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Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. hírei
Városi Civil Korzó és Gyermeknap

M

ájus 28-án került megrendezésre a Városi Civil Korzó és Gyermeknap a Sétálóutcában, ahol a város apraja-nagy-

ja megtalálhatta a maga szórakozási lehetőségét. A sokszínű programok, szórakozási lehetőségek
és a meleg nyári idő mind-mind
hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvényre ellátogató gyerekek és fel-

.

nőttek jó emléket és élményeket
vihettek magukkal haza.
A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ezúton is köszönetét
fejezi ki mindenkinek, aki munkájával és közreműködésével hozzájárult a szombati Városi Civil Korzó és Gyermeknap rendezvény
sikeréhez.
Név szerint:

Uszoda és tornaterem épülhet Szécsényben
Cserhát Mentőkutyás

Egyesület,
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics
Gabriella,
e-MultiCoop
Szociális
melyet
majd tanítási
időn
égi álom válhat valóra. A 90. alatti iskola salakos pályájára varán,
Szövetkezet,
Andi
Színjátszósai
kormány egy korábbi dön- épülne meg egy 18x30 m küzdő- kívül a lakosság is használhat. A
Egyesület,helyszínét
Palóc Néptáncegyüta következő
tésének megfelelően Szé- terű tornaterem, öltözőkkel, szer- tanuszoda
tes, Izolda Népijelöli
Játékai,
Táncki Iglice
az Emberi
csény városában új tornaterem tárral. Az új tornaterem a Rákóczi hónapokban
együttes, T.C.D.
Táncegyesületmiuszéés tanuszoda épül. A tornate- és Lipthay iskola testnevelés órá- Erőforrások
Minisztériuma,
csényi
balassagyarmati
csoportaz és
oktatásért
felelős államtitrem építésének előkészítése már inak, délutáni sportfoglalkozásai- tán
ja,
Léna
Táncosai,
Street
Dancers,
megkezdődött. Június 27-én a nak helyszíne lesz. Csakúgy, mint kár a szécsényi tanuszoda tervét
Társulat,
Őszi Alkony
NyugNemzeti
Köznevelési
InfrastrukNemzeti Sportközpontok tervező a fejlesztéssel párhuzamosan aParamisi
díjasFejlesztési
Klub, Szerva
ASE, Benczúrmunkatársai a tornaterem hely- megépülő 18x28 m-es rekortán túra
Program
keretéfalváért
Egyesület, Szécsény
színét felmérték, június 30-án borítású, bekerített, villanyvi- ben
támogatandónak
ítélte. Vápedig megkezdődtek az egyezte- lágítással ellátott sportpálya a rosi Rendőrkapitányság, Szécsény
tések a beruházásról. A Rákóczi út Kossuth út 3. alatti ingatlan ud- Városi Tűzoltó Raj, Agrohelp Kft.,
Szécsény Városfejlesztő Kft., Szécsényi és Pösténypusztai PolgárNemcsak új tornatermet, hanem új sportcsarnokot
is szeretnénk
őrség, valamint
Szécsény Város
Önkormányzata.
őzerővel készül a sportcsar- befogadására alkalmas lesz, és ter- kert felőli részén lesznek kialakítva
mindenkinek,
ellánok pályázatunk, melynek mészetesen nézőteret is tervezünk. aKöszönjük
parkolók, és
egy „sóhajokaki
hídján”
togatott
beadási határideje augusz- A sportcsarnok a volt ÉMÁSZ te- lehet
majda rendezvényre!
átsétálni a bejáratához.
tus 8. A 20x40 m-es méretű já- lephelyen, a fabódék helyén fog Nagy álmunk válik ezzel valóra!
téktér minden beltéri labdajáték megépülni. A Szentlélek patak Vár-

R

G

Kondipark a Ligetben
Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban egy kültéri
sportparkra, amely
• minimum 150 m2 alapterületű,
• minimálisan 15 eszköz kerül rá
telepítésre,

• tolódzkodásra, húzódzkodásra,
has, hátizom erősítő és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint
lépcsőzésre, létramászásra, párhuzamos korláton végezhető
gyakorlatokra és függeszkedésre
alkalmas.

. .
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Négy csillagos hotel terveit tesszük le

H

a voltak, vannak, lesznek
is viták a város fejlesztési
irányaival, vezetésével kapcsolatban, abban azért szinte teljes az egyetértés, hogy Szécsény
egyik kitörési pontja a turizmus.

Minőségi, bevételt termelő turizmust minőségi szálláshely nélkül
nem lehet elképzelni. A város vezetősége komoly erőfeszítéseket
tesz azért, hogy a szűkös anyagi
lehetőségek ellenére színvonalas,

befektető és üzemeltető részére is
vonzó befektetés ösztönző szakmai anyag készüljön egy négycsillagos szálloda létesítésére. Ezt
előreláthatólag a következő ülésén tárgyalja a képviselő testület.

Nyitva az ajtóm - Interjú Stayer László polgármesterrel
te, az Európai Unión belül pedig
a 9. legszegényebb vidék. Ezen
most van lehetőség változtatni és
közös felelőssége minden politikusnak, és lokálpatriótának, hogy
ezért a fejlődési lehetőségért
mindent megtegyen.

Polgármester Úr szobájában tervdokumentációk, elképzelések leírásai állnak hatalmas kupacokban.
Mi történt, betört a vihar?
Szerencsére nem a szél fújta be
ezeket a papírokat. Az utóbbi időben sokat dolgoztunk pályázatok
előkészítésén, hiszen az Európai
Unió megnyitotta az elmaradott
térségek felzárkóztatására szánt
fejlesztési forrásokat. Szomorú
tény, hogy a statisztikai adatok
szerint Nógrád megye Magyarország legelmaradottabb terüle-

