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Az őszi szünetben sem marad-
tunk rendezvény nélkül, hiszen 
október utolsó hetében ren-

deztük meg a sokak által már várt 
tökfaragó versenyünket. 

A tökfaragó verseny résztvevői, akik 
többségében többgyermekes csalá-
dok voltak, 19 db lámpást faragtak ki. 
A háromtagú zsűrink csak nagy ne-
hézségek árán tudta kiválasztani a ju-
talmazott alkotásokat. Mint mindig, 
most is a sötétség segített, hiszen a 
töklámpások csak sötétben mutatják 
meg igazi arcukat, amikor a kis mécse-
sek belülről világítják meg. 

A gyerekek nem csak a tökfaragásban 
vehettek részt, hanem egy rajzver-

senybe is benevezhettek, amelynek 
témájaként a „Szellemkastélyt” ad-
tuk. 

Színes képzelőerővel megáldott gyer-
mekeink szebbnél szebb alkotásokat 
készítettek. 

A kreatív munka közben megfáradt 
vendégeink meleg teával, lilahagymás 
zsíros kenyérre, vagy házi baracklek-
város kenyérrel pótolhatták az ener-
giát. 

Ezúton köszönöm támogatóinknak a 
segítséget! A Bársony Vendéglőnek, 
aki a verseny fődíját ajánlotta fel, va-
lamint Reznicsek Sándornak, aki a 
faragni való tököket biztosította a Mű-
velődési Központ részére.

Idén ünnepli 40. születésnapját a 
szécsényi Őszi Alkony Nyugdíjas 
Klub. Ebből az alkalomból Novem-
ber 14-én, műsoros klubdélutánra 
kerül sor 13 órai kezdettel a Művelő-
dési Központban. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak!

November 20-án nyílik a XXII. Nóg-
rád megyei Őszi Tárlat. A kiállítást 
Kele Szabó Ágnes képzőművész nyitja 
meg, illetve az alkotókat Stayer László 
polgármester köszönti. A kiállítás ja-
nuár 31-ig tekinthető meg a Műve-
lődési Központ Szabó István Galériá-
jában. 

November 27-én, 14 órától kerül meg-
rendezésre a III. Iskolák közötti Csocsó-
bajnokság.

November 28-án ismét megrende-
zésre kerül a Palóc Néptáncegyüttes 
Adventi Várakozás című karácsony-
váró folklórműsora. 

November 29-én, december 6-án, 
13-án és 20-án pedig sor kerül ismét 
az Adventi Vasárnapok rendezvénye-
ire, a Művelődési Központban és a sé-
tálóutcában.

November 30-án, 18 órától a szín-
házi éved következő előadására kerül 
sor! A Min nevet az ember című ze-
nés kabaré est garantál majd kelle-
mes kikapcsolódást.

December 9-én Sztárparádé várja 
az érdeklődőket Szécsényben. A 18 
órakor kezdődő exkluzív könyvbemu-
tatóval egybekötött talkSHOW iga-
zán remek szórakozást nyújt majd. A 
Sztárparádéra jegyek kizárólag elő-
vételben vásárolhatók a Művelődési 
Központban 1390 forintos áron.

Sáriné Borik Melinda
■

Szécsényi Hírek
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Krúdy Gyula születésének 137. 
évfordulója alkalmából rende-
zett ünnepségen vettünk részt 

Szécsénykovácsiban 2015. 10. 25-én. 
Az emléknap a temetőben koszorú-
zással kezdődött a dédszülők sírjánál, 
majd szentmise következett a Krúdy 
családért a templomban.

Délben, a falu központjában kialakí-
tott új emlékkertben Filip József pol-
gármester úr ünnepi megemlékezése 
után Smelkó István Szécsény Város Ön-
kormányzata nevében megkoszorúzta 

a Krúdy emléktáblát. Itt két szép ver-
set szavaltak el Andi színjátszósai, 
Csizmadia Kinga és Bocsó Blanka. A 
program a kultúrházban ebéddel foly-
tatódott. Ebéd után a műsor Szeredy 
Krisztina énekművész előadásával, 
az óbudai Krúdy kör tagjainak Király 
Lajos, Kanizsa József, Németh Nyiba 
Sándor verseinek felolvasásával és 
Baráth Attila szaxofon játékával zá-
rult.

Smelkó István
■

Október 19-én rendkívüli testületi 
ülést tartottunk.

Három pályázathoz kapcsolódóan hoz-
tunk döntéseket és a Szécsény Hol-
ding Kft. alapító okiratát kellett mó-
dosítanunk.

A hulladékgazdálkodási pályá-
zatnál 

•	 a két konzorciumi partner, Hol-
lókő és Nógrádsipek településekkel 
kötött megállapodás kiegészítésre 
kerül. A tagok hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a pályázat során beszerzett esz-
közök a Szécsényi Városüzemeltetési 
Kft. részére bérbeadásra kerüljenek.

•	 a három részben kiírt közbeszer-
zések tárgyában az alábbi nyertese-
ket hirdette ki a testület:

•	 Járművek és kezelő gépek (*Kis-
teherautó ponyvás 3,5 t alatti 1 db, *Von-
tatható aprítógép 1 db, *Mobil rosta 1 db, 
*Shredder /mobil aprító/ 1 db, *Hom-
lokrakodó 1 db, *Törzscsuklós munka-
gép bálafogóval és kanállal 1 db, *Le-
szorító fejjel ellátott kanál 1 db, *kom-
posztforgató adapter 1 db) beszerzé- 
sénél a PROFI-BAGGER Építőipari 
Gépkereskedelmi Kft. (2051 Biator-
bágy, Tormásrét u. 6.) 123.780.000,- 
Forint + ÁFA összegben,

•	 Edények és konténerek (*Sze-
lektív gyűjtéshez: 40 db 1,1 m3-es, 
220 db 60 literes, 1 980 db 120 literes, 
Társasházi szelektív gyűjtéshez 180 db 
1,1 m3-es műanyag hulladékgyűjtő 
edény, *Zöldhulladékhoz 720 db 120 
literes, 80 db 60 literes műanyag hul-
ladékgyűjtő edény, * Házi komposz-
táló 500 db, * Acél konténer nyitott 3 
m3-es 16 db, 6 m3-es 5 db, 36 m3-es 1 
db, 30 m3-es 1 db, 20 m3-es 1 db, 10 m3- 
es 1 db, *Présfej görgős konténerhez 1 
db, *Rácsos gurulós konténerek válo-

Krúdy nap Szécsénykovácsiban

Októberi programbeszámoló

3-án szüreti felvonuláson vettünk 
részt Nógrádsipeken. 14-én az 
„Életet az éveknek” Klubszövet-

ség Nógrád Megyei Szervezete és a 
balassagyarmati nyugdíjas klub közö-
sen rendezett versmondó versenyén 
voltunk Balassagyarmaton. Bár „gőz-
erővel” készülünk a 40. születésnapunk 

megünneplésére (november 14.), azért 
szórakozásra is maradt időnk. 12-én 
megnéztük a Zenthe Ferenc Színház 
előadásában a Liliomfit. Mindannyi-
unknak nagyon tetszett! 
Mivel bérlettel rendelkezünk, várjuk a 
következő előadást.  

Kiss Lajosné
Klubvezető

■

Őszi Alkony Nyugdíjas Klub hírei

Önkormányzati 
hírek

................................................................................
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gató sorhoz 15 db) beszerzésénél az 
AROSA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. (3721 Felsőnyárád 093/4.) 
69.625.000,- Forint + ÁFA összeg-
ben,

•	 Válogató (PET-perforátor, váloga-
tószalag /oldalanként 3-3 válogató 
hellyel/, bálázógép és felhordószalag) 
beszerzésénél az Avermann-Horváth 
Kft. (7570 Barcs, Drávapart 2.) 35. 
800.000,- Forint + ÁFA összegben.

A kerékpárutas pályázatnál

•	 Örömteli hír, hogy a Támogatási 
szerződést október 14-én aláírtuk, 
viszont a rajtunk kívül álló késede-
lem miatt a kivitelezővel szerződést 
kellett módosítanunk, december 15-
ei befejezési határidővel,

•	 Szolgáltatások beszerzése tárgyá-
ban a beérkezett 3-3- ajánlat közül a 
testület az alábbi nyerteseket hir-
dette ki:

•	 Projektmenedzseri szolgáltatás- 
ra a Szécsényi Városfejlesztő Non-
profit Kft. 6.075.000.- HUF + ÁFA 
összegben,

•	 Tájékoztatási és nyilvánossági 
szolgáltatásra a Szécsényi Közmű-
velődési Nonprofit Kft. 850.000.- 
HUF + ÁFA összegben,

•	 Szemléletformálási szolgáltatás- 
ra a Active Solution Kft. (2040 Bu-
daörs, Puskás Tivadar u. 3.) 1.600. 
000.- HUF + ÁFA összegben.

Az energetikai pályázatnál (Rákóczi 
út 90. és Kossuth út 4. épületek szi-
getelése, nyílászárók cseréje) 

•	 Örömteli hír, hogy a Támoga-
tási szerződést október 15-én alá-
írtuk, viszont a rajtunk kívül álló 
késedelem miatt a kivitelezővel 
szerződést kellett módosítanunk, 
december 15-ei befejezési határ-
idővel.

Stayer László                 Dr. Bagó József
 polgármester                           jegyző 

■

Az 1956-os forradalomra emlé-
keztünk október 23-án. A vá-
rosi ünnepély keretein belül 

került sor „A Köz Szolgálatáért” díj át-
adására.

Szécsény Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 28/2007.(VIII. 
29.) sz. rendeletével alapított „A 
Köz Szolgálatáért” kitüntető díjat, 
melyet azoknak a személyeknek, köz-
alkalmazottaknak, köztisztviselőknek, 
szervezeteknek, közösségeknek ado-
mányozhatja, akik Szécsény városban 
tartósan kiemelkedő eredményeket 
értek el különösen az egészségügy, 
a szociális ellátás, az oktatás, a kul-
túra, a közművelődés, a sport, vagy 
valamely művészeti ág művelése, a 
közrend és közbiztonsági feladatel-
látás területén. 

Szécsény Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 236/2015. (IX. 
29.) számú határozatával „A Köz Szol-
gálatáért” kitüntető díjat adományozta 
a szécsényi Ferences Szegénygon-
dozó Nővéreknek. Az Önkormány-
zat e kitüntető címmel ismeri el a Fe-
rences Szegénygondozó Nővérek ál-
dozatos, lelkiismeretes munkáját.

Közösségük 1927-ben Egerben alakul, 
amikor Magyarország a „hárommillió 
koldus” országa volt. Oswald feren-
ces tartományfőnök célul tűzte ki a 
társadalom legszegényebbjeinek tá-
mogatását, melynek szervezői és le-
bonyolítói a Nővérek lettek. Szent Fe-
renc bűnbánó ruháját magukra öltve 
járták a falvakat-városokat.

Szolgálatuk felrázta az emberek lel-
kiismeretét, sok segítő csatlakozott 
hozzájuk. Bár alázatos munkájuk na-
gyon sok emberen segített, a politika 
1950-1990 között tiltotta működé-
süket, szerzetesközösségüket felosz-
latta.

1990 után indulhatott újra közösségi 
életük, 1994-ben városunkban rend-
ház és szeretet otthon nyílt. Kis kö-
zösségük szeretetben, egyszerűen és 
vidáman él. 

Szolgálatuk során igyekeznek a leg-
rászorultabbak mellé állni az egyház 
és a társadalom helyi szinten felme-
rülő igényei alapján. Küldetésük a be-
teg, szegény, idős, magányos, fogya-
tékos, krízisben lévő személyek segí-
tése. Az idősotthonban Ők maguk is 
részt vesznek a gondozásban. Idén 
alázatos munkájuknak hála, a Haynald 
Lajos út 7. szám alatt átadásra került 
az új idősek otthona, amely méltó te-
ret ad küldetésük gyakorlásának. A 
bentlakásos időseken túlmenően to-
vábbi 10 fő nappali ellátása és  a szoci-
ális étkezés is megoldottá válik. S mi 
sem mutatja jobban , hogy szükség 
van a városnak a Nővérek munkájára 
és szellemiségére, mint az hogy mun-
kájuk iránt máris túljelentkezés mu-
tatkozik. Szécsény Város a köz szolgá-
latában végzett munkájukat e díj ado-
mányozásával is megköszöni, Isten áld- 
ja meg Klarissza, Marianna, Teréz és 
Ágnes nővér munkáját!

