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Városi Civil Korzó és Gyer-
meknap

Május 28-án került megren-
dezésre a Városi Civil Kor-
zó és Gyermeknap a Sétáló-

utcában, ahol a város apraja-nagy-

ja megtalálhatta a maga szórako-
zási lehetőségét. A sokszínű prog-
ramok, szórakozási lehetőségek 
és a meleg nyári idő mind-mind 
hozzájárult ahhoz, hogy a rendez-
vényre ellátogató gyerekek és fel-

nőttek jó emléket és élményeket 
vihettek magukkal haza. 

A Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. ezúton is köszönetét 
fejezi ki mindenkinek, aki mun-
kájával és közreműködésével hoz-
zájárult a szombati Városi Civil Kor-
zó és Gyermeknap rendezvény 
sikeréhez.

Név szerint: 

Cserhát Mentőkutyás Egyesület, 
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics 
Gabriella, e-MultiCoop Szociális 
Szövetkezet, Andi Színjátszósai 
Egyesület, Palóc Néptáncegyüt-
tes, Izolda Népi Játékai, Iglice Tánc-
együttes, T.C.D. Táncegyesület szé-
csényi és balassagyarmati csoport- 
ja, Léna Táncosai, Street Dancers, 
Paramisi Társulat, Őszi Alkony Nyug-
díjas Klub, Szerva ASE, Benczúr-
falváért Egyesület, Szécsény Vá-
rosi Rendőrkapitányság, Szécsény 
Városi Tűzoltó Raj, Agrohelp Kft., 
Szécsény Városfejlesztő Kft., Szé-
csényi és Pösténypusztai Polgár-
őrség, valamint Szécsény Város 
Önkormányzata.

Köszönjük mindenkinek, aki ellá-
togatott a rendezvényre!

Szécsényi Hírek
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Interjú Stayer László polgármesterrel

Milyen év volt 2016?
Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, 
hogy életem egyik legintenzívebb 
éve volt és nagyon bízom abban, 
hogy ez rövid időn belül Szécsény-
ben is látszani fog. És ez akár szá-
mokban is tükröztethető. Valószínű-
leg nem sokszor fordult elő a város 
történelmében, hogy több mint 40 
pályázat készült volna el egy év alatt 
a település fejlesztése érdekében. És 
itt nem csupán ötletekről van szó, ha-
nem éjszakába nyúló egyeztetések-
ről, tárgyalásokról, vitákról, amikor 
minden résztvevő a város érdekében 
igyekezett meggyőzni a másikat egy-
egy elképzelésről. Nekem érzelmileg 
kifejezetten rosszul esett, hogy az 
idén kevesebbet tudtam az embe-
rek között lenni és a családommal is, 
mint szoktam, ugyanakkor olyan pá-
ratlan fejlesztési lehetőségek nyíltak 
meg, amelyek mellett nem lehetett 
elmenni annak, aki szívén viseli Szé-
csény sorsát és jövőjét.

Konkrét eredmény van már?
Még csak az első „fecskék” érkeztek 
meg, de ezek is olyan jelentős ösz-
szegek, amelyek azt mutatják, nem 
voltak hiába az erőfeszítések. Két pá-
lyázat eredményéről tudunk, amellyel 
összesen 700 millió forint érkezik a 
városba. Katolikus iskolánk 500 mil-
lió forintot nyert az önkormányzat 
által felajánlott Kossuth úti épület 
felújítására és bővítésére, valamint 
a Szécsény Holding nyert 200 mil-
lió forintot Nógrád megye egyetlen 
vágóhídjának megépítésére. Szinte 
minden intézményünk fejlesztésére 
van beadott pályázatunk, az elbírálás 
most van folyamatban és nagyon bi-
zakodóak vagyunk. Emellett elindítot-
tunk olyan hosszú távú programokat, 
akár a négy csillagos szállodára, vagy 
a Szécsény alatt található termálvíz 
hasznosítására gondolok, amelyek 
évtizedekre meghatározhatják nem-
csak a város, hanem a térség jólétét. 
Az is nagyon fontos eredmény, hogy 
e programoknak köszönhetően olyan 
erős szövetségesekre sikerült lelnünk, 
akik sokat segíthetnek Szécsénynek. 
Például Lázár János miniszter úr, Sza-
bó Zsolt államtitkár úr, vagy Kraft Pé-
ter egykori államtitkár.

Akkor mondhatjuk azt, hogy a Szé-
csény elindul a fejlődés útján?
Nem tetszik így ez a megfogalmazás. 
Nem gondolom, hogy Szécsény fejlő-
dését csak egy időszakhoz lehet köt-
ni, hiszen az elmúlt évtizedekben is 
történtek olyan fejlesztések, amelyek 
meghatározók voltak. Emlékezzünk 
a 90-es évek közmű fejlesztéseire, 

szennyvíz, gáz, vagy a 2000-es évek 
belvárosi rekonstrukciójára. Inkább 
úgy fogalmaznék, bizakodó vagyok, 
hogy ennek a rendkívül munkás idő-
szaknak a következő években folya-
matos gyümölcsei lesznek. És ezek 
tényleg nagyon fontos dolgok, de az 
a különös, hogy vannak ennél fonto-
sabbak is. Ezt nagyon jó nap, mint nap 
megélni. Ez pedig az a közösségi erő, 
kisugárzás, amit egy rendezvényen 
átélhetünk. Nem egyszer esett meg 
velem, hogy az iratkupacok közül ki-
kászálódva, némileg meggyötörten 
zuhantam be valahová, gondolok 
például az óvodások Szent Márton 
napi ünnepségére, az énekkarosok 
hangversenyére, a benczúrfalvaiak 
disznóölésére, a ferences nővéreknél 
a szép korúak meghitt köszöntésére, 
vagy amikor a néptáncosoknak, a 
kosaras csajoknak szurkoltunk. Ilyen-
kor komolyan mondom, hamvaiból 
feltámad az ember, feltöltődik ener-
giával, szeretettel és kézzel fogható 
értelmet nyer Advent üzenete. Hit, 
remény, szeretet, öröm, mintha a 
négy gyertya egyszerre gyulladna fel 
a lelkemben.

Van-e valami kívánsága az idei kará-
csonyra?
A legegyszerűbb és a legnagysze-
rűbb dolgot, együtt lenni a csalá-
dommal, szeretteimmel. Az idei sok 
távol töltött idő megtanított arra, 
hogy nincs ennél fontosabb. És ezt 
kívánom minden szécsényinek is, 
hogy szeretetben, családi körben, 
boldogságban töltse az ünnepeket 
és várja az újévet.

Áldott Karácsonyt és boldog Újévet kívánunk olvasóinknak!
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Október elejét követően 
még két rendkívüli ülést 
tartottunk a hónapban, 

majd novemberben a terveknek 
megfelelően kétszer üléseztünk.

Az OKTÓBER 10-i rendkívüli ülésen 
jóváhagytuk 

➢ a „Helyi sajátosságokra épülő 
közfoglalkoztatás” című program 
keretében a Szécsény 0212/7 és 
0212/8 helyrajzi számú külterü-
letek vízellátásának biztosításá-
ra kiírt beszerzési eljárás ered-
ményét. A nyertes ajánlattevő a 
Pothoroczki Kft. lett 4 millió 807 
ezer 658 forinttal.
➢ a „Bartók Béla utca forgalomsza-
bályozásáról szóló előterjesztést, 
amelynek értelmében a Rákóczi 
út és a Kiskert köz közötti szaka-
szon is egyirányúsírásra kerül a 
Dózsa György út irányába
➢ a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külte-
rületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartá-
sához szükséges erő- és munka-
gépek beszerzése című pályázat 
benyújtását. E szerint felújítanánk 
a sóderbánya felé vezető utat és 
Piliny községgel közösen érő és 
munkagép beszerzését tervezzük
➢ 7 millió forint tagi kölcsön biz-
tosítását a Szécsény Holding Kft. 
számára.

AZ OKTÓBER 27-i rendkívüli ülésen 
döntöttünk

➢ az önkormányzat vagyonáról 
szóló rendelet módosításáról.
➢ a START program hűtőkapacitás 
növelésére irányuló kiegészítő 
pályázatának keretében hűtő-
konténer beszerzésére indított 
eljárás eredményéről. A nyertes 

a Gabler-Mirelta Kft. lett 4 millió 
999 ezer 863 forinttal.
➢ „Szécsény Város Turisztikai att-
rakciófejlesztése” pályázat háttér-
tanulmányának elkészítésére és 
pályázatmenedzsmentre kötött 
megbízási szerződés megszünte-
téséről.
➢ a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszá-
mú, „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- 
és munkagépek beszerzése” című 
pályázat dokumentációjára kiírt 
beszerzési eljárásáról, amelyet 
eredménytelennek nyilvánítot-
tunk.
➢ az Interreg Szlovákia-Magyar-
ország Együttműködési Program-
ban való részvételről. A szakmai 
program és költségvetés kidolgo-
zására pályázati szaktanácsadásra 
és a pályázat benyújtására a BEST 
OF PLAN Kft-t bíztuk meg 7 millió 
850 ezer forint + ÁFA értékben.
➢ a Nemzeti Köznevelési Infra-
struktúra Fejlesztési Program ke-
retében megvalósuló tornaterem 
és sportpálya építése érdekében 
belterületi ingatlanok összevoná-
sáról.