Ugyanakkor nagyon sok a kritika is
a városban a változások okán. Sokan támadják Önt a Szécsény Holding miatt.
Amiatt is sok kritika ért, hogy az
utóbbi időben kevesebbet voltam
az emberek között. Való igaz, de a
pályázatokkal kapcsolatos munkák nem tűrtek halasztást, hiszen
határidők vannak. Rengetegszer
kellett hivatalokba, minisztériumokba mennem egyeztetésekre.
Mindettől függetlenül a jogos
kritikát el kell fogadni. Nem csak
a lakosoknak, de nekem is szükségem van a személyes találkozásokra, beszélgetésekre, hiszen
az elmúlt hetek bebizonyították,
hogy az „azt írja az újság” vagy „azt
mondták a tévében” jellegű dol-3-

gok a mai világban már nem biztos, hogy a valóságot jelentik…
És akkor a Holding. Nincs egy
éve annak, amikor úgy döntött
a képviselő-testület többsége,
hogy a város tulajdonában lévő
cégek működését racionalizálja.
Ez alatt azt értjük, hogy a tevékenységeiket összehangoljuk és
a város költségvetéséből évente
rájuk költött több tízmillió adóforintot megpróbáljuk lecsökkenteni, hogy több jusson a lakosságra.
Ennek két sarokpontja van. Az
egyik a kiadások csökkentése, a
másik a bevételek növelése. Nem
vagyunk még a folyamat végén,
de az előrelépés szemmel látható.
A társaság letett egy üzleti tervet,
mindenki megnézheti a szecseny.
hu honlapon. Egy év múlva pedig
ugyanezen a honlapon meg lehet
nézni, hogy teljesült-e az üzleti
terv. Fél év alatt nem lehet csodát
tenni, különösen egy olyan cégnél nem, ahol az átalakítás idején
is el kell látni a kötelező közfeladatokat.
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Megpróbálom érzékeltetni, s ha
nem is lesz tökéletes a hasonlat,
de talán elég szemléletes. Képzeljük el, hogy a család eldönti, nekivág az otthona átalakításának,
mert a gyerekek már külön szobát
szeretnének, több hely kellene a
pakolásra, de a ház alapterületét
nem akarjuk növelni, ráadásul a
fűtésrendszer is elavult. Ehhez falakat kell bontani, burkolatot felverni. Igen ám, de mindezt úgy
kell megszervezni, hogy a családnak a lakásban kell maradnia.
A munkások reggel jönnek, de a
gyerkőcöket is el kell indítani a suliba, valahol a reggelit is jó lenne
elfogyasztani, és este nem ártana
tiszta ágyba feküdni. Tetézi a helyzetet, hogy menet közben kiderül,
a család egy taggal bővül. Jobb
esetben egy új gyermek érkezik,
de előfordulhat az is, hogy egy
bajba jutott hozzátartozónkat kell
magunkhoz vennünk. Akkor már
bővítésre van szükség, amihez
tervező, hatósági engedélyek és
pluszforrás is kell. Ilyenkor az embernek jólesik a szomszédok türelme, figyelmessége. A fordított
helyzetet inkább nem ecsetelem.
Elég megélni… Pláne, ha az ember nem a szomszédoktól tapasztalja, hanem családon belül….
No, de vissza a Holdinghoz! A
már felsorolt feladatok mellett elvárás a cég felé az is, hogy a pályázati lehetőségekkel éljenek. Nyugodt lehet mindenki, egy év után
tüzetesen értékelni fogjuk a Holding munkáját. Egy átalakításnál
természetesek a nehézségek, a
konfliktusok, ezzel eleve számoltunk. Nem véletlenül gondolkodtunk külső emberekben is, hiszen
nagyon nehéz objektív gazdasági
döntéseket hozni, amikor szubjektív, érzelmi kötődéseid vannak
emberekhez. A nehézségek mellett látni kell az eredményeket
is. Az új varroda, amely amellett,

hogy munkahelyeket teremtett a
szécsényieknek, elkészíti a helyi
közfoglalkoztatásban dolgozók
munkaruháját, sőt jelentős részben nyugati exportra termel. A kis
téglaszeletelő műhely, amelynek
egyrészt ugyancsak új munkahelyeket köszönhetünk, másrészt
abszolút exkluzív piacra dolgozik.
Egyesek politikai vonulatot is sejtenek a Szécsény Holding mögött.
Nem vizsgáltuk és nem vizsgáljuk
senkinek a politikai hovatartozását. Mindenkit szívesen látunk,
aki a mostani időszakban Szécsényért tenni szeretne, vagy tud.
Horváth István a Miniszterelnökség egyik cégétől került hozzánk,
így szakmai és erkölcsi probléma
fel sem merült.
Horváth István most elindult a
gyömrői polgármesterségért. Van,
aki szerint ez skandallum!
Tény, ez nem volt betervezve,
de az ügyvezető korrekt módon
azonnal jelezte, hogy kapott egy
ilyen felkérést a szülővárosából.
Erről a képviselő-testületet is tájékoztattuk, kampányát az éves
szabadsága terhére kell megoldania. Nem tisztem Horváth Istvánt
védeni, mindazonáltal a mi személyi döntésünket is megerősíti,
hogy egy 18 ezres város immár
hivatalos polgármester-jelöltje.
Politikailag annyit érdemes megjegyezni, hogy ugyan egy civil
szervezet jelöltjeként indul, de a
Fidesz gyömrői szervezete és az
ottani körzet országgyűlési képviselője is támogatja.
Komoly Holding körüli pénzekről is
szólnak a pletykák, és a híresztelések.
A megbízásokra gondol?
Például.
A Holding a kötelező közfeladatain, az átalakításon, a munkahelyteremtésen túl, más, komoly
feladatokat is kapott a várostól.
-4-