*  *  *
Szécsény Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a 237/2015.(IX. 
29.) számú határozatával „A Köz Szol-
gálatáért” kitüntető díjat adományozta 
a Lénárt László pedagógusnak. Az Ön-
kormányzat kitüntető címmel ismeri 
el a pedagógus több évtizedes ki-
emelkedő oktatási-nevelési tevé-
kenységét.

Lénárt László Egerben született és ta-
nulmányait egészen a főiskoláig itt vé-
gezte, 1978-ban biológia-mezőgaz-
dasági ismeretek szakon szerzett ta-
nár diplomát. Ennek köszönhetjük, 
hogy 1979-be Szécsénybe került, ak-
kor kollégiumi nevelőtanárként. Mun-
kája mellett elvégezte a történelem 
szakot is a nyíregyházi főiskolán, majd 
középiskolai tanári diplomát szerzett 
a Miskolci Egyetemen, e tárgyból szak-
vizsgával is rendelkezik.

Tanít és nevel, nagy hangsúlyt fektet 
a tisztességre, a magyarság tudatra. 
Diákjai versenyeken – felkészítő mun-
kájának köszönhetően – eredménye-
sen szerepelnek, több megyei első he-

Kitüntetések átadása október 23-án
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lyezett, de országos első helyezett ta-
nítvánnyal is büszkélkedhet. Jó szer- 
vező, csapatépítő munkahelyi kirán-
dulások aktív résztvevője. Sokfelé járt, 
és tanítási óráit átszövik a megszerzett 

élmények, Lénárt László emberi ma-
gatartásáért, igazságérzetéért, szak- 
mai felkészültségéért szeretik a diá-
kok. A tanár úr a Rákóczi Szövetség 
tagja, a Nógrád Megyei Közgyűlés 

Nógrád Polgáraiért kitüntetettje és 
mától Szécsény Köz Szolgálatáért díj 
birtokosa.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!

■

2015. szeptember 9-én Szécsény Vá-
ros Önkormányzata kezdeményezte 
a Szécsény Holding Kft. létrehozását. 
2015. szeptember 18-i ülésén a Kép-
viselő-testület elfogadta a társaság 
alapító okiratát és a cég vezetésével 
pedig Horváth Istvánt bízta meg.

Miként került Szécsénybe?

Polgármester Úrral korábban is-
mertük egymást és többször be-
szélgettünk arról, hogy a város-

ban működő önkormányzati tulajdo- 
nú cégek működését és tevékenységét 
jó lenne összehangolni, modernizálni. 
Így találkoztak az elképzelések, hiszen 
11 év közigazgatási és 8 év üzleti ta-
pasztalattal a hátam mögött jól látom, 
melyek azok a problémák egy telepü-
lési önkormányzat életében, amivel 
meg kell küzdeni. 

Mit érdemes tudni Önről?

Római katolikus, mélyen vallásos csa-
ládban nőttem fel, nagyszüleim és 
édesanyám segítő támogatásával. Édes-
apámat 7 éves koromban elvesztet-
tem. A neveltetésemnek köszönhe-
tően a középiskolai tanulmányaimat 
a Váci Piarista Gimnáziumban végez-

tem el. Ezt követően a Debreceni Ag-
rártudományi Egyetemre és a Szent 
István Egyetemre jártam, ahol köz-
igazgatási agrárdiplomát és agrár-
közgazdász végzettséget szereztem. 
A későbbiek folyamán a Corvinus 
Egyetemen szőlész-borász szakmér-
nöki képesítését is sikerült begyűjte-
nem. 

Mivel foglalkozik szabadidejében? 

Szeretem a közösségi életet, hiszen 
szülőhelyemen két civil szervezetnek 
is tagja vagyok. Egy ifjúsági egyesü-
letnek, melyet 15 évvel ezelőtt alapí-
tottam több társammal. Ez amatőr 
színtársulatként is funkcionált ko-
rábban. Megannyi kulturális és sport 
program aktív részese voltam. A má-
sik szervezet a helyi közélettel és 
más jellegű kulturális programokkal 
foglalkozik. Ezek a szervezetek Pest 
megyében találhatók. Most időm je-
lentős részét természetesen Szécsény-
ben töltöm, így a civil élet csak hétvé-
gére korlátozódik.

Milyen célokat akarnak elérni a 
Holdinggal?

A modernizáció alatt a hatékony és 
összehangolt munkavégzést értem. 
Ez szervesen összekapcsolódik a gaz-
daságossággal is. A munkáknak költ-
séghatékonynak kell lenniük, a Hol-
ding alá tartozó cégeknek pedig úgy-
mond saját lábra kell állniuk, hogy 
minél kevesebb önkormányzati tá-
mogatásra szoruljanak. A város tör-
ténelmi múltját minél szélesebb kör-
ben szeretnénk ismertté tenni. Minél 
több a turista annál több lehetőség 
nyílik Szécsénynek. A legfontosabb 
a hamarosan megjelenő Uniós pá-

lyázatokban rejlő lehetőségek kiak-
názása. Ez szerintem a városnak nagy 
esély, amelyet meg kell ragadni. Sze-
mély szerint az üzleti életben koráb-
ban Uniós pályázati projektekkel fog-
lalkoztam. Az ország különböző te-
lepülésein dolgoztam, ahol egy-egy 
intézmény újulhatott meg Európai 
Uniós forrásokból. Utoljára a Forster 
Gyula Nemzeti Örökség és Vagyon-
gazdálkodási Központnál voltam, ahol 
a Nemzeti Kastélyprogram pénzügyi 
menedzsereként dolgoztam. Ez azért 
fontos, mert Szécsény-Benczúrfalván 
van egy kastély, mely a Kormány egy 
mostani döntése értelmében 2018-
ig megújul. A Holding által igyek-
szünk már rövidtávon olyan projek-
teket, vállalkozásokat a településre 
hozni, ami munkát, jobb megélhe-
tést tudna biztosítani az itt élő em-
bereknek. 

Szécsény városa, hogy tetszik Önnek?

Bevallom őszintén eddig csak átuta-
zóban voltam itt, hiszen korábbi jó 
barátom Dr. Stella Leontin Főesperes 
Úr Balassagyarmat főplébánosa. Több-
ször jártam nála, így esett útba Szé-
csény. Csendes, nyugodt kisvárosnak 
ismertem meg. A központban találha- 
tó Forgách kastély egyedülálló szép-
séget és lehetőséget hordoz magá-
ban. Az elmúlt egy hónapban, amióta 
időm nagy részét itt töltöm, örömteli 
meglepetés volt az emberek kedves-
sége és segítőkészsége. Nagy lehető-
ségeket látok itt, amelyeket ki kellene 
használni. Én mindent igyekszem meg-
tenni, hogy segítsem a várost, az itt 
élőket. Szorgalmas, becsületes embe-
reket látok magam körül, akik meg-
érdemelnének egy jobb életet.

Köszönöm a beszélgetést!

Sáriné Borik Melinda
■

Bemutatkozik a Szécsény Holding Kft. 
ügyvezetője

.......................................................................................................................
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2015. évi pályázatok és a 2015. 
évi közmunkaprogramok időará-
nyos teljesítéséről 

Készült: Szécsény Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 2015. ok-
tóber 27-i testületi ülésére
Előterjesztő: Stayer László polgármes-
ter

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. II. félévi munkatervnek meg-
felelően a 2015. évi pályázatok idő-
arányos teljesítéséről az alábbiak sze-
rint adunk tájékoztatást:

1. KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 
azonosító számú „Szécsény kistér-
ség hulladékgazdálkodási rend-
szerének fejlesztése eszközbeszer-
zéssel” tárgyú pályázat

Szécsény Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete, Hollókő Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete, Nóg-
rádsipek Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete - képviselő- testületeik 
jóváhagyásával - konzorciumi meg-
állapodást kötöttek a KEOP- 1.1.1./
C/13-2013-0029 azonosító számú 
„Szécsény kistérség hulladékgaz-
dálkodási rendszerének fejlesztése 
eszközbeszerzéssel” tárgyú pályá-
zattal kapcsolatban. A konzorciumi 
megállapodás alapján a konzorcium 
vezetője Szécsény Város Önkormány-
zata, aki konzorcium tagjainak nevé-
ben és helyett jár el a pályázattal kap-
csolatos valamennyi feladat ellátása 
érdekében. A pályázat nettó 259. 
378.350 Ft költséggel került benyúj-
tásra, melyből az önerő mértéke 12. 
968.918 Ft volt. A pályázatot a Nem-

zeti Fejlesztési Minisztérium 95 %-os 
mértékben, azaz 246.409.433 Ft ösz-
szegben támogatta, mely az áfa ösz-
szegét nem tartalmazta. Az önerő tá-
mogatási kérelmünkre 2015. szept-
ember 19-én a Miniszterelnökség a 
projekt költségeinek saját forrás ki-
egészítéséhez 12.968.918 Ft önerő-
támogatást nyújtott, így a támogatás 
mértéke 100 %-os lett. A pályázat az 
alábbi projektelemekből áll:

A képviselő-testület a projekt végre-
hajtása érdekében a szükséges köz-
beszerzési eljárást és az önkormány-
zat Beszerzési Szabályzata szerinti 
beszerzési eljárásokat folyamatos le-
folytatta, a projektelemekre vonat-
kozó szerződéseket megkötötte. Az 
eszközbeszerzés projektelemnél a 
három részre vonatkozó közbeszer-
zési eljárás lefolytatásának eredmé-
nyeként az alábbi eszközök kerülnek 
beszerzésre:

I. rész – Járművek és kezelő gépek

1. tétel – Kisteherautó ponyvás 3,5 t 
alatti 1 db

2. tétel – Vontatható aprítógép 1 db

3. tétel – Mobil rosta 1 db

4. tétel – Shredder (mobil aprító) 1 db

5. tétel – Homlokrakodó 1 db

6. tétel – Törzscsuklós munkagép bá-
lafogóval és kanállal 1 db

7. tétel – Leszorító fejjel ellátott kanál 
1 db és komposztforgató adapter 1 db

II. rész – edények és konténerek
– Műanyag gyűjtőedény szelektív 
gyűjtéshez 1,1 m3-es EN 840-2 szab-
vány szerint – 40 db

– Műanyag hulladékgyűjtő edény sze-
lektív gyűjtéshez EN 840-1 szabvány 
szerint – 60 literes – 220 db 60

– Műanyag hulladékgyűjtő edény sze-
lektív gyűjtéshez EN 840-1 szabvány 
szerint, 120 literes – 1 980 db

– Műanyag hulladékgyűjtő edény 
zöldhulladékhoz EN 840-1 szabvány 
szerint, 60 literes, 80  db

– Műanyag hulladékgyűjtő edény 
zöldhulladékhoz EN 840-1 szabvány 
szerint, 120 literes, 720 db

– 1,1 m3-es edény társasházi szelektív 
gyűjtéshez EN 840-2 szabvány sze-
rint – 180 db

– Házi komposztáló 500 db

– 3 m3-es acél konténer nyitott DIN 
30720 szabvány szerint – 16 db

– Acél konténer 6 m3-es nyitott DIN 
30720 szabvány szerint – 5 db

– Acél konténer nyitott 36 m3-es DIN 
30722 szabvány szerint – 1 db

– Acél konténer 30 m3-s nyitott DIN 
30722 szabvány szerint – 1 db

– Acél konténer nyitott 20 m3-es DIN 
30722 szabvány szerint – 1 db

– Acél konténer 10 m3-es 1 DIN 30722 
szabvány szerint – 1 db

Projektelemek: Elszámolható költség
 nettó [Ft]

Eszközbeszerzések (járművek, konténerek, 
edények, válogatósor) 229 850 000

Közbeszerzési dokumentációk elkészítése, 
közbeszerzések lefolytatása 7 000 000

Projekt menedzsmenti feladatok ellátása 8 000 000

Mindenkori kötelező tájékoztatási feladatok 
ellátása 2 528 350

Tanulmányok, vizsgálatok 5 000 000

Pr. ismeretterjesztés 7 000 000

Összesen: 259 378 350
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– Présfej görgős konténerhez – 1 db
– Rácsos gurulós konténerek válo-
gató sorhoz – 15 db.