A NOVEMBER 8-i ülésen tájékozta-
tókat hallgattunk meg a következő 
témákban

➢ a Helyi Választási Bizottság a 
képviselői mandátum betöltésé-
ről, melyben az Antal Ferenc kép-
viselő lemondása miatt megüre-
sedett képviselői mandátumot a 
továbbiakban Juhász Miklós kép-
viselő tölti be . 
➢ a polgármester a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről, a 
lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról.

➢ a Nógrád Megyei Kor-
mányhivatal a Szécsényi Járási Hi-
vatal 2016. évi munkájáról
➢ a 2016. évi közmunkaprogra-
mok időarányos végrehajtásáról 
és a 2016. évi pályázatokról
➢ a Társadalmi – és Civilkapcsola-
tokért felelős tanácsnok 2016. évi 
munkájáról
➢ a Szécsény Holding Kft. műkö-
déséről.

Döntöttünk

➢ a Duna-Ipoly Önkormányzati 
Területfejlesztési Program Társu-
lás megszüntetéséről
➢ Szécsény Város Önkormányza-
tának Beszerzési Szabályzatáról
➢ a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csat-
lakoztatási konstrukció az önkor-
mányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” pályázat be-
nyújtásáról
➢ bizottsági tagok választásáról, 
mely szerint a Településfejlesztési 
és Pénzügyi Bizottságba Antal Fe-
renc lemondása következtében 
Juhász Miklós, Kériné Szabó Má-
ria lemondása miatt Antal Ferenc, 
a Szociális Bizottságba Juhász 
Miklós mandátumszerzése követ-
keztében pedig a továbbiakban 
Prókai Bernadett tölti be a bizott-
sági tag tisztséget
➢ az előzőeknek megfelelően mó-
dosításra került az SZMSZ is

valamint zárt ülésen lakásbérleti 
ügyeket tárgyaltunk.

A NOVEMBER 29-i ülésen tájékoz-
tatókat hallgattunk meg a követ-
kező témákban
➢ polgármester a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről, a lejárt 
határidejű határozatok végrehaj-
tásáról.

Önkormányzati hírek
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➢ a Szécsény és Térsége Egész-
ségügyi Centrum Nonprofit Kft. 
eddig végzett munkájáról.
➢ a 2016. évi költségvetés I-III. ne-
gyedévi teljesítéséről.
➢ 2016. évi civil keretre beadott 
pályázatok elbírálásáról.

Döntöttünk

➢ a településrendezési terv végső 
véleményezési eljárás megindítá-
sáról.
➢ a 2016. évi költségvetési rende-
let módosításáról.
➢ a helyi adórendelet felülvizs-
gálatáról, melynek értelmében 
önkormányzatunk a 2017. évre 
adóemelést nem hajt végre.
➢ Szécsény Város Önkormányza-
ta 2017-2020. évi stratégiai belső 
ellenőrzési tervének és 2017. évi 
belsőellenőrzési terv jóváhagyá-
sáról.
➢ a Cseperedő Óvoda és Bölcső-
de Alapító Okiratának módosítá-
sáról.

 Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
  jegyző

Életveszélyes hulladékégetés
Interjú dr. Horváth Zoltánnal, 

a Szécsényi Járási Hivatal vezetőjével

A Kormányablak első teljes éve volt 
a tavalyi, 2015. Milyenek a tapasz-
talatok?
Jók. Az ügyfelek szívesen térnek 
be a Kormányablakba, pozitív 
visszajelzéseket kapunk. Népsze-
rűek az új szolgáltatások, mint 
a tulajdoni lap másolat kérése, 
amiért korábban el kellett menni 
Balassagyarmatra, vagy például, 
hogy az egészségügyi utazások-
kal kapcsolatos költségtérítési 
utalványok itt is leadhatók. Ha a 
várakozási idők rövidségét tekint-
jük, a szécsényi Kormányablak or-
szágosan is kiemelkedő eredmé-
nyeket tudhat magáénak. Előre 
bejelentkezés esetén, akár más-
napra tudunk időpontot adni. 
Ilyen gyors szolgáltatással kevés 
Kormányablak büszkélkedhet az 
országban. Ebben közrejátszik 
ügyfélbarát nyitva tartásunk. Hét-
főn 7-17-ig, más munkanapokon 
pedig 8-18 óráig várjuk az ügy-
feleket, így azoknak sem kell ag-
gódniuk, akik csak munka után 
érnek rá.

Nagyon sok pletyka kering arról, 
hogy milyen új feladatok kerülnek 
a kormányhivatalhoz 2017-ben. 
Mit lehet tudni pontosan?
Ami már most biztosnak látszik, 

hogy egyes pártfogó felügyeleti, 
fogyasztóvédelmi, és jogi segít-
ségnyújtási ügyek megyei szint-
ről átkerülnek hozzánk 2017-től. 
És ha nem is január elsejétől, de 
valószínűleg a fél évtől egyes csa-
ládtámogatási formák megállapí-
tása (családi pótlék, GYES, GYED) 
is a Járási Hivatal feladatai közé 
fognak tartozni.

A közfoglalkoztatási program hely-
színi ellenőrzése az Önök feladata. 
Milyen tapasztalatokat szereztek?
Örömteli tapasztalat, hogy nagy 
hibákat nem találtunk, inkább 
kisebb adminisztrációs hiányos-
ságokat fedeztünk fel. Az külön 
öröm, hogy vannak a járásban 
olyan települések, ahol példaér-
tékű a közfoglalkoztatás megszer-
vezése és az elért eredmények. 
Olyannyira, hogy ezen községek 
szakemberei országos kiállításon 
is bemutathatták eredményeiket.

Az álláskeresők aránya a szécsényi 
járásban meghaladja a megyei át-
lagot. Ennek mi az oka?
A járás sajnos több szempontból 
is hátrányos helyzetű, ezt nem-
csak az álláskeresők magas szá-
mából látjuk, hanem például a 
gyermekvédelmi intézkedések 
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szükségességéből is, valamint az 
egyes szociális pénzbeli ellátások, 
segélyek összegéből. A Járási Hi-
vatal is sokat próbál tenni azért, 
hogy ebből a hátrányos helyzet-
ből előbbre jussunk. Például azon 
ügyfél, aki közfoglalkoztatását 
megszakítva legalább egy évig 
tartó munkaviszonyt létesít, tá-
mogatást kérhet. Ekkor a munka-
bére mellé havonta 22 800 Ft-ot 
kap a Járási Hivataltól addig, amíg 
a közfoglalkoztatási jogviszonya 
fennállt volna.

Nagy vihart kavart a Levegő Mun-
kacsoport egy tanulmánya, mely 
szerint egyes tiszta levegőjűnek 
hitt vidéki településeken nagyobb 
a légszennyezettség, mint a zsúfolt 
metropolisokban. Ez hogyan lehet-
séges?
A tanulmány gyakorlatilag meg-
cáfolta azt a közvélekedést, hogy 

a nagyvárosok szmogját a szá-
mottevő közúti forgalom okozza. 
Azt tapasztalták, hogy a jelentős 
légszennyezettség a lakossági fű-
tés eredménye. A Szécsényi Járás-
ban mindezt tetézi, hogy sokan a 
hulladéknak minősülő rongyok-
kal fűtenek. Ez azonkívül, hogy 
természetkárosító levegőszeny-
nyezés, konkrétan a lakók egész-
ségére is különösen ártalmas. A 
gyerekek kifejezetten veszélyez-
tetettek, a felső légúti megbe-
tegedések zöme ezzel hozható 
összefüggésbe. Már a helyi gyer-
mekorvosok is jelezték, hogy na-
gyon sok az ilyen típusú megbe-
tegedés. A textilhulladékban lévő 
műanyagok elégetésekor felsza-
baduló vegyületek súlyosan rák-
keltőek. Ezt a betegségi és halálo-
zási statisztikák is pontosan jelzik 
a környéken.

Ez ügyben tesznek valamit, vagy 
terveznek hatósági lépéseket?
Ezen a területen a hatósági fellé-
pés önmagában kevés. Nagyon 
fontos az érintettek együttműkö-
dése. Azt kérjük, ha valaki észleli, 
hogy valahol kályhában, kazán-
ban, vagy szabadtéren bármilyen 
hulladékot égetnek, azt mielőbb 
jelezze felénk. Külön kérjük, hogy 
ha lehet, készítsen fotót, vagy vi-
deót és minél részletesebben írja 
le a körülményeket. Mit látott, ki 
égetett, hol és mikor. A hivatal 
ugyanis hatékonyan csak akkor 
tud intézkedni, ha vannak igazol-
ható konkrétumok. Akkor viszont 
keményen is fel tudunk lépni, akár 
több 100 ezer forintos nagyság-
rendű bírságot kell kiszabnunk és 
tehetünk büntetőfeljelentést is. 
Azt meg kell érteni, hogy ez nem 
játék, itt valóban emberéletekről 
van szó.