Az egyik az internet rendbetétele,
amelyen eddig több sokat látott
szakember is elvérzett. Most végre
eljutottunk oda, hogy a már szinte
bontásra ítélt hálózatra vevői szándék van. Ennek a munkának voltak
költségei, jogi és műszaki szakértőket kellett fizetni. A képviselő
testület a hálózat értékesítését
egyhangúlag támogatta. A másik,
a közvilágítás megújítása. Szeretnénk elérni, hogy olcsóbban, jobb
minőségű szolgáltatást kapjanak
a lakosok. Ennek is vannak előkészítési költségei. A harmadik, az
energetikai pályázat előkészítése,
melynek kötelező része egy megvalósíthatósági tanulmány. Siker
esetén az előkészítés költsége a
pályázatban elszámolható. A tét
nem kicsi, hiszen így több közintézmény teljes energiaellátása
megújuló energiaforrásokból fedezhető, napelemek, hőszivattyúk,
stb. segítségével.
Milyen projekteket indítottak még?
Épp a napokban számoltuk ös�sze, csak az idén 27 pályázatot
adtunk be, vagy kezdtünk bele
megírásukba. Ez a szám egyre bővül. Vannak már révbe ért pályázataink és vannak olyanok, amelyek
esetében nagyon komoly az esély
arra, hogy nyerünk. Természetesen
igyekszünk a pályázati rendszereken kívüli erőforrásokat is idehozni, projektek formájában. Ezekkel
kapcsolatban két stratégiai irány
van. Az egyik, hogy Szécsény kerüljön föl a turizmus térképére, a
másik, a munkahelyteremtés. Úgy
vélem, nem állunk rosszul. Ma már
nagy eséllyel mondhatjuk, hogy
belátható időn belül lesz új sportcsarnoka, tornaterme, uszodája és
talán 4 csillagos wellness hotele is
Szécsénynek. Én ezen dolgozom és
nyitott az ajtóm mindenki előtt, aki
ebben segíteni akar, vagy bármilyen kérdése van.
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Megoldódik a szélessávú internet ügye
Intrejú Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármesterrel
nyilatkozott, hogy a rendszer nem
működik. Az üzemeltetési szerződést a város 2005. novemberében kötötte, amely 5 évre szólt.
Álláspontunk szerint ez az 5 év
az üzemeletetésre való átvételtől,
míg az üzemeltető szerint a használati engedélytől számítandó.

Évek óta húzódik a szécsényi szélessávú internet ügye. Mi van ennek a hátterében?
2006-ban a város közel 200 millió forint támogatást nyert a Szécsényt Salgótarjánnal összekötő
internetes hálózat építésre. Ez a
beruházás alkalmas lehetne internet és televízió szolgáltatásra
is. A rendszer 2008. márciusában
elkészült, a város átvette, majd
rögtön üzemeltetésre át is adta
az Opticon Kft részére. Az üzemeltető vállalta, hogy beszerzi a
használati engedélyt, ugyanakkor
ez sajnálatos módon nem történt
meg. A rendszer használatához
pedig nyilvánvalóan engedély
szükséges, amelyhez pedig dokumentumok kellenek: megvalósulási tervrajz, mérési jegyzőkönyvek, felelős műszaki vezetői
nyilatkozatok, ÉMÁSZ, Invitel és
egyéb szolgáltatók hozzájárulása.
A város ezekből néhányat ugyan
beszerzett, de korántsem teljes a
lista. Furcsa, hogy felelős műszaki
vezető például írásbeli felszólításunkra sem reagált. Eközben az
üzemeltető a város tulajdonában
álló hálózaton az önkormányzat
tudta nélkül és hatósági engedélyek hiányában megkezdte a
szolgáltatást. Ugyanakkor a tulajdonos önkormányzat felé úgy

Ha jól értem, akkor ez egy olyan
róka fogta csuka helyzet, amikor az
üzemeltető abban érdekelt, hogy
ne legyen használatbavételi engedély, mert amíg az nincs, addig
ő úgy szolgáltathat talán pénzért,
hogy eközben egy fillért sem fizet a
városnak. Hát így nem csodálom,
hogy nyúlik az ügy, mint a rétestészta!
Szerintem naiv és jóhiszemű volt
az önkormányzati képviselők egy
része, bár mentségünkre legyen
mondva, az üzemeltető többször
írásban vállalta, hogy beszerzi az
engedélyt. A Hírközlési Hatóság
időközben tájékoztatta a várost,
hogy már a kivitelezés megkezdésére sem volt engedély, egyben kötelezte az önkormányzatot
a fennmaradási eljárás lefolytatására, különben elrendelik a bontást. Itt tartunk most.
Nem egyszerű helyzet, mit akarnak
tenni?
Ennek az összetett jogi és speciális műszaki szaktudást igénylő
problémának a megoldását a
város úgy látta megoldhatónak,
ha ezzel a feladattal a Szécsény
Holding Kft-t bízza meg. A hálózatot a város beapportálta a Kftbe, azon az értéken, amelyet a
műszaki szakértői véleményre támaszkodó könyvvizsgálói jelentés tartalmazott. A Holding mű-5-

szaki szakértők, jogi szakemberek
és tanácsadók bevonásával, a lakosság igényeinek figyelembevételével két lehetőséget dolgozott
ki. Egyik esetben megkezdi a működtetést, másik esetben eladja a
hálózatot. A képviselő testület ez
utóbbi mellett tette le a voksát.
Így most a Holding olyan internet
és televízió szolgáltatással foglalkozó céget keres, amely a lakosság számára versenyképes áron
tudja biztosítani az internetet és
a televízió csatornákat. Reméljük,
így a lakosság legnagyobb megelégedésére, hamarosan végre
pozitív lezárást kap ez a hosszú
történet.

Bővülő
asztalosműhely

S

zécsény
asztalosműhelye
évek óta gyártja közmegelégedésre a város „köztéri bútorait” és végzi el a kisebb
munkákat az önkormányzat intézményeinél. Az eddigi főfeladat
tehát a város igényeinek kielégítése volt. Most új célok társultak a
korábbihoz, immár nemcsak úgymond a belső piac a fontos, hanem a külső is. Az asztalosműhely
olyan termékek gyártására készül, amelyek bárhol megállják a
helyüket a világon. Nemcsak az a
cél, hogy minél több jövedelmet
termeljenek a városnak, hanem
az is, hogy minél több új munkahely legyen Szécsényben.
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Exportra termelünk

Bontott téglából érték

T

avasz óta működik immár a Szécsény Holding
Kft. vadonatúj varrodája, amely hétről hétre
egyre jobban teljesít. A munkavállalók egyre
ügyesebbek, egyre több terméket képesek megvarrni egy nap alatt. Eddig elsősorban holland exportra
termeltek vendéglátóipari munkaruhákat. Szakácskabát, szervízmunkás és takarítóruha volt a feladat.
Hollandiában minden vendéglátóipari szakmának
más színű a munkaruhája, így Szécsényben már a
harmadik színnél tartanak. Kék, fehér, pink és jönnek a következők. Jelenleg 6 embernek ad állandó
munkát a varroda, de folyamatos a felvétel, miután
folyamatosan bővül a piac és elégedettek a vásárlók
a szécsényiek munkájával. A varroda nemsokára a városi dolgozók munkaruháit is elkezdi gyártani.