III. rész – válogató
A III. rész eszközei a szelektíven gyűj-
tött települési hulladékok hasznosí-
tásához kerülnek felhasználásra. 

A válogatósor részei:
- PET-perforátor,
- válogatószalag (oldalanként 3-3 vá-
logató hellyel),
- bálázógép és felhordószalag

A projekt megvalósításával a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés ki-

építésére kerül sor, a csomagolási hul-
ladékok és a zöldhulladékok vonatko-
zásában, továbbá bővítésre kerül az 
üveghulladékok begyűjtő kapacitása 
gyűjtőszigetek beszerzésével. A pro-
jekt hangsúlyos eleme a begyűjtésre 
kerülő hulladékok saját rendszeren 
belül történő válogatási kapacitásá-
nak megteremtése mobil válogatósor 
kiépítésével és bálázógép beszerzé-
sével. A zöldhulladékok kezelése a le-
írt aprítógép, dobrosta és komponszt- 
forgató adapter beszerzésével törté-
nik. A válogatósor működtetése, a be-
gyűjtött települési hulladékok keze-
lése a szécsényi önkormányzat tulaj-
donában lévő 0103/3 és a 0103/4 hrsz. 

alatti telephelyen történik. Az edé-
nyek és konténerek a pályázat szerinti 
lakosságarányosan kerülnek szétosz-
tásra az érintett önkormányzatok kö-
zött.

A pályázatban vállalt üzemeltetési 
kötelezettség teljesítése - a konzorci-
umi szerződés módosítása szerint - a 
Szécsényi Városüzemeltetési Non-
profit Kft útján történik, a működte-
téshez szükséges hulladékgazdálko-
dási és a hulladékkezelési közszolgál-
tatási engedélyek megszerzését kö- 
vetően.

A projekt fizikai befejezésének idő-
pontja: 2015. december 15.

2. ÉMOP-4.1.1./A/12-2012-0009 
azonosító számú „Orvosi rendelő 
korszerűsítése a határmenti Pös-
ténypusztán” című pályázat 

Az Új Széchenyi Terv Észak-Magyar-
országi Operatív Program támoga-
tási rendszeréhez benyújtott „Orvosi 
rendelő korszerűsítése a határmenti 
Pösténypusztán” című pályázatunkat 
az Irányító Hatóság vezetője 16. 715. 
698 Ft összegű 100 %-os intenzitású 
támogatásban részesítette. A nyertes 
pályázat azonosító száma: A megkö-
tött támogatási szerződés szerinti épí-
tési-kivitelezési beruházás, valamint 
az egészségügyi szolgáltatások nyúj-
tásához szükséges szakmai minimum-
feltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESz-
CsM rendeletben az egészségügyi 
alapellátásra (háziorvosi, házi gyer-
mekorvosi ellátásra) vonatkozó esz-
közök beszerzése folyamatban van. 

Az építési-kivitelezési munkák a Szé-
csény-Pösténypuszta Sport tér 1. sz. 

(hrsz: 2051) alatti ingatlanon lévő or-
vosi rendelő bővítését, átalakítását, 
felújítását és akadálymentesítését, 
parkoló kialakítását tartalmazzák az 
ajánlati dokumentációban lévő épí-
tési engedély, helyszínrajz, műszaki 
tervek, műszaki leírás és költségvetési 
kiírásban szereplő munkanemek és 
mennyiségek szerint. 

A pályázat az alábbi projektelemek-
ből áll:

A képviselő-testület a projekt végre-
hajtása érdekében a szükséges köz-
beszerzési eljárást és az önkormány-
zat Beszerzési Szabályzata szerinti be-
szerzési eljárásokat folyamatos lefoly- 
tatta, a projektelemekre vonatkozó 

szerződéseket megkötötte. A tájé-
koztatási időpontjában az építési-ki-
vitelezési munkák elkészültek, a mű-
szaki átadás-átvételre az orvosi ren-
delő gázellátási engedélyének meg- 
érkezését követően megtörténik, az 
orvosi eszközök átadás-átvételének 
időpontja: 2015. október 28. 

A támogatási szerződés szerint a pro-
jekt fizikai befejezésének időpontja: 
2015. november 30.

3. KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-066 
azonosító számú „Szécsény kerék-
párút kialakítása a jobb elérhető-
ség és a közlekedés biztonságának 
fokozása érdekében” című pályá-
zat

Projektelemek: Elszámolható költség
 nettó [Ft]

Eszközbeszerzések   1 857 232

Építési-kivitelezési költségek 13 575 766

Projekt menedzsmenti feladatok ellátása     317 500

Kötelező tájékoztatási nyilvánossági feladatok 
ellátása       76 200

Projekt előkészítés     571 500

Műszaki ellenőri feladatok     317 500

Összesen: 16 715 698

.......................................................................................................................
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Szécsény Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete pályázatot nyújtott 
be a Közlekedés Operatív Program 
keretében a „Kerékpárút-hálózat fej-
lesztése” KÖZOP-3.5.0-09-11 kódszá- 

mú pályázati kiírásra, „Szécsény ke-
rékpárút kialakítása a jobb elérhető-
ség és a közlekedés biztonságának 
fokozása érdekében” címmel. A pá-
lyázat költségvetése 200.000.000 Ft, 
melyből az igényelt támogatási ösz-
szeg 200.000.000 Ft. A támogatási 
szerződés 2015. október 14-én alá-
írásra került, az elnyert bruttó 200. 
0000.000 Ft összegű támogatás 100 
%-os intenzitású. Szécsény város köz-
igazgatási területén megépítendő ke-
rékpárút hossza 2404 méter.

A képviselő-testület a projekt végre-
hajtása érdekében a szükséges felté-
teles közbeszerzési eljárást és az ön-
kormányzat Beszerzési Szabályzata 
szerinti beszerzési eljárásokat folya-
matos lefolytatta, a projektelemekre 
vonatkozó szerződéseket megkötötte.

A pályázat az alábbi projektelemek-
ből áll:

A kivitelezési munkák elkezdődtek. 
A támogatási szerződés szerint a pro-
jekt fizikai befejezésének időpontja: 
2015. december 15.

4. A KEOP-2015-5.7.0/15-2015-
0326 azonosító számú „Szécsény 
Város önkormányzata középüle-
tek energetikai korszerűsítése” cí- 
mű pályázat

A Kormány az 1508/2015. (VII. 23.) 
Korm. határozattal módosított 1290/ 
2015. (V.5.) Korm. határozat 1. mellék-
lete alapján „Szécsény Város önkor-
mányzata középületeinek energeti-
kai korszerűsítése” projektjét, mint ki-
emelt projektet támogatásra jogo-
sultnak ítélte meg. A támogatásra való 
jogosultság a Magyar Közlöny 108. szá-
mában jelent meg. A támogatás visz-
sza nem térítendő és 100 %-os mér-
tékű. A megítélt támogatás összege 
bruttó 149.967.074 Ft.  A támogatási 

szerződés 2015. október 15-én alá-
írásra került. 

A projektben megvalósul az önkor-
mányzat tulajdonát képező, Szécsény 
Rákóczi út 90. sz. és a Szécsény Kos-
suth út 4. sz. alatti közoktatási intéz-
mények energetikai jellemzőinek és 
besorolásának javítása érdekében az 
épülethatároló szerkezetek hőszige-
telése, illetve a nyílászárók cseréje.  

A képviselő-testület a projekt végre-
hajtása érdekében a szükséges felté-
teles közbeszerzési eljárást és az ön-
kormányzat Beszerzési Szabályzata 
szerinti beszerzési eljárásokat folya-
matos lefolytatta, a projektelemekre 
vonatkozó szerződéseket megkötötte.

A pályázat az alábbi projektelemek-
ből áll:

Projektelemek: Elszámolható költség
nettó [Ft] ÁFA Elszámolható költség

bruttó [Ft]

Kivitelezés  136 500 000 36 855 000       173 355 000

Eszközbeszerzések 1 511 811     408 089 1 920 000

Projekt előkészítés és pr. menedzsment 7 715 000  0 7 715 000

Mérnöki feladatok 3 500 000    945 000 4 445 000

Kiviteli terv 6 300 000 1 701 000 8 001 000

Közbeszerzés    750 000    202 500  952 500

Kötelező tájékoztatási feladatok ellátása    850 000    229 500 1 079 500

Szemléletformálás 1 600 000    432 000 2 032 000

Területszerzés   500 000 0    500 000

Összesen:  159 226 811   40 733 189       200 000 000

.......................................................................................................................
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A kivitelezési munkák elkezdődtek. A 
támogatási szerződés szerint a pro-
jekt fizikai befejezésének időpontja: 
2015. december 15.

5. Szécsény város komplex turisz-
tikai attrakciófejlesztése

A Szécsény Város Önkormányzata 
2014-2020 között rendelkezésre álló 
uniós pályázaton egy komplex turisz-
tikai attrakciófejlesztési pályázat be-
nyújtását tervezi, melyhez szükséges  
a megvalósíthatósági tanulmány el-
készítése. A képviselő-testület a Be-
szerzési Szabályzata szerint a beszer-
zési eljárást lefolytatva a Magyar Kas-
télyprogram Nonprofit Kft-t (1054 
Budapest, Báthory u. 8.) bízta meg a 
megvalósíthatósági tanulmány elké-
szítésével. A projekt részét képezi a 
Forgách-kastély, a Várkert, a művelő-
dési ház fejlesztése, továbbá egy já-
rási rekreációs központ létesítése. A 
tanulmány elkészítésének határideje: 
2015. december 12.

6. Szécsényi Vállalkozói Park pro-
jekt előkészítése

A képviselő-testület 2015. szeptem-
ber 9-i testületi ülésen döntött arról, 
hogy a Területi Operatív Program ke-
retében az önkormányzat tulajdonát 
képező szécsényi 1990 hrsz. alatti 
területen kívánja megvalósítani Szé-
csényi Vállalkozói Park projektet. A 
projekt előkészítéséhez szükséges egy 
előzetes megvalósíthatósági tanul-

mány és tervkoncepció készítése. Az 
önkormányzat a fejlesztési folyamat 
szerves részének tekinti a létrejövő 
iparterületen belül kialakítandó vál-
lalkozói termelő inkubációs prog-
ram létrehozását. Az inkubációs 
programot hozzá kívánja kapcsolni 
a megye más településein, többek 
között a megyeszékhelyen létreho-
zandó Üvegbúra Vállalkozói Park, va-
lamint az azon belül kialakítandó Ter-
mék, Technológia, és Üzletfejlesztő 
Tudás Központ (TTTK) termelésfej-
lesztő tevékenységéhez.

7. „Települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költség-
vetési támogatása keretében rend-
kívüli szociális támogatás” pályázat

A Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C 
törvény 3. melléklete alapján a hát-
rányos helyzetben lévő önkormány-
zatok részére az önkormányzat mű-
ködőképességének megőrzéséhez 
és szociális feladatainak ellátásához 
rendkívüli költségvetési támogatás 
igényelhető évente két alkalommal, 
április és szeptember hónapban. Igény-
lés feltétele volt, hogy az egy lakosra 
jutó adóerő-képesség ne haladja meg 
a 32 ezer Ft-ot, ez önkormányzatunk-
nál 15.974 Ft/fő. Önkormányzatunk 
mindkét alkalommal pályázott és az 
elnyert összeg: első alkalommal 972. 
894 Ft, második alkalommal pedig 
1.914.041 Ft. A támogatásokat rend-
kívüli települési támogatásként élel-

miszer vásárlásra, valamint rendkí-
vüli okokból bekövetkezett esemé-
nyek miatti szociális kifizetésekhez 
tervezzük felhasználni. 

8. Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása

A Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C 
törvény 3. melléklete alapján II. 4. 
pontja alapján az önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatására 3 pályázatot nyújtottunk 
be:
-   a Szécsényi Közös Önkormányzati 
Hivatal fejlesztésére 17.729.327 Ft 
összegben,
-  az Arany János utcai és a Mind-
szenty téri járdák felújítására 15.00. 
000 Ft összegben,
-   a Mindszenty téri szabadtéri fit-
ness és szabadidőközpont kialakítá-
sára 20.000.000 Ft összegen. A pá-
lyázatunk elbírálás alatt van az ebr 
42 információs rendszerben.

9. Önkormányzatunk a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztériumtól egyedi elbí-
rálás alapján a 2015. évi Európai Mo-
bilitási Hét és Autómentes Nap ren-
dezvény megtartására 100.000 Ft-ot 
nyert. A rendezvény 2015. szeptem-
ber 22-én megtartásra került.

10. SZOC-15-ALT-EBF-2-0015 azo-
nosító számú eszközbeszerzés és 
fejlesztés (1 komponens)

Projektelemek: Elszámolható költség
nettó [Ft]

Le nem vonható ÁFÁval 
növelt összeg 

Építési kivitelezés          102 400 507 130 084 644
Tervek 3 543 000    4 499 610
Projekt előkészítés és pr. menedzsment 6 800 000     8 636 000
Mérnök felügyelet  2 000 000    2 540 000
Közbeszerzés   490 000       622 300
Kötelező tájékoztatási i feladatok ellátása 1 000 000    1 270 000
Energetikai szakértő    276 000       350 520
Műszaki ellenőr 1 574 800    2 000 000 
Összesen:           118 084 307       149 967 074

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

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

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

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

......................................
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából a Nemzeti Rehabilitá-
ciós és Szociális Hivatal (továbbiak-
ban: nrszh) nyílt pályázatot hirdetett 
a Szociális Agrárgazdálkodási - Szo-
ciális földprogram megvalósításának 
támogatására. A támogatás vissza nem 
térítendő támogatás, melynek igény-
bevétele utólagos elszámolás melletti 
támogatási előleg formájában is tör-
ténhet és a folyósítása egy összegű. 
Támogatási időszak: 2015. március 26- 
2016. április 24. közé eső időszak. Ön-
kormányzatunk a pályázati kiírás fel-
tételeinek megfelelt, pályázatunkat 
határidőre benyújtottuk. Az előző évi 
szociális földprogram pályázatok si-
kerességét szem előtt tartva, 2015. 
évben is a termények termesztése, 
feldolgozása és lehetőség szerint he-
lyi értékesítése, valamint a közétkez-
tetést végző konyhánk ellátása érde-
kében, támogatva ezzel a foglalkoz-
tatás növelését, továbbá a helyi ter- 
mékek boltja kínálatának bővítését is. 
A pályázat önerőt nem igényel, azon-
ban vállalni kell minimum 1 fő újon-
nan felvett, legalább 6 órás foglalkoz-
tatását a program futamideje alatt. A 
foglalkoztatással kapcsolatban felme-
rülő költségek önkormányzatunkat ter-
helik.

A Szécsény Város Önkormányzata 
2015-ben a Szécsényi Közművelődési 
Nonprofit Kft. közreműködésével ter-
vezi megvalósítani a leírt program 
alábbi elemeit:  

- a „Helyi áruk bolt”-ja temékkörének 
bővítésével a Helyi áruk boltja bolt-
íves pincéjében egy „Látványpincét” 
kialakítása és működtetése, a kósto-
lók és raktározás céljából;

- kültéri rendezvények tartásához kerti 
konyha (kemencével, grillezővel, asza-
lóval, füstölésre alkalmas épített be-
rendezéssel) kialakítása és működte-
tése. 

Az elnyert támogatás összege: 
2.500.000 Ft, a támogatási szerződés 
2015. szeptember 29-én aláírásra ke-
rült. A pályázat befejezési határideje: 
2016. június 30.

11. Önkormányzati fenntartású 
intézményeink az alábbi pályáza-
tokat nyerték el 2015. évben:

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy 
Gyula Városi Könyvár
- könyvtári érdekeltségnövelő támo-
gatást 307.922 Ft összegben

- múzeum szakmai támogatására az 
EMMI a Honfoglalók a Cserhátban. 
Honfoglalás kori emlékek Hont és Nóg-
rád megye területén című időszaki ki-
állítás megrendezésére 1.500.000 Ft 
támogatást nyújtott. A megvalósítás 
véghatárideje: 2016. június 30.

- Manóvár Gyerekház 2015. évi pá-
lyázata

A pályázatot 400 ezer Ft értékben 
eszközvásárlásra (laptop, valamint 
fejlesztést elősegítő eszközök beszer-
zésére, valamint 350 ezer Ft érték-
ben szolgáltatásvásárlásra (gyermek-
orvos, fejlesztőpedagógus szolgálta-
tás) nyújtottuk be. A pályázat elbírálás 
alatt van.
 

12. Közmunkaprogramok időará-
nyos teljesítéséről

■

2015 | 10 | 23

SAJTÓKÖZLEMÉNy
Eredményekkel teli projektzárás 

nógrád megyében

Megújult arculat, sikeres képzések 
és nyolc új munkahely a zárómér-
lege annak a szécsényi munkahely-
teremtő projektnek, amelynek a ok-
tóber 22-én tartották záró rendez-
vényét. 

A békésen kanyargó Ipoly men-
tén található kisvárosban, Szé-
csényben működő Palóctext 

Szociális Szövetkezet alig egy éve 
adott hírt arról, hogy egyik fő célkitű-
zésének tekinti a palóc hagyomá-
nyok bemutatását és ápolását, ám 
megújult szemlélettel kívánja tenni 
ezt. A vállalat alapvető hitvallása a 
kezdetektől az volt, hogy ötvözze a 
hagyományost a modernnel, vagyis 
a régi értékeket megőrizve, azokra 
építve és azokat újraformálva hoz-
zanak létre valami újat, ami megfelel 
a modern idők elvárásainak is. 

A tradíciók fenntartásához természe-
tesen lendületre is szükség van. E len-
dület megtartásában annak az uniós 
támogatásnak is nagy szerepe van, 
amely lehetővé tette a cég számára 
a dolgozói létszámának nyolc fővel 

történő bővítését és új eszközök be-
szerzését.

A most záruló projekt során kiemelt 
cél volt a tartósan munkanélküliek, 
illetve a munkaerőpiacon valamilyen 
okból kifolyólag hátrányban lévők 
foglalkoztatása. A munkahely-terem-
tés mellett képzésre is sor került, 
amelynek eredményeképpen a mun-
kavállalók közül hat fő vett részt, va-
lamint tett sikeres vizsgát szövőkép-
zésen, míg egy fő kereskedelmi vég-
zettséget szerzett.

A vállalat főként a modern háztartá-
sokban és az üzleti életben, így pél-
dául a vendéglátásban is használható 
szőttesek, terítők, függönyök és nép-
művészeti hímzett termékek gyártá-
sával, valamint kereskedelmével fog-
lalkozik. A modernizáció keretében 
új textildekoráló részleget hoztak 
létre, amely a modern technikai eljá-
rásoknak köszönhetően lehetőséget 
biztosít arra, hogy gyorsabban és 
költséghatékonyabban hozzák létre 
a textilekre megálmodott mintákat, 
így a szövetkezet által gyártott ter-
mékek szélesebb körben és kedve-
zőbb áron lesznek elérhetőek, mely 
a versenyképesség megőrzéséhez el-
engedhetetlen.

A cég új arculatot és honlapot kapott. 
Utóbbi magában foglal egy webáruhá-

Palóctext Szociális Szövetkezet

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

................................................................................
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zat is, ezzel is munkába állítva a mo-
dern eszközöket a hagyományos ter-
mékek népszerűsítésében, és új piacok 
szerzésében, így biztosítva a hosszú 
távú fenntarthatóságot és növekedést. 
Szintén a termékek és a vállalat nép-
szerűsítését szolgálta, hogy a projekt 
keretében a Palóctext több kiállításon 
és vásáron is részt vett, többek között 

az Országos Vadásznapon, illetve a 
Nógrádi Megyenapon is.

A tradicionális értékek fontosságát tá-
masztja alá az is, hogy a szövetkezet 
palóc szőttes termékét a közelmúlt-
ban felvették a Nógrádikum értéktár-
ba. Ezt és az elmúlt egy év pénzügyi 
és gazdasági eredményeit is figyelem-

be véve a létrehozott munkahelyek 
fenntartása, vagyis a dolgozók tovább- 
foglalkoztatása biztosított. 

Mindez azért is fontos, mert Nógrád 
megyében az egyik legmagasabb a 
hazai munkanélküliségi ráta, így ez és 
az ehhez hasonló projektek példaér-
tékűek lehetnek a régióban.

■

A magyar népmese napja

Iskolánkban idén is sor került a ma-
gyar népmese napjának megün-
neplésére. Az alsó tagozatos mun-

kaközösség Vargáné Kovács Andrea 
tanítónő szervezésével egy új ha-
gyomány kezdeményezését indította 
el, melynek jegyében az alsós iskola-
közösség számára egy egész napos 
iskolai rendezvénnyé alakult ez a 
szép évforduló. 

Október 2-án, pénteken a gyerme-
keket népmese-hősök „bőrébe bújt” 
tanító nénik köszöntötték. A rendez-
vény nyitását követően Paluch Nor-
bert vezetésével a „Kerek Perec Egy-
let” előadói interaktív módon egy 
tréfás népmese–feldolgozással röpí-
tették a gyerekeket a képzelet vilá-
gába. A színvonalas előadást a tan-
termekben megvalósuló fakultatív 
foglalkozások követték, ahol a mese-
olvasás, kézműveskedés, rajzolás, ra-
gasztás, festés, gesztenyebáb-készí-
tés zajlott. Az ebéd után következett 
a „Hétpróba”. A tanító nénik vezeté-
sével lehetett totózni, népmese hősö-
ket és mesecímeket kitalálni, célba 

dobni és egyúttal a hétfejű sárkányt 
legyőzni, mesékkel kapcsolatos képek 
után kutakodni, képkirakózni, a torna-
teremben mesehősöknek beöltözni, 
valamint az Óperenciás-tengeren és 
buktatóin átkelni. 

Egészségnapon Gödöllőn

Fenntartónk, a váci EKIF szervezésé-
ben lebonyolított egészségnapon 
vettek rész középiskolás tanulóink - 
osztályfőnökeik kíséretében - október 
2-án Gödöllőn, a Szent István Egye-
tem Sportcsarnokában. Az iskolák 
képviselőt, tanulóit dr. Beer Miklós 
püspökatya és Csáky Tibor atya és 
főigazgató úr köszöntötte. A tanulók 
a programelemek közül a legnagyobb 
érdeklődéssel Dr Gloviczki Eszter a 
szerelem biokémiájáról, és Dr. Zacher 
Gábor közismert toxikológus drog-
függősségről tartott előadását hall-
gatták. A rendezvényt testmozgató 
gyakorlatok, egészséges táplálkozást 

bemutató étkezések színesítették. A 
nap végén a műsort koncert zárta.

Pályaavató Sportnap a Bárká-
nyiban

Intézményünk célkitűzése az erköl-
csi nevelés mellett az egészséges élet-
módra és a szabadidő hasznos eltöl-
tésére nevelés is. Ezen gondolatok 
nyomán született meg az ötlet, hogy 
az óvoda és az iskola közötti eddig 
kihasználatlan területen egy modern 
multifunkcionális rekortán sportpá-
lya épüljön. A hivatalos átadóra 2015. 
október 9-én, a Bárkányi Sportnap 
keretében került sor. Az Igazgató Úr 
és Polgármester Úr a megnyitóra szánt 
gondolataikban kiemelték a sport, a 
sportolás fontosságát, az egészségre, 
munkabírásra, a közösségek kialaku-
lására törekvés hasznosságát. A ta-
nulóink labdarúgás, röplabda, ko-
sárlabda és kézilabda villámtornán 
vették birtokba a sportlétesítményt. 
A mérkőzések alatt a Szülői Szerve-
zet biztosított a sportolók és a szur-
kolók számára gyümölcsöt, szendvi-
cseket és innivalót, amit ezúton is 
nagyon köszönünk Nekik.