(Fizetett hirdetés)
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Szécsény Városkártya kedvezmény 
a Fővárosi Nagycirkuszban

A kis Dimitrij, Dima, aki karácsonykor varázslatos csodavilá-
got álmodik a porondra. Egy olyan mesevilágot, ahol az ele-
fánt táncra perdül, ahol gyönyörű fehér galambok szállnak 
a magasban, ahol a vadállatok megszelídülnek, és békében, 
harmóniában élnek az emberrel, ahol meseszép tündérek 
káprázatos tánca ünnepli a levegőben a fény születését. A 
Fővárosi Nagycirkusz Dima karácsonya című klasszikus cir-
kuszműsora a különböző állatszámok mellett fliegende-, 
akrobata- és zsonglőrprodukcióval, valamint görgő-, rúd- és 
levegőszámokkal várja a közönséget. Porondra lép világhírű 
perzs számával a többszörös fesztiváldíjas Markin-család is.

Kedvezményes napok, előadások Kedvezmény mértéke
2016.11.16-2017.11.30. 25%
2016.12.10.  1. előadás 19.00 40%
2016.12.15.  1. előadás 15.00 25%
2016.12.17.  1. előadás 19.00 40%
2016.12.22.  1. előadás 15.00 25%
2016.12.23.  1. előadás 19.00 25%
2017.01.04-2017.01.08. 25%
2017.01.11-2017.01.22. 25%

DIMA KARÁCSONYA                      2016.11.12-2017.01.08.
lúDAS MAtYI A CIRKuSzbAN 2017.01-11-2017.01.22.

Kedvezményes jegyet kizárólag előrendeléssel lehet 
igénybe venni. Előzetes JEGYRENDElÉS kötelező 
az alábbi oldalon http://goo.gl/forms/5GaEGlizDb
vagy az alábbi telefonszámon: 20/290-8469 (10-16h)  
A kedvezmény igénybevételéhez a Szécsény Város-
kártya sorszáma szükséges.

további információk:
• A kedvezmény a Prémium, I. és II. kategóriában vehető igénybe. 
A foglalás fix helyre szól. 
• 4 éves kor alatti gyermeknek amennyiben ölben ül, nem szük-
séges jegyet vásárolni. 
• A kedvezmény a szabad helyek függvényében korlátlan szám-
ban igényelhető, akár műsoronként többször is.

KEDVEzMÉNYES JEGYÁRAK 25%
FELNŐTT NYUGDÍJAS GYEREK

Prémium 4500 Ft 3300 Ft 3100 Ft
3375 Ft 2475 Ft 2325 Ft

I. kategória 3900 Ft 2900 Ft 2700 Ft
2925 Ft 2175 Ft 2025 Ft

II. kategória 3100 Ft 2700 Ft 2500 Ft
2325 Ft 2025 Ft 1875  Ft

Kiemelt ajánlataink

Vodafone
Smart Mini 7

LG
K4

Huawei 
Y5 II

Válassz új okostelefont kamatmentes részletre
2 éves határozott idejű flotta szerződéssel, flottaigazolással

Kamatmentes részletfizetés bármelyik okostelefonra elérhető, 
16 990 Ft-os alapártól.

Ajándékozz új mobilt 
korlátlan beszélgetéssel 

flottán belül!

*Kiegészítő adatopció vásárlása nélkül érvényes alap készülékár. A választott adatopció havidíja a flotta tarifa havidíján felül értendő, 2 éves 
határozott idejű szerződéssel.

Adatopció nélkül,
részletfizetéssel
2 év, flotta igazolással
6 990 Ft kezdőrészlettel
+6x havi 3 000 Ft
Teljes ár:
24 990 Ft

Adatopció nélkül,
részletfizetéssel
2 év, flotta igazolással
9 490 Ft kezdőrészlettel
+6x havi 3 750 Ft
Teljes ár:
31 990 Ft

+500 MB-os belföldi 
adatopcióval
2 év, flotta igazolással

+1 GB-os belföldi 
adatopcióval
2 év, flotta igazolással

+2 GB-os belföldi 
adatopcióval
2 év, flotta igazolással

31 990 Ft*

1 Ft24 990 Ft*

1 Ft9 990 Ft*

1 Ft

Surf csomagban elérhető okostelefonok 
További készülékkedvezményekért ismerje meg a speciálisan csak Surf csomagokra érvényes árlistát!

Samsung Galaxy Mini II

41 990 Ft

24 990 Ft
2 éves, határozott idejû szerzôdéssel, 
2 GB-os adatopcióval

• Android 2,3 operációs rendszer
• HSDPA/wifi, 4 GB belsô memória, aGPS, NFC
• 3,3” kapacitív érintôkijelzô, 3,2 MP-es kamera

Egyedi készülékajánlat  
a Vodafone-tól

Nokia 300

21 990 Ft

8 990 Ft
2 éves, határozott idejû szerzôdéssel, 
2 GB-os adatopcióval

• S40 op.rendszer,
• billentyûzet és 2,4” érintôképernyô
• 5MP kamera, gyors böngészés 1 GHz-es 
processzorral

Gyári Nokia bőrtok

Fekete, fehér  

Bruttó eladási ár:  

3 390 HUF   

Samsung Bluetooth 
Headset HM1100

Fekete  

Bruttó eladási ár:  

5 490 HUF   

Szécsény Városkártya kedvezmény Vodafone

Szécsény Városkártyával igénybe vehető karácsonyi készülékajánlatok, illetve az MKH 
Flotta díjai

Az előfizetést bármelyik Vodafone üzletbe meg lehet vásárolni, flottaigazolásra nincs szükség, elegendő 
a kártya bemutatása. Egy kártyabirtokos maximum 5 előfizetést vásárolhat, mely számok egymás között, 
illetve a Flotta összes száma között ingyen beszélnek. Speciális Flottacsomag havi előfizetési díja összesen 
1968 Ft, melyből 1492 Ft lebeszélhető. A percdíj minden irányba bruttó 20,51 Ft, az sms 19,05 Ft. A tarifa-
csomag az ország bármelyik Vodafone üzletében kérhető, a kedvezményre jogosító kártya felmutatásával 
azonnal megvásárolható. Egy kártyával 5 előfizetés vásárolható. Promóciós kódunk: 19a0u és 39a0u. Az elő-
fizetés megvásárlásához nincs szükség semmiféle Flottaigazolásra, csupán a kedvezményre jogosító kártya 
felmutatására.
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Tájékoztató a kutakról

tájékoztató a 2016. júni-
us 4. napját megelőzően 
engedély nélkül létesített 

vízkivételt biztosító vízi létesít-
mények vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárásáról.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi-
gyelmét, hogy vízjogi fennmara-
dási engedélyezési eljárás szük-
séges minden olyan esetben, 
amikor a vízkivételt biztosító vízi 
létesítmények 2016. június 4. 
napját megelőzően engedély nél-
kül lettek létesítve. 

Az eljárás megindítható a Szé-
csényi Közös Önkormányzati 
Hivatal Hatósági és Igazgatási 
Osztályán a kitöltött adatlap be-
nyújtásával. Az adatlap beszerez-
hető a polgármesteri hivatal por-
táján, illetve letölthető a www.
szecseny.hu internetes oldalról.

Az eljárás illetékköteles, mely-
nek mértéke 5000 Ft. Az illeté-
ket illetékbélyeg formájában, az 
adatlapra ragasztással kell leróni.

A 2016. június 4. napját megelő-
zően engedély nélkül létesített 
vízkivételt biztosító vízi létesítmé-
nyek fennmaradási engedélyezési 
eljárás során a vízjogi fennmara-
dási engedélyre vonatkozó álta-
lános szabályok érvényesek azzal 
a lényeges különbséggel, hogy 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény (a továbbiakban: 
Vgtv.) 29. § (7) bekezdése alapján:

„Mentesül a vízgazdálkodási bír-
ság fizetése alól az a létesítő, aki a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény módosításáról szó-
ló 2016. évi XLI. törvény hatály-
balépését megelőzően vízjogi 
engedély nélkül létesített vízki-
vételt biztosító vízi létesítményt, 
ha annak vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárását 2018. 
december 31-ig kérelmezi, és az 

engedély megadásának feltételei 
fennállnak.”

A fenti jogszabályi módosítás-
sal a jogalkotó azt kívánja elérni, 
hogy a 2016. június 4. - 2018. dec-
ember 31, napja közötti időszakra 
vonatkozóan a kérelmezők vízki-
vételt biztosító vízi létesítményük 
további üzemeltetéséhez szank-
ció alkalmazása nélkül juthassa-
nak fennmaradási engedélyhez. 
Az engedélyek hozzájárulnak 
ahhoz, hogy Magyarország terü-
letén a vízkivételt biztosító vízi 
létesítmények vonatkozásában a 
jogkövető magatartás erősödjön, 
továbbá a vízgazdálkodási célok 
és a vizek jó állapotának megőr-
zése megvalósuljon. Ennek meg-
felelően ismertté váljon a víz-
használatok pontos mennyisége 
illetve a hatósági felügyelet.