A

Szécsény Holding Kft. legújabb vállalkozása
egy téglaszeletelő gép üzemeltetése. A bontott
téglákat a Kft. megvásárolja a szécsényiektől,
vagy a környékbeliektől majd a dolgozók felvágják
azokat. A felszeletelt lapokat exkluzív falburkolásra
használják, ugyanis nagy divat lett a rusztikus hatást
adó téglaburkolat. Jelenleg 2 főállású embernek ad
munkát a téglaszeletelés, ami már nem közmunka,
hanem valódi piaci alapú foglalkoztatás. Havi többszázezer forint nyeresége van ebből a tevékenységből a városnak.

Betörünk a piacra

Vágóhíd Szécsényben

R

égi elképzelés, vágy, hogy Szécsénynek legyen
egy saját vágóhídja, miután Nógrád megyének
egyáltalán nincs ilyen üzeme. A nógrádi állattartók ezért Gyöngyösre, vagy Pétervásárára járnak
jószágaikkal, ami drága és időigényes. A megoldás
most nagyon közel került, annak köszönhetően, hogy
a Belügyminisztérium kiírt egy új pályázatot, és amire
úgymond repülőstartot tudott venni az önkormányzat, hiszen az asztalfiókokban ott lapultak a majdnem
kész tervek. Külön öröm, hogy a pályázattal egy olyan
kis kapacitású vágóhíd valósulhat meg, ami gazdaságilag ideális a térségnek. Ami azért nem is annyira
kicsi, mert 232 négyzetméteren, napi 20 sertés és 10
szarvasmarha vágására és darabolására lesz képes.
5-7 ember, esetleg család kaphat itt majd munkát. A
beruházás összértéke 200 millió forint.

S

zécsény város cégei évek óta gyártanak betonelemeket, szinte kizárólag közcélra. A Szécsény
Holding Kft. két új stratégiai irányt határozott
meg a betonüzem számára. Az egyik a termékpaletta
bővítése, a másik az eladás piacosítása. Nemsokára
minden terméknek ára lesz, hogy a piacon is megjelenhessenek a szécsényi betontermékek. A tervezett
új termékek közül már gyártás előtti fázisban van a
betonkerítés és a betonoszlop. Az üzem a közmunkaprogramban keretében 10-15 embernek nyújt elfoglaltságot.
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Elindult Szécsényben a munkahelyteremtés
Interjú Horváth Istvánnal, a Szécsény Holding Kft. ügyvezetőjével

Meglepetésként ért sokakat, hogy
Ön a Szécsény Holding Kft. vezetőjeként elindult a gyömrői polgármester választáson.
Ez engem is váratlanul ért, amikor
elvállaltam a Holding vezetését
álmomban sem gondoltam, hogy
ilyen helyzetbe kerülök. Szülővárosom első emberét a Bíróság
jogerősen elítélte adócsalásért
és okirat hamisításért, amiért is le
kellett mondania. Normális gondolkodású ember nem számít
ilyesmire, hogy egy város vezetője ilyet csinál. Aztán pedig Gyenes Levente úgy gondolta, hogy
rovott múltja ellenére újraindul,
amit viszont én tartok elfogadhatatlannak, hiszen a méltatlanság,
mint jogi tény, akkor is fennáll, ha
újraválasztanák. Úgy vélem, világ
csúfsága lenne, ha szülővárosomat egy jogerősen elítélt ember
vezetné. Ezek után több szervezetnél is úgy határoztak, hogy
valakivel mindenképpen alternatívát kell kínálni a gyömrőieknek
és ezért felkértek az indulásra,
egyebek között a Fidesz-KDNP
Gyömrői szervezete is bejelentette, hogy az én jelöltségemet és
programomat támogatja Gyenes
Leventével szemben.

Néhányan azt mondták, hogy ez
összeférhetetlen.
Ez butaság, hiszen a választójogi
törvény egyértelműen fogalmaz.
Jól is néznénk ki, ha a polgármesteri tisztségekért kizárólag munkanélküliek indulhatnának. A választhatóság feltétele a választójog
megléte, ami Magyarország Alaptörvénye, Alkotmánya szerint mindenkit megillet, aki nagykorú, azaz
betöltötte 18. életévét. Ezt azért
illene tudni a kritikusoknak is.
Nyilván most több lett az elfoglaltsága, ezt a Holding nem sínyli meg?
A Holdingot majd egy éve irányítom. Két nagyon fontos célt tűztünk ki a társaság elé. Az egyik a
tevékenységek
racionalizálása,
a másik a munkahelyteremtés.
A korábbi szerkezetben, amikor egymás mellett, egymástól
függetlenül dolgoztak az önkormányzati cégek, akkor
szinte
átláthatatlan
volt, hogy éppen ki,
mit csinál. Még az is
előfordulhatott, hogy
akaratlanul keresztbe
szerveztek egymásnak a
munkatársak. Most már
elmondható, hogy a
cégek közötti kommunikáció mindennapos,
így
gördülékenyebb
lett a munka és az én
többlet elfoglaltságom
mellett is könnyebb az
irányítás. A következő
feladat a párhuzamosságok megszüntetése
lesz, ami racionálisabb,
költséghatékonyabb
működést tesz lehetővé.
-7-

A racionalizálás tehát elindult,
a nehezebb feladat gondolom a
munkahelyteremtés.
Nagy sikernek tartom, hogy az
idén tavasszal elindítottuk a varrodát. Jelenleg 6-an dolgoznak
ott főállásban. Terveink között
szerepel ennek az üzletágnak
a bővítése, szeretnénk szabás
munkákat is elvállalni, ami újabb
munkalehetőségeket jelent majd
Szécsénynek. Működik már egy
téglaszeletelő gép is a városban,
ahol egyelőre két embernek tudtunk munkát adni. Nemsokára
indul a hulladékválogató, ahová
ismét csak fel tudunk venni majd
új kollégákat. Az asztalosüzem, a
betonelemgyártás, és a lakatosműhely esetében nagyon komoly
előkészítő munka folyik annak érdekében, hogy piacképes termékeket tudjunk gyártani.