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium

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



. 12 .

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs Havi kiadványa....................................................................................................................................
Mesterségekkel ismerkedtünk a 
Múzeumban

Iskolánk 4. évfolyamos tanulói 2015. 
október 15-én délutáni napközis fog-
lalkozás keretében a Kubinyi Ferenc 
Múzeumba látogattak, ahol Takács 
Béla mézeskalács készítő és Balya Jó-
zsef kőfaragó mesterek előadásán és 
gyakorlati bemutatóján keresztül - 
Szécsényben nagy hagyománnyal ren-
delkező - két mesterséggel ismerked-
hettek meg. A bemutatókat követően 

a gyerekek nagy lelkesedéssel próbál-
gatták a mézeskalácsok díszítését, a 
kövek megmunkálását. A jó hangu-
latú, tartalmas délutánt köszönjük 
Limbacher Gábor múzeumigazgató 
úrnak.

Irodalmi teaház

Október 20-án délután tartottuk meg 
az idei tanév első irodalmi teaház 
programját. A közel 30 felső tagoza-
tos és középiskolai diák, valamint is-

kolánk több pedagógusa látta ven-
dégül városunk köztiszteletben álló 
nyugdíjas pedagógusát, a Lina című 
könyv íróját, Majsányi Lászlóné Kati 
nénit. A kötetlen hangvételű beszél-
getés során megismerkedhettünk a 
régi korok iskolai szokásaival, a diák-
szerelem nehézségeivel, s betekin-
tést nyerhettünk a könyvkiadás rej-
telmeibe is.

Szenográdi Tamás
igazgató

■

Szüreti mulatság a Bárkányi Óvo-
dában

Az ősz nagyon sokoldalú arcát 
mutatja évről évre. Bár hideg 
és ködös, mégis szeretik a gye-

rekek, mert sok játékra, sétára, kirán-
dulásra ad lehetőséget, színei sze-
met gyönyörködtetőek, és ekkor ér-
nek be a gyümölcsök, termések is. A 
beérett terméseket pedig le kell szü-
retelni. Óvodánkban is minden cso-
port részt vett betakarítási munkák-
ban. Ki-ki répát ásott, diót vert, almát 
szedett, szőlőt szüretelt. 

Ebben az időszakban az ovisokkal őszi 
gyümölcsökről, zöldségekről, termé-
sekről mondókázunk, verset tanulunk, 
énekes játékokat játszunk. Készítünk 
aszalt gyümölcsöt, mazsolát, befőttet, 
kompótot, megfigyeljük a természet 
változásait. És persze mulatozunk is.

A régi hagyományokhoz igazodva óvo-
dánkban most is megtartottuk a szü-
reti mulatságunkat október 14-én.

A Nyuszi és a Méhecske csoportok-
ból indult a felvonulás, és csoportról 
csoportra haladva hívta a kisbíró a 
többi gyermeket is, hogy csatlakoz-
zanak hozzánk. A menetet természe-
tesen a két kisbíró vezette, aztán a 
bíró – bíróné, a gazda – gazdáné, a 
zászlóforgatók, a szőlővivő lányok, a 
kovácsok, a madárijesztők és a cső-
szök vonultak fel szép sorjában. Min-
den csoportnál volt egy-egy kosár-
ban őszi gyümölcs és termény, amit 
a szépen megterített asztalra raktak. 
Ezt áldotta meg Csongor atya.

Az áldás után kezdetét vehette a 
„KEREK PEREC EGYLET” előadása: A ka-
lap című mese. A gyerekek, de még a 
felnőttek is tátott szájjal figyelték, és 
jókat derültek Paluch Norbert és Bacs- 
kai Balázs játékán, akik a mese végére 
egy kis táncházat is kerekítettek.

A vigadalom a csoportban folytató-
dott, s ha valaki elfáradt, csemegéz-
hetett a reggel közösen elkészített 

gyümölcstálakról. Ezzel ért véget a 
szüreti mulatozás.

De, mielőtt befejeznénk az írást, a 
szervezők nevében szeretnénk meg-
köszönni a sok segítséget a gyerekek-
nek, a szülőknek, az óvoda dolgozó-
inak, a KEREK PEREC EGYLET–nek. 

Novemberi programjaink:

november 05-06. 
Egészségnap, fogászati szűrés

november 11. 
Szent Márton ünnepe

november 18. 
Első osztályosok látogatása  

november 19. 
Szent Erzsébet ünnepe

november 26. 
Évszakkoncert

november 30. 
Adventi gyertyagyújtás

november - ovis mise a nagycsopor-
tos gyermekekkel

Percze Katalin és Pothoroczki Ágnes 
óvónők

 ■

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda 
hírei

.......................................................................................................................
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Engedjék meg, hogy kicsit szen-
timentálisan kezdjem iskolánk 
októberi híreinek sorolását. A 

minap egy szülő keresett fel és beszél-
gettünk gyermekéről. Nagyon örül, 
hogy lánya ebbe az iskolába járhat, 
jókedvű, nem csúfolják társai, meg-
találta a helyét. Neki, mint anyának 
ez a legnagyobb ajándék. Egy nagy 
tehertől szabadult meg, mivel most 
már gyermeke nem a hétvégéket és 
a szüneteket várja, hanem izgalom-
mal tekint az iskolai hétköznapok elé. 
Én is elgondolkoztam és valóban, vé-
gig megyek a folyton színesedő fo-
lyosókon és mosolyogva köszönnek 
a gyerekek, a kicsik (akiket alig isme-
rek, hiszen nem tanítom őket) meg-
ölelnek; a nagyobbak kérdezgetik, 
hogy mikor kezdődik a Tér Táncos 
próba, mikor megyünk az operába, 
lesz-e új kiállítás a galériában, mikor 
kapják meg okleveleiket és ajándé-
kaikat a suligyűlésen, járnak-e a szel-
lemek az iskolában. Szép emlékek az 
előző tanévről, de büszkén mond-
hatom, hogy idén is táncolunk a Hő-
sök terén, kalandozunk az operában, 
lesznek kiállítások, suligyűlések és a 
várva várt szellemjárás mellett még 
rengeteg izgalmas esemény. Jó ide 
járni, tanárként és diákként egyaránt!

Októberi programjaink

Pásztor Péter tanár úrnak köszönhe-
tően csatlakoztunk az ENSZ szerve-
zésében útjára indított világméretű 
kampányhoz, a Világ legnagyobb tan-
órájához. A 2-8. évfolyamosok osz-
tályfőnökeik irányításával ismerked-
tek meg a fenntartható fejlődés ér-
dekében kitűzött 17 Globális Céllal. 
Munkájukat óravázlat, videó és egyéb 
interaktív tananyagok segítették. Bí-
zunk benne, hogy ezzel a program-
mal is hozzájárultunk a nálunk tanuló 
gyerekek helyes világképének, illetve 
környezettudatos életszemléletének 
kialakításához.

1-jén a Tűzoltóság felügyeletével meg-
tartottuk a kötelező tűzriadót, mely-
nek legvégén alsósaink birtokba vet-
ték a nagy piros autót.

2-án bepótoltuk a rossz idő miatt el-
maradt 2015 méteres futást és a Ma-
gyar Diáksport Napja alkalmából 60 
diákunk, tanárunk teljesítette a távot 
a Várkert tava körül.

Az Állatok Világnapja (október 4.) al-
kalmából könyvtárosaink (Tőzsér Anikó 
és Végh Lászlóné Zsóka néni) rajpályá-
zatot hirdettek, melyre több mint 50 
tanuló készítette el kedvenc állatá-
nak képét színes ceruzával, vízfesték-
kel, temperával, grafittal, vagy tollal. 
A műveket kiállítottuk iskolánk első 
emeletén és a nagylóci iskolában; ok-
levéllel, könyvvel és édességgel ju-
talmaztuk az alkotókat.

Gőzerővel mennek szakköreink: csip- 
ke, énekkar, furulya, táblajáték, rajz, 
fotó, kosárlabda, „Dobd a kosárba!”, 
labdarúgás, kézműves foglalkozás. 

Novemberben a bátrabbak már ösz-
szemérhetik tudásukat a házibajnok-
ságokon és más iskolák diákjaival is.

6-án egy pályázatnak köszönhetően 
nálunk is táncpedagógusok és zené-
szek jártak, hogy megkedveltessék a 
népzenét és a néptáncot. Alsós ta-

nulóink nagyon élvezték a bemuta-
tót, Lusta Jankóról és a bolond falu-
ról.

9-én ismét útra keltünk, vonatoztunk 
és egy fantasztikus előadásnak lehet-
tünk részesei. A nagy túljelentkezés 
miatt korlátozott létszámban, most 
százan vágtunk neki az Operakaland-
Kultúrkaland sorozat következő da-
rabjának. A világhírű musicalt Novák 
Péter rendezte (akivel személyesen 
is találkoztunk a várakozás percei-
ben) és az Erkel Színházban, Miklósa 
Erikával és Boncsér Gergellyel a fő-
szerepben mutatták be. Leonard Bern-
stein West Side Story című klasszikus 
műve hazánkban először volt látható 
operaszínpadon. Iskolánkból a 6-12. 
évfolyam tanulói és osztályfőnökeik 
egy rendhagyó, mozgalmas előadást 
izgulhattak végig; ahol a színész-tán-
cosok sokszor beszaladtak a nézőtér-
re, vagy felmentek az erkély páholya-
iba és a főszerepek érdekes kettős sze-
reposztásban voltak (táncos és ope- 
raénekes). Májusban ismét nekivá-
gunk és Mozart: A Varázsfuvola című 
művét nézhetjük, hallgathatjuk majd 
meg.

15-én a Kubinyi Ferenc Múzeum szer-
vezésében 5-6. osztályos diákjaink Ba-
kos Tamara tanárnővel egy izgalmas 
művészettörténeti előadást hallgat-
tak meg a kőművesekről és a kőfara-
gókról. Ki is próbálhatták a kőfara-
gás mesterségét, majd mézeskalá-
csot díszítettek Takács Béla segítségé- 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola
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vel. Köszönjük szépen a nagyszerű 
programot dr. Limbacher Gábor igaz-
gató úrnak!

19-én a harmadikosok osztályfőnö-
kükkel, Szabó Györgyné Zsuzsa néni-
vel töklámpásokat faragtak és ismét 
csodás fényekbe borították az isko-
lát a kora esti órákban.

20-án Bartus Gabriella tanító néni és 
könyvtárosaink egy rendhagyó iroda-
lomórát szerveztek a 4. évfolyamo-
soknak. A mesék birodalmában ka-
landoztak, jelmezekbe bújtak, saját 
készítésű bábokkal adták elő „A tök 
és a csikó, Mátyás király kérdése, Az 
aranyszőrű bárány” című meséket és 
érdekes versenyfeladatokat oldot-
tak meg. A három csapat közül győz-
test is hirdettek. Legközelebb majd 
a 2. osztály tanulói bújhatnak mese-
hősök bőrébe kis könyvtárunkban.
21-én Csatlós Noémi szervezésében 
a 11. a osztály diákjai részt vettek 
Végh Gáborné Krúdy Gyuláról szóló 
előadásán a városi könyvtárban az 
író születésének 137. évfordulója al-
kalmából.

22-én ünnepélyes iskolagyűlésen em-
lékeztünk az 1956-os eseményekre és 
a köztársaság kikiáltására. 7-8. osz-
tályos diákok tekintették át azt a 10 
évet, ami a forradalom kitöréséhez 
vezetett. A műsor végén az iskolai 
kórus, Oláh Szandra szóló énekét kí-
sérte. Köszönjük az összeállítást Se-
bestyénné Csabai Ildikó tanárnőnek 
és Pásztor Péter tanár úrnak! 

A megemlékezés után átadtuk ver-
senyző diákjainknak az okleveleket és 
ajándékokat a papírgyűjtésen, Színes 
napokon, idegen nyelvi vetélkedőn, 
rajzpályázaton nyújtott teljesítmé-
nyükért. További sikereket kívánunk 
nekik!