Milyen engedély szükséges?
Abban az esetben, ha a vízki-

vételt biztosító vízi létesítmény 
vízjogi létesítési engedély nél-
kül került megépítésre vagy 
attól eltérően került megvaló-
sításra, vízjogi fennmaradási 
engedélyt kell kérni.

Tekintettel arra, hogy Vgtv. 29. § 
(7) bekezdése nem tesz különbsé-
get a vízkivételt biztosító vízi léte-
sítmények között, így ezek utóla-
gos engedélyezésének hatásköre 
megoszlik a helyi vízgazdálkodási 
hatósági jogkörrel rendelkező te-
lepülési önkormányzatok jegyzői 
és a vízügyi és vízvédelmi hatás-
körrel rendelkező hatóságok, azaz 
a fővárosi és a kijelölt megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóságok 
között.

A települési önkormányzat 
jegyzőjének engedélye szük-
séges: a vízgazdálkodási ható-
sági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 

[a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet] 24. §-a szerint:

a) olyan kút létesítéséhez, 
üzemeltetéséhez, fennmara-
dásához és megszüntetéséhez, 
amely a következő feltételeket 
együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbá-
zisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízi létesítmények vé-
delméről szóló kormányrendelet 
szerint kijelölt, kijelölés alatt 
álló, illetve előzetesen lehatá-
rolt belső, külső és hidrogeológi-
ai védőidom, védőterület, vala-
mint karszt- vagy rétegvízkészlet 
igénybevétel; érintése nélkül, és 
500 m3/év vízigénybevétellel ki-
zárólag talajvízkészlet vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhasználásá-
val üzemel,

ab) épülettel vagy annak épí-
tésére jogosító hatósági hatá-
rozattal, egyszerű bejelentéssel 
rendelkező ingatlanon van, és 
magánszemélyek részéről a házi 
ivóvízigény és a háztartási igé-
nyek kielégítését szolgálta, és

ac) nem gazdasági célú víz-
igény;

b) az ab) pontban szereplő házi 
ivóvízigény kielégítését szolgáló 
kúthoz tartozó, víztisztítási fel-
adatokat ellátó vízi létesítmény 
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszünte-
téséhez;

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában 
megjelölt kút engedélyezésének 
feltétele:

a) a kitermelt víz használata 
során keletkező szennyvíznek a 
környezetet nem veszélyeztető 
módon való elhelyezése,

b) a vizek hasznosítását, vé-
delmét és kártételeinek elhárí-
tását szolgáló tevékenységekre 
és létesítményekre vonatkozó 
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A közelmúlt eseményei a Bárkányiban

zenetörténeti barangolás
November 10-én, csütörtökön 
iskolánk felső tagozatos és gim-
nazista tanulói részt vettek a Fil-
harmónia Magyarország szerve-
zésében megrendezett ifjúsági 
bérlet első előadásán.  
A Zenetörténeti barangolás elne-
vezésű hangversenyen kamaraze-
nei darabokat hallgattak meg, a 
zenedarabok között a zenekarve-
zető a gyerekekkel bevonva tette 
interaktívvá az előadást. A 8. év-
folyamosok örömmel ismerték fel 
a tanórákon tanultakat, az ismert 
zeneműveket. 

legyél te is kutató!
Ebben az évben a szécsényi 
Kubinyi Ferenc Múzeum is csatla-
kozott a Magyar Tudomány Ünne-
pe programsorozathoz. November 
16-án iskolánk 7-8. évfolyamos 
tanulói egy délelőttöt tölthettek a 
„Legyél te is kutató!” című foglal-
kozáson. Az interaktív játszóház-
ban négy helyszínen ismerkedtek 
a tanulók a régészettel, és készítet-
tek bronzkori ékszereket, melyeket 
örömmel vittek haza.

Óvó nénik látogatása az első 
osztályokban
Hagyományainkhoz híven az idén 
is meghívtuk iskolánkba az első 
osztályosaink óvodapedagógusa-
it. A Nyílt napra november 16-án, 
szerdán délelőtt került sor. A nap 
elé nemcsak a gyerekek, hanem 
a tanító nénik is nagy izgalom-
mal tekintettek. A program során 
mindkét első osztályban két-két 
tanórán vehettek részt a látogatók. 
Ezt követően lehetőség nyílt egy 
kis szabad beszélgetésre az óvó 
nénik és a gyerekek között. A ren-
dezvény a pedagógusok szakmai 
eszmecseréjével fejeződött be.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az 
óvoda és iskola közötti zökkenő-
mentes átmenet biztosítására. A 
sikeres átmenet biztosításának 
egyik módja a fenti novemberi 

program megvalósítása is. Ez mind 
az óvodapedagógusok, mind a ta-
nítók nagy hasznára válik. Az óvo-
dapedagógus kollégák örömmel 
élnek a lehetőséggel, hiszen köz-
vetlen visszajelzést kaphatnak a 
3-4 évig általuk nevelt gyermekek-
ről. A tanítók is profitálnak belőle, 
hiszen a konzultáció keretében a 
pedagógusok átadhatják egymás-
nak tapasztalataikat. Azonban a 
gyerekek számára nyújt a legtöb-
bet a program: boldogan mutat-
hatják meg sikeres első osztályos 
életüket kedves óvó nénijeiknek.

Vers- és mesemondó verseny az 
alsó tagozaton
Közel ötven alsó tagozatos tanuló 
állt ki a zsűri szavaló- és mese-
mondó versenyén, mely novem-
ber 22-én, illetve november 
24-én került megrendezésre. Az 
esemény a versek, mesék, pró-
zák előadása mellett a hagyo-
mányokról, népi humorról, em-
berségről, szeretetről, jóságról 
is szólt. A tanulók felkészülten, 
bátran álltak a hallgatóság elé 
és igyekeztek előadásmódjukkal 

általános szabályokról szóló kor-
mányrendelet szerinti követel-
mények maradéktalan teljesítése, 
valamint

c) a fúrt kút fennmaradásá-
nak engedélyezése esetén — az 
illetékes vízügyi hatóságnak szak-
értőként történő bevonásával 
— annak megállapítása, hogy a 
kút az (1) bekezdés a) pontjának 
hatálya alá tartozik, és az nem ve-
szélyezteti a vízkészletek védel-
méhez fűződő érdekeket.

A fenti eseteket kivéve, minden 
más esetben a vízügyi és vízvé-
delmi hatáskörrel rendelkező ha-
tóság, azaz a fővárosi és megyei 

katasztrófavédelmi igazgatósá-
gok fennmaradási engedélye 
szükséges az engedély nélkül lé-
tesített vízkivételt biztosító vízi 
létesítményekre vonatkozóan, 
figyelemmel a Vgtv. 29. § (7) be-
kezdésére valamint a 72/1996. (V. 
22.) Korm. Rendelet 15. § (1) be-
kezdése és 24. (1) bekezdésére.

Ki a kérelmező?
A 72/1996. (V. 22.) Korra. rende-

let 15. § (1) bekezdése szerint az 
engedély nélkül létesített vízki-
vételt biztosító vízi létesítményre 
vonatkozó vízjogi fennmaradási 
engedélyt az építtetőnek (tulaj-
donosnak) kell kérelmeznie.

Mit tartalmazzon a kérelem?
A települési önkormányzat 

jegyzőjéhez benyújtásra kerülő, 
vízjogi fennmaradási engedéllyel 
kapcsolatos kérelem elbírálása 
során a létesítési és üzemeltetési 
engedélyezési eljárásra vonat-
kozó rendelkezések megfelelő 
alkalmazásával kell eljárni azzal, 
hogy a kérelemhez a felszín alatti 
vízkészletekbe történő beavatko-
zás és a vízkútfúrás szakmai köve-
telményeiről szóló 101/2007. (XII. 
23.) KvVM rendelet 3. melléklet 
szerinti adatlapot kell csatolni.

Dr. Bagó József jegyző
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elvarázsolni a szülőket és a peda-
gógusokat.

 A zsűri tagjai között üdvözölhet-
tünk tanárokat, szülőket, óvodape-
dagógusokat és iskolánk vezetőit 
is. Külön kategóriában értékeltük 
az 1-2. és a 3-4. évfolyamos tanuló-
kat. Köszönet illeti a felkészítőket, 
valamint a verseny szervezőit, Var-
gáné Kovács Andrea és Horváth 
Éva tanító néniket, amiért gördülé-
kenyen, színvonalasan és eredmé-
nyesen sikerült mindkét eseményt 
lebonyolítani.

Jótékonysági bál
2016. november 19-én került meg-
rendezésre - immár negyedik al-
kalommal - iskolánk jótékonysági 
bálja. A műsor nyitányaként lépett 
fel iskolánk két kórusa - melynek 
vezetői: Zsirosova Silvia és Kiss Fló-
ra -, majd zárásként a szülőkkel és 
pedagógusokkal kiegészülve ad-
ták elő a Ghymes együttes Kézfo-
gás című dalát, melyben közremű-

ködtek a Palóc Néptáncegyüttes 
táncosai. Ez a produkció remél-
hetőleg minden szereplőnek és 
vendégnek maradandó élményt 
nyújtott. 