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményének Információs Havi kiadványa

Közösséget építünk! Szécsény Városkártya program
vásárolni a kártyaelfogadó partnereknél. A partner vállalkozók
azon túlmenően, hogy vállalkozónként eltérő kedvezményt
adnak a vásárlóknak, a kártyával
történő vásárlással elköltött ös�szeg 3%-t befizetik „közösségi
célra”. Ezen összeg egyharmada
a kártyakibocsátót – jelen esetben a várost-, újabb egyharmada a franchise tulajdonost- azaz
ugyancsak Szécsényt – illeti meg.
Ezen összeget a város civil szervezetek támogatására, közösségi
terek kialakításra, felújításra kívánja fordítani. A kártya alkalmas
beléptetésre, pontgyűjtésre, de
működhet elektronikus pénztárcaként, hivatali igazolványként
is. A kártyaprogrammal a város
fejlesztése a cél: a lakosságnak

kedvezmények, a vállalkozásoknak piacteremtés, marketing biztosítása.
Ugyanezzel a kártyakibocsátó
céggel megkezdtünk egy akciósorozatot Szécsény reklámozása
érdekében. 5000 db budapesti
(zuglói) kártyára került rá a kastélyunk képe „Irány Szécsény!”
felirattal. A kedvezményeket bemutató honlapon és újságokon
keresztül pedig több millió emberhez jut el az „Irány Szécsény!”
reklám. Tematikus utak szervezését kezdtük el: irodalmi-, történelmi-, természeti értékeink-, nevezetességeink túrák közül lehet
majd választani az idelátogatóknak.

hu

Szécs
Város ény
kárty
a

.

KÖZÖSSÉGET ÉPÍTÜNK
Igényeljen Szécsény Városkártyát
a Polgármesteri Hivatal
recepciójánál
(3170 Szécsény, Rákóczi út 84.)

SZÉCSÉNY
A fejedelmi város

Használja azonnali
árkedvezmények igénybevételére!

20%

ÁRKEDVEZMÉNY
Kérjük a kártyáját a fizetés előtt mutassa fel!

AKCIÓS TERMÉKRE
VAGY SZOLGÁLTATÁSRA

10%
ÁRKEDVEZMÉNY
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kedvezmeny

E

lindítottuk a szécsényi Városkártya programot, melynek a keretében a beszerzési eljárás győztese, a +Discount
Konzorcium Magyar Kedvezményhálózat Kft. legyártotta a városkártyákat. Ezeket a szécsényi
lakosok regisztrációt követően folyamatosan vehetik át az Önkormányzatnál. Az egyedi sorszámmal és vonalkóddal, valamint
chippel ellátott plasztikkártyával
számos elfogadó helyen azonnali
kedvezményeket kap a kártyahasználó. Az országban már most
több mint 1500 helyen elfogadják a kártyát (www.kedvezmeny.
hu). Szécsényben is felvesszük a
kapcsolatot a vállalkozókkal, így
hamarosan Szécsényben ugyancsak kedvezményesen tudnak
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Megújuló energiagazdálkodás

A

z önkormányzat lerakta
a modern Szécsény első
alapkövét. Elkészült egy
napelempark megvalósítási tanulmánya. Az új kiserőmű a tanulmány szerint a Kerülő úti önkormányzati telekre kerülhet.
Pályázatot nyújtottunk be az
önkormányzat kezelésében lévő
épületek energetikai megújításá-

ra. Ehhez a pályázathoz elkészült
az összes érintett ingatlan energiatanúsítványa. A tavalyi évben
már megvalósult a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium
és Szakközépiskola épületének,
valamint a Kossuth út 4. szám
alatt található ingatlan energetikai korszerűsítése. Mindkét épület teljes homlokzati, födém és
pince hőszigetelést kapott, valamint korszerű nyílászárókat. A
tervek szerint a Kossuth út 4. szám
alatti épületet – egy további fejlesztéssel - nemsokára birtokba
vehetik a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium alsó tagozatosai. El-

kezdődött Szécsény közvilágítási
reformja is. A cél olyan energiatakarékos hálózat kiépítése, amely
olcsóbb üzemeltetés mellett jobb
szolgáltatást nyújt. A projekt költségeit olyan előfinanszírozással
teremti meg a város, amely az új
hálózat megtakarításaiból fizeti a
beruházást. A példát más városok
hasonló sikeres fejlesztései jelentik. Egyes városokban ugyanakkor történtek közfelháborodást
kiváltó hibák e területen, ezekből
csak tanulni szeretne Szécsény
azért, hogy a megvalósuló fejlesztés kivitelezése végül professzionális legyen.

Szép eredmények az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatain

A

z Emberi Erőforrások Minisztérium új múzeumi
állandó kiállítások megvalósítására pályázatot hirdetett a
Kubinyi Ágoston Program keretében. Nógrád megyében a salgótarjáni Bányamúzeum fejleszté-

sére 12 millió, a szécsényi Kubinyi
Ferenc Múzeum új régészeti látványtárának kialakítására 16 millió forintot ítéltek meg.
Az „Évezredek és emberek” Régészeti látványtár 1. ütemében
egy műtárgyvédelmileg megfe-9-

lelő környezetet biztosító kiállítótér kialakítását tervezzük, amely
egyszerre több funkciót is ellát. A
látványraktár berendezése alkalmas arra, hogy nagy mennyiségű
műtárgyat helyezzünk el benne
és raktározzunk úgy, hogy azok
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mégis láthatóvá, kutathatóvá és
élményszerűvé váljanak.
A látványtár alap építőelemei a
látványtári vitrinek, amelyek jelen
esetben stílusukban és kivitelükben illeszkednek a kastélyhoz,
ugyanakkor kihasználják a rendelkezésre álló teret, és interaktív
funkciókkal adnak élményt.
A látványtárban egy sarokvitrin
is lesz, melynek középső részén
forgópolc található, hogy a kiemelt műtárgyat minden oldalról látni lehessen. A forgópolcot
gombnyomással indíthatjuk és
állíthatjuk meg. A vitrin oldalsó
szárnyaiban üvegpolcok helyezkednek el, amelyek vezérelhető
világítással vannak felszerelve, és
polconként szabályozhatók.
A másik sarokban egy hosszúvitrin található, melyben üvegpolcok, és ugyancsak vezérelhető
világítás található.
Az ablak előtt érintőképernyős
infopult áll, mely alkalmas arra,
hogy a gördíthető állványt vezérelje. Az infopultra interaktív
szoftver telepíthető, amely pél-