Nagyon örülünk, hogy elkezdődött 
iskolánk épületének felújítása, a tető 
és a falak szigetelése, ablakok cseréje 
az önkormányzat egyik pályázatának 
köszönhetően. A munka az őszi szü-
net után is folytatódik, de ez nem okoz 
fennakadást a tanításban. Bízom ben- 
ne, hogy a megújult környezetben 
diákjaink és tanáraink még nagyobb 
lendülettel, sok szép sikerrel teljesítik 
az előttük álló tanévet!

Elérhetőségeink: 3170 Szécsény, Rá-
kóczi út 90. 
Tel: 32/370-131, Fax: 32/372-490
e-mail: rfszkki@gimn-szecseny.
sulinet.hu
web: www.rfszkki.sulinet.hu
https://www.facebook.com/rfszkki 

Juscsákné Kovács Judit
igazgató helyettes

■

Szüreti mulatság a Cseperedő 
Óvodában

A szüreti mulatság megrende-
zése már hagyomány az óvo-
dánkban. Az utóbbi napokban 

megalapoztuk a hangulatot, e nép-
szokás köré terveztük a tevékenysé-
geinket, beszélgettünk magának a 
szokásnak a kialakulásáról.    

Elmondtuk, hogy régen a szüret a 
parasztgazdaságban kölcsönös segít-
séggel végzett munka volt, de a ki-
sebb szőlőkben a család ma is meg-
hívott segítőkkel szüretel. A házigaz- 
da, a tulajdonos vendégül látja a szü- 
retelőket étellel  -itallal, a szőlőből, 
mustból kóstolót vihetnek haza. Este 
aztán nagyobb szabású mulatságo-
kat, felvonulásokat rendeztek és ren-
deznek a mai napig. 

Ezzel kapcsolatos élményeket is meg-
beszéltük, hiszen már itt Szécsényben 
megtörtént a szüreti felvonulás, így 
a gyerekek saját élményeiket is fel-
idézték. 

Mi is szüreti játékokat játszottunk, eh-
hez fűződő dalokat énekeltünk, mon-
dókáztunk.  

Az ábrázoló tevékenységeinket kü-
lönböző technikák alkalmazásával is 
e téma köré terveztük Pl. gyümölcsö-
ket formáztunk, festettünk, tenyérnyo-
matot készítettünk. Közösen fogyasz-
tottuk el a magunk által készített gyü-
mölcssalátát és kompótot.

Mulatságunk napján már kora reg-
geltől készülődtünk. Gyümölcstála-
kat alkottunk, ízlésesen tálcákra ren-
dezgettük. Az ünnepre alkalmas dí-
szes szalvétát hajtogattunk, előkészí- 
tettük az asztalokat. A kislányok szok-
nyába öltöztek- ahogy illik-, a fiúk pe-
dig a terem rendezésében, díszítésé-
ben segédkeztek. 

Majd újra elénekeltük, eljátszottuk, 
egy csokorba szedtük szüreti dalos 
játékainkat.  

Ezt követően kis vetélkedőt rendez-
tünk népi ügyességi játékokból. pl 
célba dobtunk rongylabdával, zsák-
ban futottak a gyerekek. Persze a ju-
talom sem maradt el.

Ezt követte vidám falatozás gyümöl-
csökből és az egyéb egészséges fi-
nomságokból.

Ellátogattak hozzánk kis „szomszéda-
ink” , a bölcsődések is, őket is meg-
vendégeltük, játszottunk egy jót kö-
zösen, velük együtt. 

A mulatság lezárásaként táncházat 
rendeztünk, hullámvonalban, vona-
tozással körbejártuk az ovi kis helyi-
ségeit. 

Kolléganőimmel úgy gondoljuk, a mai 
kis rendezvényünkkel is gazdagítot-
tuk a gyerekeink élményeit, kicsit szí-
nesítettük hétköznapjainkat.

Záhorszkiné Laczkó Beáta 
óvodapedagógus

■

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsöde 

................................................................................
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MEZŐGAZDASÁGI 
TECHNIKUS SZAKKÉPZÉS 

OKJ 54 621 02
Képzési idő: 2 év szakképzés

A felvételi kérelmek elbírálásakor 
kizárólag a tanulmányi eredmé-
nyeket vesszük figyelembe va-

lamennyi képzésünknél.

Nyílt nap: 
Szakközépiskola után érdeklődőknek: 
2015. 11. 26.
Szakképzés után érdeklődőknek: 
2015. 11. 27.
Kezdés: mindkét napon 900

GIMNÁZIUM
ÉLELMISZERIPARI ÁGAZATI KÉPZÉS
Képzési idő: 4 év
TAGOZATKÓD : 014

Az élelmiszeripar iránt érdeklődő fi-
atalok részére érettségi vizsgára fel-
készítő középfokú oktatás, amely so-
rán elsősorban közismereti tantár-
gyakat tanulnak – angol és német 
idegen nyelvválasztási lehetőséggel, 
élelmiszeripari ágazati képzéssel. In-
formatikát mind a négy év alatt tanul-
nak.

A képzés során ECDL modul vizsgák 
tehetők.

A négy évfolyam informatikai tan-
anyaga: 
•	 Perációs rendszerek
•	 Szövegszerkesztői ismeretek

•	 Táblázatkezelés
•	 Hálózat és adatbázis kezelés
•	 Weblapok szerkesztése és publi-

kálása
•	 Multimédiás ismeretek

A tanulók képzése csúcstechnológi-
ával – web-kamerákkal, LCD moni-
torokkal – ellátott, légkondicionált 
szaktantermekben történik.

Érettségi után megszerezhető szak-
képesítés:

ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAK-
KÉPZÉS (+1 év)

Az élelmiszeripari technikus felké-
szül a munkára, előkészíti a munka-
folyamatot, alapméréseket végez, esz-
közöket használ, gépeket kezel, be-
rendezéseket üzemeltet, adminisz- 
trációs munkát végez/végeztet, el-
készíti az üzem tevékenységi tervét. 
Előkészítő műveleteket végez, vé-
geztet, ellenőriz, hőkezelést, szétvá-
lasztó műveleteket végeztet, ellen-
őriz, befejező műveleteket végeztet. 
Borászati termékeket, cukoripari, do-
hányipari termékeket, édesipari ter-
mékeket gyártat. Élelmiszeripari higi-
énikusi tevékenységeket végez, erje-
dés- és üdítőitalipari termékeket, hús- 
és baromfiipari termékeket gyártat. 
Malom - és keveréktakarmány-ipari 
termékeket, sütő- és cukrászipari ter-
mékeket állíttat elő. Tartósítóipari, tej-
ipari termékeket gyártat. Munka-, tűz-, 
környezetvédelmi, minőségbiztosítási 
munkát végez.

Elágazásai:
bor- és pezsgőgyártó technikus
cukoripari technikus
dohányipari technikus
édesipari technikus
élelmiszer-higiénikus
erjedés- és űdítőitalipari technikus
hús- és baromfiipari technikus
malom- és keveréktakarmány-ipari 
technikus
sütő- és cukrászipari technikus
tartósítóipari technikus
tejipari technikus

SZAKGIMNÁZIUM 
MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ  

ÁGAZATI KÉPZÉS
Képzési idő: 4 év
TAGOZATKÓD : 013

A mezőgazdasági gépészet iránt ér-
deklődő fiatalok részére érettségi 
vizsgára felkészítő középfokú oktatás, 
amely során elsősorban közismereti 
tantárgyakat tanulnak – angol és né-
met idegen nyelvválasztási lehető-
séggel, mezőgazdasági gépész ága-
zati képzéssel. Informatikát mind a 
négy év alatt tanulnak.

A képzés során ECDL modul vizsgák 
tehetők.

A négy évfolyam informatikai tan-
anyaga: 
•	 Operációs rendszerek
•	 Szövegszerkesztői ismeretek
•	 Táblázatkezelés
•	 Hálózat és adatbázis kezelés
•	 Weblapok szerkesztése és publi-

kálása
•	 Multimédiás ismeretek

A tanulók képzése csúcstechnológi-
ával – web-kamerákkal, LCD moni-
torokkal – ellátott, légkondicionált 
szaktantermekben történik.

Érettségi után megszerezhető szak-
képesítés:
•	 Mezőgazdasági gépész technikus 
(+1 év)

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

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium
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SZAKGIMNÁZIUM 
MEZŐGAZDASÁG 
ÁGAZATI KÉPZÉS

Képzési idő: 4 év
TAGOZATKÓD : 011

A mezőgazdaság iránt érdeklődő fi-
atalok részére érettségi vizsgára fel-
készítő középfokú oktatás, amely so-
rán elsősorban közismereti tantár-
gyakat tanulnak – angol és német 
idegen nyelvválasztási lehetőséggel, 
mezőgazdasági ágazati képzéssel. 
Informatikát mind a négy év alatt ta-
nulnak.

A képzés során ECDL modul vizsgák 
tehetők.

A négy évfolyam informatikai tan-
anyaga: 
•	 Operációs rendszerek
•	 Szövegszerkesztői ismeretek
•	 Táblázatkezelés
•	 Hálózat és adatbázis kezelés
•	 Weblapok szerkesztése és publi-

kálása
•	 Multimédiás ismeretek

A tanulók képzése csúcstechnológi-
ával – web-kamerákkal, LCD moni-
torokkal – ellátott, légkondicionált 
szaktantermekben történik.

Érettségi után megszerezhető szak-
képesítés:
•	 Mezőgazdasági technikus (+1 év)

SZAKKÖZÉPISKOLAI 
SZAKKÉPZÉSEINK

PÉK SZAKKÉPZÉS

OKJ 34 541 05 (ösztöndíjas képzés)

Képzési idő: 3 év szakképzés +2 év 
nappali képzésben érettségi szerez-
hető

TAGOZATKÓD 040

A pék képes együttműködve mun-
kahelyi vezetőivel, szakemberekkel, 
munkavállalókkal, bármely sütőipari 
termék kiváló minőségű előállítására 

úgy kisüzemben, mint nagyüzemben. 
A gyártás előkészítését követően (fel-
készül a munkára, előkészíti a mun-
kafolyamatokat, alapméréseket vé-
gez) a kenyerek készítéséhez és a 
péksütemények-finom pékáruk gyár-
tásához (vizes, tejes, dúsított, tojással 
dúsított, omlós, leveles, egyéb) tész-
tát készít, majd azt feldolgozza. Mé-
zes tésztát készít, majd azt feldol-
gozza. Finom pékárukhoz tölteléket 
készít. A feldolgozott tésztát keleszti, 
vetés előkészítő műveletet végez, 
majd beállítja a sütési paramétere-
ket és a megkelt félkész-terméket 
kemencébe helyezi. Mézes tésztát for-
mázza és előkészíti sütésre. Ellenőrzi 
a sütés folyamatát. Befejező művele-
teket végez. A készterméket megfe-
lelő módon tárolja, minősíti és készíti 
elő szállításra. Munkavégzése során 
eszközöket használ, gépeket kezel, be-
rendezéseket üzemeltet és betartja az 
egyes tevékenységekre vonatkozó 
(minőségi, élelmiszerbiztonsági, mun-
kavédelmi, tűzvédelmi, környezetvé-
delmi, valamint üzemi) előírásokat. 
Több ízben adminisztrációs (minőség-
vizsgálat, gyártmánylap, anyagnorma 
számítás, nyomon-követhetőségi bi-
zonylatok) munkát is végez.

A szakképzésben való részvétel 
feltételei:
•	 szakmai alkalmassági követelmé-

nyeknek kell megfelelni
•	 alapfokú iskolai végzettség

MEZŐGAZDASÁGI 
GAZDAASSZONy, FALUSI 

VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZÉS

OKJ 34 811 02

Képzési idő: 3 év szakképzés +2 év 
nappali képzésben érettségi szerez-
hető

TAGOZATKÓD 034

A falusi vendéglátó hazai és külföldi 
turistáknak biztosít szállást és igény 
szerint étkezést kertes lakóház-(á)ban. 
Az étkezéshez felhasználja a kony-
hakertjében és gazdaságában ter-

mesztett zöldségeket, gyümölcsöket 
és a tartott háziállatokat. A szűkebb 
lakóhely és tájegység nevezetességei, 
kirándulóhelyei ismeretében progra-
mot ajánl, egyéb turisztikai informá-
ciókat ad a vendégek részére. Nép-
szerűsíti tájegysége kulturális érté-
keit, különös tekintettel a népszoká- 
sokra, hagyományokra, népi kismes-
terségekre. A képzésben résztvevők 
ismereteket szereznek a szállásadás, 
vendégfogadás tárgyi, technikai és 
szervezési-ügyintézési feltételeiből 
és feladataiból, a higiéniai előírások 
fontosságáról, a tevékenységükre vo-
natkozó jogi, adózási tudnivalókról.