A műsorban részt vettek továbbá 
a Kispalócok táncos lábú csemetéi, 
akik Mezőkeszü táncaival készül-
tek, valamint Deák Réka táncosai, 
a T. C. D.. Mindkét csoportban lát-
hattunk jelenlegi és régi bárkányis 
diákokat is. 

A produkciók után vette kezde-
tét a hajnalig tartó mulatozás. Éjfél 
után gazdára találtak a tombola 
nyereménytárgyai is. Reméljük, 
senki nem távozott üres kézzel!
A Szülői Szervezet vezetője, 
Cservenné Józsa Bernadett el-
mondása szerint a bál bevétele 
minden elképzelésüket felülmúl-
ta, így remélhetőleg a tervezett 
eszközbeszerzés mellett egyéb 
terveik, álmaik is megvalósulnak. 
Ez természetesen nem jöhetett 
volna létre önzetlen támogatóink 
segítsége nélkül. Ezúton is köszön-
jük mindenkinek a támogatásokat, 
felajánlásokat, valamint a Szü-
lői Szervezet tagjainak áldozatos 
munkáját!

A katolikus iskola adventi készü-
lődései 
Advent első vasárnapját követő 
hétfőn, a hétindító lelki percekben 
gyújtottuk meg adventi koszorú-
ink első gyertyáját, hogy a szere-
tet fénye mellett készülhessünk az 
Úristen eljövetelére. A várakozás 
időszakában intézményünk a lel-

ki ráhangolást több helyszínen és 
többféle programmal is segíti:
December 5-én, Mentsük meg a 
Mikulást! címmel gyermekszínházi 
előadást tekintenek meg alsó ta-
gozatos tanulóink.
December 10-én Szentkútra lá-
togatunk. Felkértek bennünket, 
hogy a Kegyhely adventi idősza-
kának rendezvénysorozatában 
tanulóink is fellépői legyenek ki-
emelt kulturális programjaiknak. 
Ezúton is szeretettel hívjuk a szülő-
ket, nagyszülőket, minden kedves 
érdeklődő barátunkat december 
10-én, szombaton Szentkútra, 16 
órára.
December 11-én az 5. évfolyamo-
sok karácsonyi műsorukkal és az 
iskola kórusának énekével képvi-
selik intézményünket városunk 3. 
adventi gyertyagyújtásán.
December 16-án délelőtt tartjuk 
iskolánk adventi lelki napját. Dr. 
Beer Miklós püspök atya is meg-
tiszteli intézményünket látoga-
tásával, és megszenteli az épület 
elé elhelyezett emlékezés fáját. 
11 órától szentmisén vesz részt is-
kolánk közössége, melyet Püspök 
atya celebrál.
December 20-án az 5. évfolyamos 
diákok ellátogatnak a Ferences 
Betánia Idősek Otthonába, hogy 
ünnepi műsorukkal örömet, szere-
tetet vigyenek a lakóknak.
December 19-én az óvodások, 
20-án 16 óra 15 perckor a szülők 
és vendégeink és 21-én 11 órakor 
iskolánk tanulói láthatják karácso-
nyi műsorunkat a 2. évfolyamosok 
előadásában.
Intézményünk nevelőtestülete 
kegyelemteljes, áldott karácsonyi 
ünnepeket kíván iskolaközössé-
günk valamennyi tagjának, hozzá-
tartozójának, valamint a Szécsényi 
Újság kedves olvasóinak.

Összeállította: 
Szenográdi Tamás igazgató



Az őszi szünet után egy rö-
vid, de annál tartalmasabb 
hónapot hagytunk ma-

gunk mögött számtalan iskolai és 
iskolán kívüli programmal.

A 2. osztályosok Márton napi 
libanapozással elevenítették fel 
a régi szokást, mely szerint:  „Aki 
Márton napon libát nem eszik, 
egész éven át éhezik”. A foglalko-
zás és a „lakoma” helyszíne az is-
kolai könyvtár volt, ahol László 
Gézáné Éva néni osztályfőnök Tő-
zsér Anikó és Véghné Zsóka néni 
segítségével  libamájas kenyérrel, 
aszalt szilvával és Márton, illetve 
liba alakú sütivel vendégelte meg 
tanítványait, közben meséket 
hallgathattak a gyerekek.

Pár nappal később a 4. osztályo-
sok is birtokba vették a könyvtárt, 
Kuruczné Rados Beatrix osztály-
főnök szervezésében.  A gyerekek 
4 csapatban versenyeztek és me-
sékkel kapcsolatos feladatokat 
oldottak meg. A könyvtáros né-
nik cukorkával vendégelték meg 
őket. A végén előadták „A rátóti 

csikótojás” című mesét. Mindenki 
nagyon jól szórakozott és izga-
lommal várták a verseny ered-
ményét. A legügyesebb csapat 
tagjait ötösökkel jutalmazta meg 
a tanító néni. Gratulálunk nekik 
és köszönjük ezt az ötletes prog-
ramot a szervezőknek!

 November 15-én a 7-8. osztá-
lyosok vettek részt a Pályaválasz-
tási Kiállításon Varsányban. Itt 
Nógrád Megye középiskolái mu-
tatkoztak be az érdeklődőknek. 
Mindenki megnézhette az érdek-
lődési körének megfelelő iskolák 
kínálatát, minden standon kipró-
bálhatták a leendő szakmák egy-
egy fogását.

16-án tartottuk az őszi fogadó-
délutánt, ahol a szülőket vártuk 
16-18 óra között. Minden szü-
lő személyesen érdeklődhetett 
gyermeke tanulmányi előmene-
teléről, magatartásáról.

 Az első osztályosokkal novem-
ber 17-én Buga Lászlóné Dóra 
néni tartott bemutató órát a hoz-
zánk ellátogató óvó néniknek. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy 

a város mindkét óvodájából el-
jöttek a pedagógus kollégák, így 
mind az öten láthatták, hogy az 
elmúlt csaknem 3 hónap alatt 
mennyit fejlődtek kis tanítványa-
ink. 

A 3-4. osztályosaink ugyanazon 
a napon a Krúdy Gyula Könyvtár 
meghívásának tettek eleget, ahol 
volt kollégánk, Majsányi Kati: Er-
dőmese c. regényének bemutató-
ján vettek részt.  A gyerekek rész-
leteket hallgattak a regényből az 
írónő tolmácsolásában, együtt 
megbeszélték a hallottakat, majd 
rajzokkal ajándékozták meg Kati 
nénit.

Focistáink sem tétlenkedtek, 
hiszen három korcsoportban vet-
tek részt a Bozsik Intézményi lab-
darúgó tornákon november 17, 
21 és 22-én. Minden alkalommal 
szépen szerepeltek, amihez gra-
tulálunk felkészítőjüknek, Pénzes 
Istvánnak.

November 18-án iskolagyűlést 
tartottunk, ennek keretében hir-
dettük ki az iskolaközösség előtt 
a közelmúltban lezajlott háziver-
senyek – Olvasni jó, Tábla királya, 
A háló urai, Természettudományi 
– eredményeit.

November 23-án 13 tanulónk 
vett részt (5-6 osztályosok) a Si-
monyi helyesírási verseny iskolai 
fordulóján.

Tanítványaink aktívan közremű-
ködtek a 40 éves Művészeti Iskola 
jubileumi programjain, Juscsák 
Lili, Oláh Szandra Klarissza és 
Oláh Debóra is fellépett a Dalos 
Teaház elnevezésű könnyűzenei 
énekhangversenyen november 
24-én.

Évek óta hagyomány nálunk, 
hogy az adventi időszakban va-
sárnap délutánonként a Művelő-
dési Ház elé mi is „kitelepülünk”. 
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Ezen idén sem szeretnénk változ-
tatni, november 27-én, advent 
első vasárnapján szülők, pedagó-
gusok közösen, forró krampam-
pulival, zsákbamacskával, malom-
kaláccsal várták az adakozó kedvű 

szécsényieket. Köszönjük min-
denkinek az adományokat, min-
den vasárnap megtalálnak minket 
az adventi koszorú mellett!

Zárásként szeretnék köszönetet 
mondani Szenográdi Ferencnek, 

hiszen az ő jóvoltából iskolánk 
fontosabb hírei a Nógrád Megyei 
Hírlap hasábjain is olvashatóak.