dául egy kereső játékkal adhatja
a vezérlő jelet az állványrendszernek. A megtalált tárgyak “utcája”
automatikusan nyílik ki, és felkapcsolódik a vitrinek világítása.
Az állványrendszer automatikusan visszacsukódik, amikor már
nem tartózkodik senki az adott
utcában. Az állványrendszer biztonsági elemekkel van ellátva annak érdekében, hogy működés
közben ne okozzon sérülést, és
senkit se zárjon be.
A terem vitrinjei úgy vannak
kialakítva, hogy azok bármikor
önálló vezérlőrendszerbe köthetők, és így – mintegy automatikus
tárlatvezetésként – hanggal ellátva további élményfunkciókkal is
elláthatók.
Az interaktív kiállítási és raktározási funkció mellett a terem
konferenciára is alkalmas lesz,
szemléltetési lehetőséget nyújtó technikával, speciális asztalok,
székek beszerzésével.
A járásszékhely múzeumok
szakmai támogatására kiírt minisztériumi pályázaton a Kubinyi
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Ferenc Múzeum 2 millió forint
támogatást kapott a „Gyere velünk a múzeumba” programsorozat megvalósítására. Ez a közelmúltban megvásárolt Barják
Gyula képeslapgyűjteményének
utazó kiállításként való bemutatását célozza a Szécsényi Járás
településein valamint néhány
országhatáron túli községben.
A kiállítás interaktív lehetőségei
révén élményszerű együttműködésre hívja a helyi diákságot és
felnőtteket. A térség képeslapokon megörökített ábrázolásainak
megtekintése mellett szeretnénk
elérni, hogy az egyes településeken az érdeklődők saját régi
fényképeik bemutatásával gazdagítsák a képek együttesét. A
helyszínen szkenner és nyomtató
révén mindjárt a kiállítás részévé
is válhatnak a helyi családi, községi és tájképi vonatkozások.
A kiállítási tervek Guba Szilvia
és Majcher Tamás főmuzeológusok szakmai munkája révén valósulnak meg.
Limbacher Gábor, igazgató

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményének Információs Havi kiadványa

három csoporttal működhetne tovább. Nyilván figyelembe kell majd venni, hogy a katolikus, vagy az
önkormányzati óvoda igényel-e csoportbővítést.

Felújított Művelődési Házat
szeretnénk

Járda és világítás a Ligetben

K

özmunka program keretében elkészült a Ligetben a járda, amely világítást is kapott. Az értékek védelme érdekében a sportlétesítmény
bejáratához nagy-, és kiskapu is készült.

Műfüves focipálya épül a Ligetben

A

S

zécsény legfontosabb és leglátogatottabb közösségi tere a Művelődési Ház, melyen mindamellett, hogy kiváló adottságai vannak, az idő
nem múlt el nyomtalanul. A színházterem nézőtere, fény-, és hangtechnikája komoly felújításra, az
épület gépészete: víz-, villany-, fűtésrendszere teljes
cserére szorul. Készül a pályázati anyag, beadási határideje szeptember.

Hiszünk egy újjászülető
Szécsényben

z MLSZ TAO program keretében támogatást
nyertünk egy 60x40 m-es, bekerített, világítással ellátott műfüves pályára, melyhez az
önkormányzat közel 20 millió Ft önerőt vállalt. A pálya kiszolgálná egyrészt az egyesületben futballozó
fiatalok edzéseit, másrészt a lakosság is igénybe veheti. A szécsényiek térítésmentesen.

Strandröplabda pályát
tervezünk a Ligetben

N

agy népszerűségnek örvend ez a sport is,
ennek a lehetőségét fogjuk megteremteni.
A felsorolt fejlesztésekkel az a célunk, hogy
minél több család, közösség, minden korosztály
kapjon lehetőséget a szabadidő tartalmas, hasznos, egészséges és biztonságos eltöltésére a Ligetben.

Megújuló belváros

A
P

ályázatot nyújtottunk be egy 3 csoportszobás
bölcsőde építésére, melynek helyszíne a Mindszenty téri KRESZ-park és kis részben a játszótér lenne. Az új bölcsőde megépítését követően a
jelenleg egy csoportos önkormányzati óvoda átköltözne a bölcsőde jelenlegi helyére, így két-, vagy

belvárosban három helyszínt szeretnénk fejleszteni. Az Ince pápa téren megszűnne az
aszfalt burkolatú parkoló, helyébe egy szép
közpark kerülne. A művelődési ház mögötti telkeken a Rózsa utca visszakapná a zártsorú beépítésű
épületeit, melyekben felépülne a Nemzeti Játékok
Háza, ezen kívül vizesblokkok a turisták fogadására,
ajándéktárgy bolt, az épületek mögött pedig egy
minimum 40 autó befogadására alkalmas parkoló.
A romtemplomot részben visszaépítenénk, lefednénk, és egy szabadtéri színpaddá alakítanánk, a jelenlegi nézőteret pedig felújítanánk és bővítenénk,
amely így már alkalmas lenne rendszeres nyáresti
színházi előadásokra.
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A Nemzeti Kulturális Alap
Kubinyi Ferenc Múzeumnak
ítélt pályázati támogatásai

Szépülő környezet

T

öbb utca és járda felújításába kezd bele még
az idén az önkormányzat. Van, amit pályázatból szeretnének megvalósítani és van, amit
fejlesztési hitelből. Arany János, Május 1., Gyóni
Géza, Malom, Attila, Kistagok utcák, a Skála környéki járdák újulhatnak meg, és a Magyar utcai oktatási-, nevelési intézmények környékén 40 új parkoló
épülne.

Pösténypusztai fejlesztések

A

tavalyi évben átadott korszerű orvosi rendelő, és a művelődési otthon felújítása után az
idén a közmunkaprogram keretében elkészült az épületekhez vezető térkő járda is. A temető
bejárata új burkolatot kapott, a kerítés pedig most
már az egész kegyeleti helyet körbeveszi. Pályázatainkban igyekszünk minden olyan lehetőséget
kihasználni, amely az itt élők életkörülményeit javítja. A közlekedési hatósággal közös pályázatban
szeretnénk a falu elején található, balesetveszélyes
elágazót körforgalommá alakítani. Beterveztünk
egy szécsény-pösténypusztai kerékpárutat is. Pályáztunk a művelődési ház és az orvosi rendelő
áramszolgáltatásának napelemmel történő kiváltására és a rendelő megújuló energiával történő fűtésére. Az így megtakarított forintokból és pályázati
lehetőségek kihasználásával remélhetőleg újabb
fejlesztésekre lesz lehetőség.