A szakképzésben való részvétel 
feltételei:
•	 szakmai alkalmassági követelmé-

nyeknek kell megfelelni

•	 alapfokú iskolai végzettség

GAZDA

OKJ 34 621 01

(ösztöndíjas képzés)

Képzési idő: 3 év szakképzés +2 év 
nappali képzésben érettségi szerez-
hető

TAGOZATKÓD: 032

Megismeri a gyümölcs -, szőlő - és 
zöldségtermesztés alapfeladatait. Ké-
pessé válik önálló agrárgazdasági vál-
lalkozást működtetni, gépet, épüle-
tet, építményt karbantart, egyszerű 
javítást végez. Kereskedelmi tevé-
kenységet, vállalkozási, szervezési és 
ügyviteli tevékenységet végez.

Tartástechnológiai, állatjóléti és -hi-
giéniai feladatokat lát el, állatot ta-
karmányoz. Talajelőkészítést, vetést 
végez, talaj termőképességének fenn-
tartásával kapcsolatos feladatokat lát 
el. 

A képzés szerves része MGV jogosít-
vány megszerzésére való felkészítés, 
amely hatósági vizsgával végződik és 
megléte előfeltétele a szakképesítő 
vizsgára jelentkezésnek. 
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Lehetséges ráépülő szakképesíté-
sek: +1 év

OKJ 35 621 05 Állattartó szakmun-
kás; OKJ 35 621 02 Biogazdálkodó

LOVÁSZ SZAKKÉPZÉS
OKJ 34 621 02
Képzési idő: 3 év szakképzés +2 év 
nappali képzésben érettségi szerez-
hető

TAGOZATKÓD 031

A képzésben résztvevők megismer-
kednek a ló szervezetének felépíté-
sével, működésével, takarmányozási 
sajátosságaival, elhelyezésével, sza-
porításával, felnevelésével, szakszerű 
használatával nyereg alatt és fogat-
ban. Elsajátítják a lovak egészségvé-
delmével kapcsolatos tudnivalókat, 
a lovak használatához szükséges fel-
szerelések, eszközök karbantartását, 
szakszerű, biztonságos használatát. 
A képzés része a díjlovaglás szabálya-
inak, a túralovaglás alapjainak elsajá-
títása, a kettes fogat szerszámozása, 
hajtása, a lovas etika és a közlekedés 
szabályainak megismerése. Foglalkoz-
nak a lovas vállalkozások létesítésé-
vel, működtetésének követelményei-
vel, a marketing jelentőségével. A ta-
nulók részt vesznek városi és iskolai 
rendezvényeken, a legjobbak a Szak-
ma Kiváló Tanulója Országos Verse-
nyen. A gyakorlati képzés az iskola 
jól felszerelt tangazdaságában, ked-
vező körülmények között biztosí-
tott.

A szakképzésben való részvétel 
feltételei:
•	 alapfokú iskolai végzettség
•	 egészségügyi alkalmasság

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ 
SZAKKÉPZÉS

OKJ 34 521 08 (ösztöndíjas képzés)
Képzési idő: 3 év szakképzés +2 év 
nappali képzésben érettségi szerez-
hető
TAGOZATKÓD 030

A tanulók a képzés során olyan mű-
szaki alapismeretekre tesznek szert, 
amelyre építve képesek lesznek a me-
zőgazdasági termesztéstechnikához 
alkalmazott erő- és munkagépek, 
gépészeti berendezések beállítási 
munkáinak elvégzésére.

Szakmai elméleti és gyakorlati isme-
reteik képessé teszik az önálló vállal-
kozási tevékenység folytatására is.

A képzés szerves része MGV jogosít-
vány megszerzésére való felkészítés, 
amely hatósági vizsgával végződik és 
megléte előfeltétele a szakképesítő 
vizsgára jelentkezésnek.

A jelentkezés feltétele: 

•	 alapfokú iskolai végzettség

•	 mezőgazdasági vontatóvezetői 
vizsgához szükséges egészségügyi 
alkalmasság

*  *  *

FIGyELEM!
Új lehetőség:

Iskolánkban lehetőség van nappali 
tanrend szerint két év alatt érettsé-
git szerezni mindazon szakmával ren-
delkezőknek, akik életkora ezt lehe-
tővé teszi, vagyis a második képzési 
év megkezdésének naptári évében 
még nem töltik be a 25. életévüket.

Információk:

3170 Szécsény, Haynald Lajos út 11.

T/F: 06/32 370-573

E-mail: lipthayiskola@gmail.com

Honlap: www.mezgazd-szecseny.su-
linet.hu

OM azonosító: 032 305

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 
E-00003/2013

ECDL vizsgaközpont: 374

Barna Mátyás
igazgató helyettes

■

Gazdag őszi programkínálat a mú-
zeumban

Október 1. Tanárok és óvodape-
dagógusok találkozója

KACSALÁB? FORGÁS? – KASTÉLY ÓVO-
DÁSOKNAK 

Első sorban a szécsényi és balassa-
gyarmati járás oktatási intézményei-
ben dolgozó tanárok, óvodapeda-
gógusok számára rendeztük progra-
munkat, balassagyarmati, szentei és 
szécsényi Tárlatvezetéseket tartot-
tunk állandó és időszaki kiállítása-
inkban, és kerekasztal beszélgetést 
folytattunk a múzeumpedagógiáról, 
oktatási intézmények igényeiről, az 
együttműködés céljairól és lehetősé-
geiről a gyermekek és diákok mind ha-
tékonyabb nevelése és oktatása 

Október 3. Szent Mihály ünnep 

CÉL A MÚZEUM! KERÉKPÁR TÚRA A 
FORGÁCH KASTÉLYHOZ

Fogadtuk a térség településeiről a 
múzeumi rendezvényre kerékpárral 
érkezetteket.

SZENT MIHÁLY ÜNNEPI ŐSZI FESZTI-
VÁL A KUBINYI FERENC MÚZEUMBAN

Az őszi nap-éj egyenlőség világossá-
got és sötétséget (jó és rossz csele-
kedeteinket) mérlegelő szentje Szent 
Mihály. Őt ünnepeltük a szécsényi For-
gách kastélyban vetített képes elő-
adással és Szent Mihály ünnep tájé-
kán viselt hagyományos viselet be-
mutatóval. Hagyományosan Szent 
Mihály napjával (szeptember 29.) kez-
dődött az őszi kisfarsang. A templom-
búcsúkhoz, a palócok „vendégségé”-
hez és vigalmakhoz hozzá tartozott, 
hogy szeptember végére forrt fel az 
újbor, és nagyrészt megtörtént a be-

Kubinyi Ferenc 
Múzeum és 

Krúdy Gyula 
Könyvtár eseményei



. 18 .

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs Havi kiadványa....................................................................................................................................
takarítás. Szent Mihály ünnepe gaz-
dasági határnap, mai értelemben „mini 
újév” volt: gazdasági alkalmazottak, 
cselédek, pásztorok Szent Mihály nap-
jától Szent Mihály napjáig szerződtek 
el az ország több vidékén. A legények 
Mihály napján küldtek jegykendőt a 
leányoknak. A leánykérés a kisfarsang 
elejére esett, így az őszi esküvőt Kata-
lin-napig megtartották, mielőtt a ka-
rácsonyi ünnepkörre tekintettel életbe 
lépett a házasságkötési tilalom. A kis-
farsang a telet megelőző munkák és 
azok lezárulásának ideje, advent előtt 
öt nappal, Katalin napján (november 
25.) ér véget. A Katalin-napi bál or-
szágszerte elterjedt volt a parasztság 
és a polgárság körében egyaránt, di-
vatja napjainkban újraéled.

- FÉNY ÉS SÖTÉT. 

Szellemtörténeti vetített képes elő-
adást tartott a múzeum igazgatója 
az évkörről, Szent Mihály térségi és 
egyetemes kultuszáról - Szent Mi-
hály-i asszonyok, Szent Mihály-i csa-
ládok, Szent Mihály-i ifjak és idősek 
– tradicionális viselet bemutatóját 
rendeztük varsányi, rimóci, terényi, 
cserháthalápi, balassagyarmati és ka-
zári résztvevőkkel, és a Mikszáth Tánc-
együttes közreműködésével. 

KUKKANTÓ – A MÚZEUM KULISSZÁI 
MÖGÉ

Kalandtúra keretében a kastélyépü-
let és a Nyugati Bástya fölfedezését 
tettük lehetővé, ahová máskor nem 
léphetünk.

SZERELEMKASTÉLY, SZERELEMBÁS-
TYA - LÉGYOTT A MÚZEUMBAN

Főként diákok számára lehetővé tet-
tük, hogy bejárják a középkori rész-
letekre épült barokk kastély és Nyu-
gati Bástya romantikus tereit, és időz-
zenek a legkedveltebb helyeken. 

Október 15. csütörtök 15 órától 
Mesterségek nyomában…

KŐBE RÓTT, TÉSZTÁBA ÁLMODOTT 
KÖLTÉSZET

Szécsényben nagy hagyományokkal 
rendelkező két mesterséget állítot-
tunk középpontba: a kőfaragást és a 
mézeskalácsosságot. Majcher Tamás 
főmuzeológus a középkori kőfara-
gásról, Limbacher Gábor a mézeska-
lácsos-gyertyaöntő mesterség gaz-
dag múltjáról tartott előadást. Gya-
korlati bemutatón a diákok kipróbál- 
hatták ügyességüket mind a kőfara-
gás, mind a mézeskalács készítése 
terén. Múzeumi tárgyakból kamara 
kiállítást, Takács Béla mézeskalácsos 
mester süteményeiből pedig termék 

bemutatót láthattak a megjelentek. 
A kamarakiállítás is elbűvölte az ifja-
kat, elálmélkodtak a viasz fogadalmi 
tárgyakon és a kard, huszár, ló, pó-
lyásbabák mézeskalácsformákon. A 
képeken látható, ahogy születik a 
kőbe rótt, tésztába álmodott gyermek-
költészet. Ezúton is köszönjük Balya 
József kőfaragó mester és Takács Béla 
mézeskalácsos mester önzetlen és el-
hivatott foglalkozás-vezetéseit.

S ami még következik:

SZENT MÁRTON ÜNNEPI ŐSZBŰCSŰZ- 
TATÓ FESZTIVÁL

Kubinyi Ferenc Múzeum (Forgách-
kastély) Szécsény, november 14. 
szombat 13 órától 

KASTÉLY A FESTŐVÁSZNON, KAS-
TÉLY A RAJZLAPON

Oktatási intézményekkel, civil szer-
vezetekkel együttműködésben való-
sítjuk meg. Rajztanárok segítségével 
közös rajzolás a KFM alkotásra kész-
tető épületeinek, építészeti tereinek 
leképezésére. Meghívott díszvendég 
a 98 esztendős Veszely Jelena festő- 
és szobrászművész.

SZENT MÁRTON JELES NAPJA – kul-
túrtörténeti vetített képes előadás. 
Dr. Limbacher Gábor múzeumigaz-
gató
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SZENT MÁRTON LÚDJA 

Libakultusz Szurdokpüspökiben. Ven-
dég: Szurdokpüspöki. 

MÁRTON - NAPI TEMPLOMBÚCSÚ, 
„VENDÉGSÉG” – Szent Márton-os te-
lepülések találkozója. Borsosberény, 
Buják, Csesztve, Hollókő, Magyargéc, 
Nagybárkány, Nőtincs, Szanda, Szé-
csénke települések búcsúünnepe Szt. 
Mártonkor. 