 Pancsovai Gergely
 igazgató

Szent Márton ünnepe a Bárkányi óvodában

A 2016-os évet a magyar 
kormány Szent Márton 
emlékének nyilvánította 

Magyarország egyik védőszent-
jének emlékére és tiszteletére. 
A Gondviselés különleges meg-
nyilvánulását látjuk abban, hogy 
Szent Márton jubileumi éve egy-
beesik a Ferenc pápa által meg-
hirdetett „Irgalmasság Évével”. 
Óvodaközösségünk fontosnak 
tartotta, hogy az óvodánkba járó 
gyermekek is megismerhessék 
Szent Márton példa értékű életét, 
cselekedeteit, hiszen életpéldája 

ma, a szegénységgel szembesü-
lő világban aktuálisabb, mint va-
laha.  Ezen a héten lámpásokat 
készítettünk, libás meséket, mon-
dókákat, dalokat gyakoroltunk, 
sokféle libás képet, alkotást ké-
szítettünk a gyermekekkel közö-
sen. A hét lezárásaképpen közös 
ünneplés egy interaktív játékkal 
igyekeztünk bemutatni Márton 
püspökké avatásának legendá-
ját, mellyel minden kisgyermeket 
megmozgattunk. Erre a jeles nap-
ra meghívtuk a régiónk katolikus 
óvodáinak óvodapedagógusait, 

iskolánk vezetőségét, polgármes-
ter urat és az oktatási bizottság 
elnökét. Mindannyian örömmel 
elfogadták meghívásunkat és ve-
lünk együtt ünnepeltek.

Természetesen a libalakoma 
sem maradhatott el a mai prog-
ramból, hiszen 
„aki ezen a napon libát nem 
eszik, egész évben éhezik”!
                                                                                       

Pothoroczki Ágnes
óvodapedagógus
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 Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe 
a Páter Bárkányi János Katolikus Óvodában

Óvodásaink kapcsolatba ke-
rülnek a szentekkel a min-
dennapok során, és rá is 

kérdeznek, hogy kik ők? Rámutat-
nunk a gyermekek életkori sajá-
tosságainak megfelelően a szen-
tek nagyságára, nagyszerű életére, 
példaképül állítjuk őket eléjük. A 
szenteknek rendkívüli nevelő ha-
tása van már a kisgyermekre is. 
Árpád-házi Szent Erzsébet a min-
dent meghaladó önfeláldozás és 
a szolgáló szeretet megvalósításá-
ra, önzetlen szeretetre törekedett. 
A betegek és szegények, megse-
gítése jellemezte. Életének, cse-
lekedeteinek megismertetésével 
segítjük gyermekeink erkölcsi fej-
lődését, erősítjük empátiás kész-
ségüket. Szeretetre, egymásra, 
odafigyelésre nevelünk. Az ünnep 
és az azt megelőző ráhangolódás 
kitűnik az óvodai mindennapok-
ból. Fontos az ünnep, de fontos a 
rákészülődés, a közös tervezgetés, 
a tevékeny várakozás is. 

Az ünnep kapcsán, játékidő-
ben, szabadidőben, a különböző 
tevékenységek során énekeket, 
énekes játékot, verset, mondókát, 
történetet, mesét és imádságot 
ismertettünk meg óvodásaink-
kal. Kézügyességüket, kreativitá-
sukat, fantáziájukat kihasználva 
szép dekorációkat, ajándékokat 
készítettünk az ünnepi alkalomra. 

Csoportjaink megajándékoz-
ták egymást, együtt imádkoztak, 
énekeltek. Elsétáltunk Szent Er-
zsébet szobrához is, ahol rózsákat 
helyeztünk el, mécseseket gyúj-
tottunk. A Nyuszi és Süni csoport-
ba járó gyerekekkel ellátogattunk 
városunk két idősek otthonába. 
Süteménnyel, ajándékkal, kis mű-
sorral leptük meg az otthonok 
lakóit, akik nagyon örültek, meg-

hatódtak. Látogatásunkat aján-
dékkal köszönték meg. 

Az óvoda példát ad a családok 
számára is az ünnep mélyebb, él-
ménydúsabb megélésében, egy-
más, szegényebb sorsú családok 
segítésében. A „Csillagösvény” 
egyesület tevékenységéhez már 
harmadik éve csatlakozva, jóté-
konysági adománygyűjtéssel, se-
gítjük munkájukat. Szép számmal 
gyűlnek az adományok. Köszön-
jük a szülők és gyermekek önzet-
len segítségét, közreműködését!

„Az ünnepléshez ünneplőbe öl-
tözünk. Ez azonban nem a legjobb 
ruhát jelenti, hanem azt a lelkü-
letet, ahogyan ezekre, az ünnepi 
percekre magunkat is felkészítjük 
és a gyerekeket is hozzászoktatjuk.” 
(Czárán Eszter)
                                                          

 Bakay Sándorné  
óvodapedagógus

„Árpád-házi Szent Erzsébet,
Segített a szegény népen.
Őt dicséri koldus, árva,
Emlékezzünk jóságára.”
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Advent az Óvodában „SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD…”

A szentcsaládjárás a 20. század 
elejéről származó katolikus szo-
kás: a hívek minden nap más 
házhoz visznek egy a szent csalá-
dot ábrázoló képet, majd imákat 
mondanak, és kisebb szertartá-
sokat mutatnak be.   Az utcán a 
„Szállást keres a Szent Család...” 
kezdetű énekkel vonulnak.

Szentcsaládjárás adventi gya-
korlat, amikor családok  együtt 
imádkoznak, énekelnek.

Amikor a szentkép az új csa-
ládhoz megérkezik, letérdelnek, 
s imádságokat mondanak. A ké-
pet a házi oltárra helyezik, meg-
gyújtják előtte a mécsest, amely  
végig ott ég, amíg a képet másik 
családhoz nem viszik. A szentkép 
előtt ájtatosságot is szoktak vé-
gezni, majd felajánlják az egész 
családot a Szent Család oltalmá-
ba.

A házbeliek napközben is fel 
- felkeresik a képet, hogy rövid 
fohászkodással üdvözöljék. Ilyen-
kor  egy-egy szegény családot 
meg is szoktak ajándékozni, mint-
ha a Szent Családnak adnák. A ki-
lencnapos ájtatosság után a kép 
vagy a templomba, vagy valami 

jámbor lélekhez kerül, aki jövő 
adventig vigyáz rá.

Ebben az évben, óvodánkban is 
felelevenítjük ezt a szép népszo-
kást, hogy adventi készületünket 
és figyelmünket teljesen a meg-
születendő Isten Fia felé fordítsuk. 
Saját készítésű képpel járjuk be 
óvodánkat, hogy a Szent Család-
nak szállást keressünk. Minden 
csoportban énekkel és egy kis 
imával fogadják a képet, jelképe-
sen szállást adva és befogadva 
Őket. A mindennapi lelki percek-
ben imádkozunk családjainkért, 
hogy szeretetben, békességben 
tudjanak élni, közösségünkért, 
az egységért, a rászorulókért és 
egyedülállókért. A Szent Család 
példája nyomán szeretnénk, ha 
családjainkban újra otthonra ta-
lálna a csendes, befelé forduló, 
örömmel teli várakozás ideje. Egy 
hétig van egy csoportban a kép, 
aztán énekelve átviszik a gyerekek 
a következő csoportba, hogy ott is 
felhívja a figyelmet az ünnep kö-
zeledtére. A csoportokban sokféle 
egyéb tevékenységekkel, beszél-
getésekkel, énekekkel és versek-
kel készülnek a gyermekek az ün-

nepre. A tettekben megnyilvánuló 
szeretet, fontos része nevelésünk-
nek, ezért a gyerekek jócseleke-
deteket, fogadalmakat gyűjtenek 
és tartanak, hogy ők is tevékeny 
részesei legyenek az ünnepvá-
rásnak. Természetesen az adventi 
koszorúk is elkészültek a csopor-
tokban, aminek a segítségével je-
lezhetjük a meggyújtott gyertyák 
számával, hogy nemsokára meg-
születik a mi Megváltónk. 

Gajzinger Márta
óvodapedagógus
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Decemberi programjaink

December 02. 09. – Adventi várakozás – Szent Család befogadása-„Szentcsaládjárás” népszokás
December 02. – Mikulásvárás Vácon az EKIF szervezésében
December 04. – Városi adventi gyertyagyújtás a Bárkányi óvoda közreműködésével
December 05. – Gyermekszínház
December 06. – Mikulás az óvodában
December 13. – Lucázás az óvodában
December 13. – Ovis mise
December 20. – Karácsonyi ünnepség

Mindenkinek kívánunk bensőséges és békességes készülődést, és örömökben, 
kegyelmekben gazdag, szép karácsonyt!

Smelkó Istvánné óvodavezető és a Bárkányi óvoda dolgozói

„Mézes Reggeli” a Szécsényi 
Cseperedő Óvoda és Bölcsődében

A mézes reggeli tör-
ténete, a program 
célja:
A rendezvény hazai 
elindítását a Szlovén 
Mézes Reggeli kez-
deményezés 8 éves 
gyakorlata adta, amit 
mára Európai Mézes 
Reggeli néven több 

Uniós tagország is átvett az alapötlet hasznosságára tekin-
tettel.

A kezdeményezés célja a méhek és az egészséges élet-
mód népszerűsítése, a helyben termelt élelmiszerek meg-
ismertetése. Figyelemfelhívás a reggeli fontosságára és az 
egészséges táplálkozásra, mivel a rossz étkezési szokások 
gyakran már gyerekkorban kialakulnak.

Annak hangsúlyozása, hogy a méhek munkája jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez és a biológiai 
környezet változatosságához.