A

Nemzeti Kulturális Alap 400 ezer forinttal támogatta a Hegyet hágék, lőtőt lépék államközi konferencia a kárpát-medencei magyar
szellemi környezet fejlődéséért című rendezvény
megvalósítását. A két napos konferencia a magyar
néprajz és kulturális antropológia iskolateremtő
nagy elődeinek, mint Bálint Sándor, Domokos Pál
Péter, Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére és életművük
méltatása, folytatása céljából kerül megrendezésre
Szécsényben. Az Alap júliusi döntésével 130 ezer forinttal támogatta a Múzeumok Éjszakáján, a június
25-én megrendezett szécsényi Szent Iván ünnepet.
A jövő év kiemelkedő múzeumi nagykiállításának
tervezzük „A SZÉP NŐ. Női esztétikum a múltban és
a jelenben I.” című tárlatot. Megvalósításához 400
ezer forint támogatást kaptunk.
Limbacher Gábor
igazgató
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Szent Iván ünnep a szécsényi Múzeumok Éjszakáján

S

zécsény egyik leghíresebb
szülöttje, a 200 éve született
Haynald Lajos bíboros érsek
tiszteletére nyílott kiállítással kezdődtek az idei múzeumok éjszakája alkalmából rendezett Szent
Iván ünnep rendezvényei. A kiállítást Dr. Stella Leontin főesperes,
kanonok plébános úr nyitotta
meg, méltatva a tudós főpap
életútját. A megnyitóhoz az Erkel
Ferenc Vegyeskar és a Vissi D’Arte
Művészeti Együttes szent iváni
koncertje kapcsolódott. Idén sem
maradtunk égi áldás nélkül, így a
kastély körüli hintózási lehetőséget az eső meghiúsította.

Szurdokpüspökiből Géczi Lászlóné vezetésével népes csoport
érkezett. A viselet bemutatón
való részvételük mellett tagjai
étel és ital finomságokkal kínálták
a megjelenteket.
Környei Alice és Burovincz Laura Szent Iván muzsikája vezette
be a Szent Iván Szépeit felvonultató népviseletes bemutatót. Leányok, menyasszony és vőlegény,
asszony és család kategóriában
szemlélhettük a gyönyörű Szécsény környéki, cserháthalápi,
szurdokpüspöki palóc viseleteket, amelyekhez idén a palóc kirajzású kárpátaljai Nagydobrony
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községből is láthattunk szép változatot, sőt értékes cigány menyecskeviseletet is.
Az idei Szent Iván ünnepi Napkerék-gördítést az MTVA Duna Televízió élő adásban közvetítette.
A Szent Iván Szépei eredményhirdetés után a budapesti Medve
Színpad gondolatgazdag, színvonalas Ady előadása „nyújtott
fényt” a Múzeumok éjszakájában.
Limbacher Gábor
igazgató
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Felkérés augusztus 20-a alkalmából!

A

ndi színjátszósai társulata idén egy fantasztikus
felkérést kaptak a III. Dunakanyar Kézműves Sörfesztiválra, melyet örömmel elfogadtak.
Augusztus 20-án, Vácon lépnek
fel 19 órától, az Államalapítás
ünnepén. A zenés, történelmi
műsorban közreműködik a Palóc
Néptáncegyüttes és a T.C.D Táncegyüttes is!
Reméljük, az itthoniak közül
minél többen ellátogatnak Vácra
és támogatják a társulatot az augusztus 20-i előadáson.

„Muzsikáló Templomkert” elnevezésű koncert Varsányban
a Vissi d’arte Művészeti Együttes közreműködésével

V

arsányban, szinte már hagyományt teremtve, minden év júliusában megrendezik a „Muzsikáló Templomkert”
című koncertet. Idén, július 24-én
a Varsányi Római Katolikus Templomban - az eddigiektől eltérőena szentmise keretében csendültek fel a szebbnél szebb énekek
a Vissi d’arte Művészeti együttes
(Lévárdi Beáta-művészeti veze-

tő, zongora, Varga Ivett- ének,
Jambrik Zsolt-ének) közreműködésével. A hangverseny során J. S.
Bach, Handel, F. Schubert remekművei hangzottak el. Külön köszönet jár Kanyó Judit polgármesterasszonynak és Gencsi Zsolt Szeráf
Atyának, akik lehetővé tették e
színvonalas koncert létrejöttét.
Lévárdi Bea
karnagy
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A Vissi d’arte Művészeti Együttes és az Erkel Ferenc Vegyeskar
„Szentivánéji koncertjei” a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban
és a balassagyarmati Palóc Múzeumban
Jambrik Zsolt-ének, narrátor) és az Erkel
Ferenc Vegyeskar kamarakórusa a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum dísztermében és a balassagyarmati Palóc Múzeum
előadótermében. A hangversenyek során
számos népdalfeldolgozás mellett olyan
slágerek hangzottak el, mint a Rómeó és
Júlia című film betétdala vagy a „Miénk ez
a Föld” című világhíres dal. A balassagyarmati hangverseny külön érdekessége
volt, hogy a dalok előadását hárfajátékával színesítette Lengyelné Zsoldos Emőke
művésztanár. Fuvolán közreműködött Palánki Éva tanárnő.

J

únius végén, június 25-én nagy sikerű „Szentivánéji koncerteket” adott a Vissi d’arte Művészeti Együttes (Lévárdi
Beáta-művészeti vezető, zongora, Varga Ivett-ének,