-  Helyi Szent Márton hagyomány (he-
lyi legendák, imádságok, élménytör-
ténetek, ábrázolások, stb.)

-  Hagyományos templomozás, 

- Hagyományos viseletek, ahogy a 
templomba és ahogy a mulatságba 
mentek (gyermek, leány, legény, me-
nyecske, fiatalember, család, asszony, 
idősek)

- Hagyományos ételek 
- Mi volt a „vendégleány”, „vendégle-
gény” választás és kapcsolat?
- Hagyományos muzsika, „báld”. 

Rendezvényünkre minden szécsényi 
és térségbeli érdeklődőt szeretetet-
tel várunk!

dr. Limbacher Gábor
igazgató

■

Tisztelt Olvasóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy könyv-
tárunk november hónapban a 
szokásos kölcsönzési rend sze-

rint várja kedves olvasóit.

Novemberi előzetes

Terveink szerint e hónapban kerül 
sor a „Régészeti kutatások Szécsény-
ben - Gondolatok a Szécsény évszá-
zadai c. kötet apropóján” című elő-
adásra, melyet Mordovin Maxim egye-
temi adjunktus tart.

Októberi visszatekintő
Az év 10. hónapja igen mozgalmas 
volt a Krúdy Gyula Könyvtárban, hisz 
ekkor zajlottak a 10. Országos Könyv-
tári Napok eseményei és ekkor emlé-
keztünk névadónk születésének 137. 
évfordulójára is.

Az Országos Könyvtári Napok kere-
tein belül az érdeklődők hallgathat-
tak kineziológiai előadást, megismer-
kedhettek a Hírzárlat című könyvvel 
és írójával, játszhattak csapatépítő 

játékot és megtekinthettek egy báb-
előadást.

Krúdy Gyula születésének 137. év-
fordulójára egy rendhagyó irodalom-
óra keretében emlékeztünk, melyet 
Végh Gáborné tanárnő tartott.

Részletes programjainkért keressenek 
minket elérhetőségeinken:

Krúdy Gyula Könyvtár

3170 Szécsény, Ady E. u. 12.

06-32-370-494

krudykonyvtar@gmail.com

krudykonyvtar.5mp.eu

https://www.facebook.com/krudy.
konyvtar

Csatlós Noémi
intézményegység-vezető

■

A Krúdy Gyula könyvtár hírei

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



. 20 .

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményeinek Információs Havi kiadványa....................................................................................................................................

2015.11.14-én 19.00 óra (ismét-
lés: 2015.11.15-én 15.00, 2015. 
11.21-én 19.00 óra, valamint 

2015.11.22-én 15. 00 óra.

2015.11.28-én 19.00 óra (ismétlés: 
2015.11.29-én 15.00, 2015.12.05-én 
19.00 óra, valamint 2015.12.06-án 15. 
00 óra.

Korábbi adások megtekinthetők: 
www.szecseny.hu 

Bolgár János
vezető szerkesztő

■

Szécsényiek asztaliteniszezők ha-
talmas győzelme a legmagasabb 
ligában

Az év 41. hétvégéje nagyon 
mozgalmas volt a Szerva ASE 
haza táján, mivel az extra li-

gás első csapat dupla forduló elé né-
zett. Pénteken a 6 éve veretlen és 
bajnok CVSE Celldömölk csapatával 
játszottak idegen ban, majd szomba-

ton itthon fogadták a Komló csapa-
tát. Pénteken hatalmas meglepetésre 
idegenben 6:2 arányban legyőzték 
az évek óta veretlen Celldömölk csa-
patát a szécsényiek, ami hatalmas 
siker. A párossal kezdődő és további 
9 egyénivel folytatódó találkozót a 
hazaiak kezdték jobban, hiszen a pá-
rost 3:2-re nyerték és az első egyéni-
ben Lindner Ádám győzött Bátorfi 
Zoltán ellen. Ezzel 2:0 arányban ve-
zettek a hazaiak, de ezt követően a 
szécsnyiek nem hibáztak. Oláh Bene-
dek mindhárom mérkőzését nyerte, 
Kriston Dani további két győzelmet 
szerzett és Bátorfi Zoli is megverte a 
hazaiak legbiztosabb játékosának szá-
mító Fazekas Pétert. Ezzel 6:2-re mó-
dosult az eredmény a Szerva ASE ja-
vára és szabályok szerint a megma-
radt két egyénit már nem kellett 
lejátszani, mert eldőlt a meccs. A Szé-
csény ezzel a győzelmével hatalmas 
sikert ért el. Megtörte a legmagasabb 
ligát évek óta nyerő Celldömölk he-
gemóniáját, hiszen a dunántúliak 6 
éve nem szenvedtek vereséget.

A pénteki nagy győzelem után Komló 
csapata ellen hozták a kötelező győ-
zelmet a szécsényiek 6:1 arányban 
(az utolsó 3 mérkőzést itt sem kellett 
lejátszani, mivel a győzelmet jelentő 

6 meccset a szécsényiek hamar elér-
ték). Eredménye: Kriston Dani 2 győ-
zelem, Oláh Benedek 2 győzelem, 
Bátorfi Zoltán 1 győzelem és Oláh-
Kriston páros 1 győzelem.

Az NB I-es második csapat Szécsény-
ben fogadta az Univer Kecskemét 
csapatát, ahol meggyőző fölényű 13: 
5 arányban nyertek a hazaiak. Ered-
mények: Podpinka Gábor 4 győzelem, 
Horváth Miklós 4 győzelem, Nagy 
Miklós 3 győzelem, Salamon István 1 
győzelem, valamint Podpinka-Horváth 
páros 1 győzelem.

A hétvégére kiírt extra ligás Pécs el-
leni itthoni mérkőzés halasztva lesz 
az egyik szécsényi játékos válogatot-
tal kapcsolatos elfoglaltsága miatt, 
az NB I-es csapat pedig Cegléden. Itt-
hon fogadja az Eger csapatát viszont 
a Szerva ASE harmadik, NB III-as csa-
pata október 18-án vasárnap 11 órá-
tól a katolikus iskola tornatermében.

Az év 42. hétvégéjén mindkét NB-s 
szécsényi csapat nyert. Az NB I-esek 
október 17-én Ceglédre látogattak, 
ahol 13:5 arányú meggyőző fölény-
nyel győztek. Ezzel az újabb sikerrel 
a tabella dobogós 3. helyén állnak. 
Eredmények: Nagy Miklós 3, Podpinka 
Gábor 3, Horváth Miklós 3, Salamon 
István 2 győzelem, valamint Salamon-
Nagy és Horváth-Podpinka párosok 
1-1 győzelem.

Az NB III-as szécsényi csapat ugyan-
csak október 17-én, szombaton az 
Eger csapatát itthon fogadta. A ha-
zaiak 11:7 arányban győztek és ezzel 
holt versenyben a harmadik helyre 
küzdötték fel magukat a tabellán. 
Eredmények: Oravecz Ferenc 3 győ-
zelem, Salamon Péter 3 győzelem, 
Gúth József 2 győzelem, dr. Harik Fe-
renc, illetve a helyére csereként be-
álló Kovács Gábor 1-1 győzelem, va-
lamint Oravecz-Salamon páros 1 győ-
zelem.

dr. Harik Ferenc
Szerva ASE elnöke

■

Szécsény Tv soron 
következő adásai:

Szerva ASE hírei

......................................
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Köszöntöm a Szécsényi Hírek ol-
vasóit. A Szécsényi VSE labda-
rúgó csapatainak eredményei.

VII. forduló 2015.10.03. 
Szécsény VSE – Palotás 10 – 3 
gól: Galcsik Sz. 2 , Bódis M. 3, Szabó 
T. 2, Szenográdi P. , Vincze T., Farkas N.

Ifi: Szécsény U19 – Palotás U19 7 – 1 

gól: Szeles B. 3, Kürtösi G., Deák N., 
Varga B., Oláh Sz.

VIII. forduló 2015.10.10.

SBTC – Szécsény VSE 3 – 1 

gól: Galcsik Sz.

Ifi: szabadnap

IX. forduló 2015.10.17.

Szécsény VSE – BSE 1 – 5  

gól: Bódis M.

Ifi: szabadnap

X. forduló 2015.10.25.

Rimóc – Szécsény VSE 1 – 4

Szécsény: Csampa M. – Molnár R., 
Sztrigán K., Szenográdi P., Lehoczki 
Sz. – Lőrincz B., Kelecsényi G.,Vincze 
T. (Farkas N.), - Galcsik Sz. (Szép M.), 
Bódis M. (László L.), Szabó T. 

gól: Bódis M. 2, Szenográdi P. 2

Ifi: Rimóc U19 – Szécsény U19 4 – 0

Az U19-es és felnőtt csapatunkra még 
4 mérkőzés vár ősszel.

Serdülő csapatunk eredményei:

III. forduló 2015.10.02
Érsekvadkert U16 – Szécsény U16 2 
– 7 
gól: zmolnik M. 4, Szerémi E., Kökény 
T., Kovács S.

IV. forduló 2015.10.09.
Szécsény U16 – Buják U163 – 0 Bujá-
kiak nem álltak ki 

V. forduló szabadnap
Az U16-os csapatunkra még 4 mér-
kőzés vár ősszel.

Szécsény II eredményei:

VI. forduló 2015.10.04.
Ipolyszög – Szécsény VSE II2 – 5 

gól: Végh F., Lőrincz N., Lőrik Sz., Né-
meth I. 2 

VII. forduló 2015.10.11.
Szécsény VSE II – Kétbodony 1–3 
gól: Hegedűs A.

VIII. forduló 2015.10.18.
Csitár SE – Szécsény VSE II 2–4 
gól: Hegedűs A. 2, Sümegi R., Né-
meth I.

IX. forduló 2015.10.24.
Szécsény VSE II-Ipolytarnóc 3 – 0 
gól: Németh I. 3

A Szécsény VSE II csapatának még 
két fordulót kell teljesíteni ősszel.

Több U7, U9, U11, U13–as tornát ren-
dezett egyesületünk, amiken a csa-
pataink nagyon jól szerepeltek. Nem 
csak a jó szereplésért kapott elismerő 
szavakat az egyesületünk, hanem a 
tornák nagyon jó lebonyolításáért, 
szervezéséért is. 

Az egyesület nevében szeretném meg-
köszönni azoknak is a munkáját, akik 
segítik a csapatainkat.

Legyen szó pályakarbantartásról, tor-
nák előtti pályák kialakításáról, vagy 
bármilyen munkáról, ami elősegíti 
csapataink jó és sikeres szereplését. 

Nem utolsó sorban köszönöm az ed-
zők munkáját, akik odaadással végzik 
a munkájukat.

Doman Gábor 
SZVSE elnökségi tag

■

IX. BIOMED Tókerülő Futás 

Palotás 2015. otóber 18.

Közel négyszázan döntöttek úgy 
hogy, a Futapest szervezésében 
rajthoz álljanak a tókerülő futá-

son. A helyi, megyei és az ország kü-
lönböző részéről érkeztek versenyzők. 

Ott voltak a rajtnál a SZAFT tagjai is. 
Az esőzések mély nyomot hagytak a 

tópartján, de így is sikerült minden-
kinek leküzdeni a kitűzött távot.

Korcsoportos helyezések:

Rövid táv: 3,8 km  

Balázsné Lehoczki Piroska 22:48 V. 
helyezés

Czele János 18:12 II. helyezés

Czele Jánosné 22:11 IV. helyezés

Deákné Obrecsány Orsolya 35:08 XII. 
helyezés

Sótér Vilmos Zsolt 18:59 VI. helyezés

Hosszú táv: 12,6 km 
Chikán István 60:03 IX. helyezés
Kovácsné Obrecsány Klára 60:22 V. 
helyezés

2015.október 23-i salgótarjáni em-
lékfutást 24. alkalommal rendezték 
meg. Ideális futóidő fogadta a részt-
vevőket. A SZAFT csapatából Ko-
vácsné Obrecsány Klára korcsoport-
jában I. helyezést ért el.

Czele János
BSI Futónagykövet

■

SZVSE hírek

SZAFT hírei

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