 Napjainkban egyre több problémát okoz a finomított cukrok túlzott fogyasztásából adódó elhízás, és a 
cukorbetegség, ezért fontos feladatunk, hogy az egészséges táplálkozásra való nevelést minél korábban meg-
kezdjük és ráirányítsuk a figyelmet a mézfogyasztás számos előnyére.

Szlovéniában a „mézes reggeli” napján a kezdeményezéshez csatlakozó iskolákban, óvodákban a gyerekek, 
helyi méhészek mézeit kapják reggelire, ezzel is népszerűsítve az egészséges mézfogyasztást és a helyi családi 
méhészeteket.

Az elmúlt évben Magyarország is csatlakozott a mozgalomhoz, a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Orszá-
gos Magyar Méhészeti Egyesület közös felhívására  szervezték meg a helyi egyesületek a mézes reggelit. 
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Óvodánkban 2016. november 17-e reggelén, Várszögi Balázs Mézlovag jóvoltából valósulhatott meg a mé-
zes reggeli, amit ezúton is szívből köszönünk, gyermekek és felnőttek egyaránt!

Mender Andrea Mária 
Intézményvezető

Megnyílt az évente megrendezésre kerülő Nógrád Megyei Őszi Tárlat

A megjelent vendégeket 
Stayer László polgármes-
ter úr köszöntötte a Mű-

velődési Központ Szabó István 
Galériájában. A kiállítást báró 
Lipthay Antal úr nyitotta meg, 
aki ünnepi beszédében szólt ar-
ról, hogy a Nógrád Megyei Őszi 
Tárlat bizonyíték arra, hogy a 
művészet, az alkotás szabadsá-
ga mennyire mélyen él a nógrá-
di emberek lelkében. Kifejtette, 
hogy az irodalom, a zene és a 
képzőművészet a harmónia, a 
szépség révén a jót, a transzcen-
dentális érzést hozza az emberek 
lelkébe. Véleménye szerint a kiál-
lítás teret ad a megyében alkotó 
művészek tehetségének kibon-
takozásának. 

Az ünnepi gondolatok után a 
díjak átadására került sor. A díja-
zottakat háromtagú szakmai zsűri 
választotta ki, név szerint Gedeon 
Hajnalka, alkotó pedagógus Sal-
gótarjánból, Telek Zoltán kép-
zőművész Balassagyarmatról és 
Bakos Ferenc alkotó pedagógus 

Szécsényből, akiknek ezúton is 
köszönjük munkáját.

A Nógrád Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének díját Palásti 
Erzsébet kapta, Salgótarján Me-
gyei Jogú Város díjában Orbán 
György János, Balassagyarmat Vá-
ros díjában Csernák Edit részesült. 
Pásztó Város Önkormányzatának 
díjazottjaként Perényi Anna, Bá-
tonyterenye Város Önkormányza-
tának díjazottjaként Király Mandi 
kapott elismerést. Szécsény Város 
Önkormányzatának díját Csábi 
Ádám kapta.

A zsűri arany diploma elismerés-
ben részesítette: Nógrádi Andort 
(Jobbágyi), Birkás Babettet (Sal-
gótarján), Handó Pétert (Sóshar-
tyán) és Puszta Ferencet (Hont). 

A Szécsényi Közművelődési 
Nonprofit Kft. az tárlatok életé-
ben betöltött több éves munká-
jának elismeréseként Arany Dip-
loma elismerést nyújtott át Bakos 
Ferencnek.

A Nógrád Megyei Őszi Tárlat 
2017. január 31-ig látogatható.
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1956 hagyatéka 3 dimenzióban

Lezárult a Szécsényi Köz-
művelődési Nonprofit Kft. 
rendhagyó kiállítása a Sé-

tálóutcában, melyet az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc 
60.évfordulója alkalmából ren-
deztek. Az érdeklődők november 
30-ig tekinthették meg a festmé-
nyeket, melyet rengetegen meg 
is örökítettek. Az egyedülálló ki-
állítást nem csupán kulturális ren-
dezvénynek, nem csak a hősök-
nek és az áldozatoknak emléket 
állító kulturális programnak, vagy 
művészeti tevékenységnek, ha-
nem mindezek rendkívül egyedi 
összességének szánták a kitalálók 
és alkotók.
   A szécsényi Művelődési Köz-
pont, amely számos kulturális 
tevékenységnek ad helyet napról 
napra, felismerte annak lehetősé-
gét, hogyan válhat egyedülállóan 

üde színfolttá az 1956-os meg-
emlékezések színes palettáján. 
Az elmúlt időszakban rendkívüli 
igény mutatkozott a hagyomá-
nyos médiumok sorában egy új 
típusú, kifejezetten XXI. századi 
médium bevonására annak ér-
dekében, hogy a lehető leghaté-
konyabbak lehessünk az 1956-
os hagyaték „élővé tételében”. A 
kommunikáció - és a médiatudo-
mány egyaránt elismeri, hogy az 
élményszerűség és az átélhetőség 
a leghitelesebb közvetítő csa-
tornák a kulturális anyag megis-
mertetése és elsajátítása során. 
Projektünk ebből az alapvetés-
ből kiindulva kívánta egyedülál-
ló módon, a 3 dimenziós festés 
technikáját médiumnak választva 
megjeleníteni, élővé és átélhető-
vé tenni 1956 hagyatékát mind-
azok számára, akik Szécsénybe 
látogattak a jubileumi év őszi hó-
napjaiban.  A képeket Gyulai Atti-
la és Fórika Attila készítette.

A projekt az 1956-os Emlékbi-
zottság támogatásával „A ma-
gyar szabadság éve” elnevezésű 
programsorozat keretében való-
sult meg 2016. szeptember 15. és 
november 30. között.
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Az Erkel Ferenc Vegyes kar sikere 
a III. jászberényi Regionális Kórustalálkozón

A szécsényi Erkel Ferenc Ve-
gyes kar november 12-én 
az „In memoriam Bartók, 

Liszt, Bárdos, Szokolay” elnevezé-
sű III. Regionális Kórustalálkozón 
vett részt Jászberényben. A ve-
gyes kar immáron már harmad-
szor tisztelte meg a színvonalas 
találkozót. Különösen szeretetre 
méltó ez a hely a kórustagoknak, 

hiszen itt nyer-
ték el tavaly a 
G Á L A K Ó R U S 
minősítésüket. 
A találkozón 9 
kórus mutatta 
be műsorát, akik 
többek között 
Hatvanból, Jász-
apátiból, Hajdú-
böszörményből, 
Salgótarjánból 
és Budapestről 
érkeztek.

A szécsényi kórus Bárdos Lajos 
Harmadik miséjének Kyrie-jét és 
Glóriáját, W. A. Mozart Laudate 
Domini-jét, Caccini Ave Mariá-ját 
és Karai József Vidám nótáját szó-
laltatták meg. Szólót énekeltek: 
Antal Gusztávné, Varga Ivett, Ja-
kus Ottó, Svélecz Gyula. Fuvolán 
Palánki Éva, zongorán Franka Be-

áta és Csuka László közreműkö-
dött. Vezényelt: Lévárdi Beáta –Ar-
tisjus-díjas karnagy. Az előadott 
számok oly nagy sikert arattak, 
hogy a mind a négy zenedarab 
után a közönség többszöri vas-
tapssal jutalmazta a kórus színvo-
nalas előadását.

A vegyes kar több adventi hang-
versenyen is szerepel a decembe-
ri hónapban. Szécsény városának 
első adventi gyertyáját az Erkel 
Ferenc Vegyes kar műsoros közre-
működésével gyújtják meg. Dec-
ember 11-én Dejtáron vendégsze-
repelnek, immáron negyedszer, 
az „Adventi várakozás”elnevezésű 
templomi hangversenyen. Dec-
ember 17-én, szombaton este 18 
órakor a Városi Karácsonyi Hang-
versenyen szólaltatnak meg ün-
nepi dallamaikat.

A Vissi d’Arte Művészeti Együttes és az Erkel Vegyes kar ünnepi 
hangversenye Bartók Béla születésének 135. évfordulója 

alkalmából a Kubinyi Ferenc Múzeumban

A Vissi d’Arte Művészeti 
Együttes (Lévárdi Beáta-
művészeti vezető, zongora, 

Varga Ivett-ének, Jambrik Zsolt-
ének, narrátor) és az Erkel Ferenc 
Vegyes kar november 11-én „Bar-
tók Béla születésének 135. évfor-
dulója emlékére - Szent Márton 
ünnepe” címmel ünnepi hangver-
senyt adott a szécsényi Kubinyi 
Ferenc Múzeum dísztermében. 
Köszöntőt mondott Stayer László 
Polgármester Úr. A hangverseny 
során Bartók Béla, Kodály Zoltán 
Bárdos Lajos zongoraművei és 
vokális darabjai hangzottak el. 
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Az esten közreműködött 
Szécsény Város Gyermek-
kara (vezényelt: Lévárdi 
Beáta karnagy), akik Bar-
tók népdalfeldolgozása-
it adták elő. A vegyes kar 
Caccini, Bárdos Lajos és 
Karai József kórusműveit 
szólaltatta meg nagy si-
kerrel. Szólót énekeltek: 
Antal Gusztávné, Varga 
Ivett, Jakus Ottó, Svélecz 
Gyula. Fuvolán Palánki Éva, 
zongorán Franka Beáta és 
Csuka László közreműkö-
dött. Vezényelt: Lévárdi 
Beáta. Szent Márton éle-
tét dr. Limbacher Gábor, a 
Múzeum Igazgatója színes, 
diavetítéses előadással 
mutatta be. A koncertet a 
Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatta.

Zeneiskolások Országos sikere, Zeneakadémiai szereplése

Az áprilisban megrendezett 
székesfehérvári XIII. Or-
szágos Alba Regia Kama-

razenei fesztiválon a Rózsavölgyi 
Márk Alapfokú Művészeti Iskola 
kamaracsoportja (Pap Luca-zon-
gora, Pap Boglárka-fuvola, Nagy 
Renáta-fuvola) Országos I. helye-
zést ért el. Tanáraik: Lévárdi Beáta 
és Kanyó András tanárok. A ran-

gos zsűri, többek között Szabadi 
Vilmos –Liszt díjas hegedűmű-
vész felajánlotta a nyolc verseny 
győztes csoportnak, hogy egy 
gálaműsor keretében felléphet-
nek a Zeneakadémia Solti ter-
mében. Így november 30-án a 
Zeneakadémia Solti termében a 
kamaraegyüttes Doppler Andan-
te és Rondó művét szólaltathatta 

meg a tisztelt közönség előtt. Az 
együttes a tavalyi évben szintén 
megnyerte a III. Országos Buda-
pesti Ifjúsági Fesztivált, melynek 
jutalmaként a budapesti Zenetu-
dományi Intézetben adhatták elő 
műsorukat Bartók eredeti zongo-
ráján.

Szécsény Város Önkormányzata nevében meghitt, 
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket
és egészségben, sikerekben gazdag, 

boldog új esztendőt kívánunk!

Stayer László
dr. Harikné  

dr. Havasi Beáta dr. Bagó József
polgármester alpolgármester jegyző
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Hagyományőrző disznótor Benczúrfalván

Még emlékszünk azokra a párás, decemberi hajnalokra a szeretett szülőfaluban, mikor a fagyos csendet 
a visító disznók verik fel. A garatban még érződik a reggeli fogópálinka égető zamata, amikor elin-
dulnak a hátsó udvarban álló disznóól felé, ahol hamarosan egy újabb malac áldozza életét a család 

éhének oltárán. András-naptól (nov. 30.), Disznóölő Szent András napjától, a hideg idő beálltától kezdődtek a 
disznótorok. Ezt a szokást, hagyományt elevenítettük fel november 26-án. Nagyszerű hangulatban telt a nap.
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Achilles nap Szécsényben 2016. november 4-én

Minden futó mumusát az 
Achillesz-ín fájdalmát 
megelőzendő, a novem-

ber 2-i Achilles nap alkalmával 
közös futásra hívtunk mindenkit a 
Kossuth Ligetbe.

15 résztvevő összesen 75 kilo-
métert teljesített.

2016. 11.05-én a 9. Intersport 
Terepfutás a Budai-hegyekben, 
hideg időben zajlott. 2 fokot mu-
tatott a hőmérő, amikor elrajtol-
tak a versenyzők. A kilátó pon-
tokról meg lehetett tekinteni a 
panorámát. A futás során érintet-
tük a Nagy Kevélyt, a Csobánkai 
Szentkutat, a Mackó-barlangot, az 
Egri vár másolatát és a Teve-sziklát.

Eredmények:
21,2 km 745 m szintemelkedés
Bunder-Harman Ágnes: 3:26:17
Kovácsné Obrecsány Klára: 3:25:55

Sótér Vilmos Zsolt: 3:26:28
32,5km 1081 szintemelkedés:
Chikán István: 4:15:34

2016. november 20-án a Na-
szály trail terepfutó verseny 
katalinpusztai rajttal 48,4km táv 
2240m szintkülönbség. Kétszer 
kellett megmászni a Naszály csú-
csát, a Kőfejtőt, a Török rétet és a 
Gyaldai-rétet katalinpusztai cél-
lal. Sáros, meredek hegyi terepet 
Chikán István a SZAFT futója telje-
sítette 7óra 15perces idővel.

Szép teljesítmény volt. Gratulá-
lunk!

A 13. K&H Mozdulj! Balaton 
maraton és félmaraton 2016. 
11.20-án a 21,1km-es verseny-
számmal zárult Siófokon.

A futók érintették a Balaton par-
tot és a város hangulatos utcáit. 
Napsütéses, tökéletes futóidőben 
zajlott a versenyszám. 5557 részt-

vevővel, melyek 
között ott volt a 
SZAFT két tagja:

K o v á c s n é 
Obrecsány Klá-
ra: 2óra 12perc 
36másodperc,

Sótér Vilmos 
Zsolt: 1óra 54 

perc 21másodperc idővel teljesí-
tették a távot.

A 2016-os évre kitűzött 4 évszak 4 
félmaratont sikeresen teljesítették.

Gratulálunk!
Czele János

BSI Futónagykövet
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SPORT HÍREK

Felnőtt csapatunk várakozá-
son alul zárta az őszi szezont.
A bajnokság elején a tabella 

első felébe vártuk a csapatot, de 
ezt nem sikerült megvalósítani.
Sorolhatnánk az indokokat, hogy 
miért is szerepelt a csapat ilyen 
rosszul, de fölösleges.

Felnőtt csapatunk 12 mérkőzés-
ből, 3 győzelmet, 2 döntetlent és 
7 vereséget szerzett.

Előre kell tekintetünk, és tavasz-
szal jó eredményeket elérni.

Mint ismeretes, hogy a felnőtt 
csapat edzője László Lóránd saját 
kérésére nem folytatja a munkát 
a csapattal. Ezúton is köszönjük 
neki azt a sok évet , amit játékos-
ként és edzőként eltöltött a csa-
patnál. 
Eredmények:
XI. forduló:
Szécsényi VSE–Karancsberény 0–2
XII. forduló:
BSE – Szécsényi VSE 2 – 0
Ifjúsági csapatunk a középme-
zőnyben zárta az őszt. Ha egy ki-
csit komolyabban vették volna a 
fiúk az edzéseket és a mérkőzése-
ken való megjelenést, a dobogón 
is telelhetnének.

A csapat 9 mérkőzésen 5 győ-
zelmet és 4 vereséget szerzett. 

Háromszor pedig szabadnapos 
volt. 
Eredmények:
XI. forduló:
Szécsény U19 – Karancsberény 
U19 7 – 1
Gól: Szmolnik M. 2, Kiss Á. 2, Kevin 
N. 2 , Gombár E.
XII. forduló:
Szécsény U19 szabadnapos.

Felnőtt és ifjúsági csapatunk 
december 3.-án tartja az éves 
közgyűlését, és utána az évadzá-
ró bankettjét.

Serdülő csapatunk csak rosz-
szabb gólkülönbségével szorul a 
tabella második helyére.

A kezdeti nehézségek után na-
gyon ügyesen játszottak a fiúk.
12 mérkőzés alatt, 9 győzelmet, 
1 döntetlent, és 2 vereséget szer-
zett a csapat.
Eredmények:
VIII. forduló:
Szécsény U16–Cered U16 6–1
Gól: Görcsi G, Oláh N. 3 , Csuka K. 2.
IX. forduló:
Rimóc U16 – Szécsény U16 1 – 13
Gól: Pintér Zs. 4 , Oláh N. 5 , Csuka 
K. 2 , Oláh B, Görcsi G.
X. forduló:
Szécsény U16–Berkenye U16 2–1
Gól: Oláh N. , Pintér Zs.

XI. forduló:
Héhalom U16 – Szécsény U16 1 – 4 
Gól: Csuka K. 2 , Rácz K, Oláh N.
XII. forduló:
Szécsény U16 – Buják U16 9 – 1
VI. fordulóból elhalasztva:
Karancslapujtő U16 - Szécsény 
U16 2 – 2

A csapataink téli pihenőre tér-
nek, de a Bozsik tornák tovább 
folytatódnak, csak most bent a 
teremben.

A felnőtt és az ifjúsági csapa-
tunkból többen részt vesznek a 
téli terembajnokságokon, nekik 
sok sikert kívánunk a többieknek 
jó pihenést.

A magam és a Szécsényi VSE 
vezetősége nevében Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 
Új Esztendőt kívánok minden ol-
vasónak és sportbarátnak.

Doman Gábor 
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TiszTelT Olvasóink!

Tájékoztatjuk Önöket 
a 2016-os év ünnepi nyitvatartásáról:

2016. december 23 
és 2017. január 1. között

zÁRva

a 2017-es év első kölcsönzési napja:
2017. január 2.  (hétfő)

Békés boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt kívánunk!

A Krúdy Gyula könyvtár dolgozói

(Fizetett hirdetés)
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