Lévárdi Bea
karnagy

A nyári szünetben sem pihen a liget

K

ét foci tábort is szerveztek.
Egy hétig a 7-10 évesek élvezhették a tábor minden
szépségét. A 19 kis focista, Kelecsényi Gábor főszervező foglalkozásain vehetett részt. Minden
nap volt egy meghívott vendég,
aki edzést tartott a táborozóknak.
A legnevesebb Sisa Tibor volt,
aki percenként nyomatott fekvőtámaszt a fiúkkal. A srácok részt
vettek a Skála előtt rendezett
„Küldjünk egy nagy hajrát Rióba„
játékos napon.
A második táborban a nagyobbak, 11-14 évesek vettek részt.
A szép számú, 25 focista palánta
egy hétig különböző játékos feladatokon csiszolhatta a játéktudását.
Itt már látszott, hogy sokan igazolt játékosok, de akik még nem

mérették meg
magukat semmilyen bajnokságban, azok
sem vallottak
szégyent.
A felnőtt csapatunk
megkezdte a felkészülést
a
2016-2017 – es
megyei bajnokságra.
Heti 3 edzéssel, és hétvégi
mérkőzéssel készülnek a srácok.
Edzőmérkőzések:
Szécsény – Varsány 8-3
gól: Gábor B. 3 , Horváth Cs. 2 ,
Horváth B., László L.
Szécsény – Érsekvadkert 2-6
- 15 -

gól: Szép M., Juhász I.
Ipolynyék – Szécsény 5-1
gól: Bárány J.
Felnőtt csapatunk augusztus
14.-én kezdi meg a bajnoki küzdelmeket. Az első mérkőzés Balassagyarmaton lesz.
Doman Gábor
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Éremesőnek örülhettünk
Az Országos Kéktúra útvonalát
július 8-14-ig 1160 kilométert
NO-STOP egymást váltva teljesítette Lőrincz Olivér, Medgyessy
Gergely és Zenyik Róbert.
A SZAFT csapatából csatlakozott
Nógrádsipek-Cserhátsurány szakaszára július 10-én Chikán István
és Sótér Vilmos Zsolt.
Lengyelországban 2016. július
23-án Krynicaban, erdei környezetben megrendezett Spartan
Beast versenyen részt vett több,
mint 300 magyar, ebből Nógrád
megyét 13 fő képviselte.
A SZAFT-tól egy fő - Sótér Vilmos Zsolt - teljesítette a 22 kilométeres távot, amelyen 32 db

akadály nehezítette a pályát. A
szintkülönbség 1520 méter volt.
Időeredmény: 5óra 41 perc 30
másodperc.
2016. július 30-án szombaton
került megrendezésre a II. Ilinyi
földrengető terepfutás, Nemzetközi Falunappal összekötve, melyen magyar, lett, olasz, lengyel,
szlovák és német vendégek vettek részt.
A versenypálya útvonala összeköti a 2014-es évi földrengések
epicentrumait.
Éremeső Ilinyben, korcsoportos
eredményekkel:
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2 kilométer:
Czele Árpád (3-7 év): 1. hely
Czele Hanna Sára (3-7 év): 2. hely
5 kilométer:
Czele Jánosné (60+ év): 1. hely
12,8 kilométer:
Czele Tamás (20-39 év): 3. hely
Kiss Eszter (20-39 év): 3. hely
25,6 kilométer:
Chikán István (20-39 év): 4. hely
Czele János
BSI futónagykövet
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Erdélyben jártunk

A

Benczúrfalváért Egyesület
kirándulást szervezett Erdélybe július 9. és 13. kö-

zött.
A hajnali indulásnak köszönhetően már reggel 9 órára Nagyváradra érkeztünk, ahol 2 órát
töltöttünk városnézéssel. Továbbhaladva Bánffyhunyadnál láthattuk a romapalotákat, amelyeket
az eltúlzottság és többnyire a
befejezetlenség jellemzett. A paloták mellett ezen a településen
található egy református templom is, melynek történetét egy
idegenvezető hölgy segítségével
ismerhettük meg. A következő
állomásunk a nap legszebb része volt. A Tordai-hasadékhoz
mentünk. Már az odavezető útról
láttuk a hasadékot, és amint odaértünk szavakkal leírhatatlan látvány fogadott bennünket. Éjfélre
megérkeztünk a szállásunkra:
Madéfalvára.
Második nap Csíkszereda és a
Mikó vár volt délelőttünk prog-

ramja. A várban az állandó kiállítások mellett egy Csontváry kiállítást is megtekintettünk. Kora
délután kisétáltunk a csíksomlyói
hegyre, ahonnan varázslatos kilátás tárult elénk.
Csíksomlyót
követően
Székelyudvarhelyet is megcsodálhattunk. Késő délután a SzentAnna tóhoz mentünk, ahol medvével is találkoztunk, igaz, csak
messziről. Azt mondják a székelyek, hogy aki találkozik medvével az szerencsés, de aki nem
találkozik az még szerencsésebb.
Ezzel az élménnyel vágtunk neki
a harmadik napnak. Parajd volt
az első állomásunk, ahol bejártuk
a sóbányát. Korondon lehetőség
nyílt egy kis vásárlásra, majd később Farkaslakán álltunk meg,
ahol Tamási Áron sírja található. A
sír mellett egy Trianon emlékmű
és 13 kopjafa áll, amelyek a 13 aradi vértanúnak állítanak emléket.
Koszorúzás után Orbán Balázs sírját és a híres székelykapukat láto-
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gattuk meg Szejkefürdőn. Utolsó
előtti napon Gyergyószentmiklós
felé vettük az irányt. Az oda vezető úton megálltunk Csíkrákoson
megnézni egy érdekes motívumokkal díszített templomot. A
nap folyamán megcsodálhattuk
a Békás-szorost és a Gyilkos tavat,
ez mindenkinek nagy élményt
nyújtott, bátran mondhatjuk.
Késő délután az Igazi Csíki Sör
gyárba tettünk gyárlátogatást
Csíkszentsimonban.
Este még Madéfalván megkoszorúztuk a madéfalvi veszedelem emlékének állított emlékművet, és mindenki bepakolva várta
a kora reggeli indulást.
A haza vezető utunkon Segesváron és Kolozsváron álltunk meg
1-1 órára.
A beszámolót egy Tamási Áron
idézettel zárjuk:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
Győri Alexandra
és Haizer Szabolcs
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Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztus hónapban szombati napokon a kölcsönzés szünetel.
Részletes programjainkért, információkért keressenek minket elérhetőségeinken:
Krúdy Gyula Könyvtár
3170 Szécsény, Ady E. u. 12.
Telefon: +36-32/370-494
E-mail: krudykonyvtar@gmail.com
Web: krudykonyvtar.5mp.eu
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FEJEDELMI LAKOMAFESZTIVÁL
ÉS

NÓGRÁD MEGYEI

VADÁSZNAP
2016. SZEPTEMBER 10. SZÉCSÉNY, Várkert
programok:
12:30
13:45
14:15
14:30
15:15
16:00
17:00
18:30
19:00
20:00

Megnyitó, műsorismertetés
Vadászkutya bemutató
Értékeink a színpadon
Rimóci rezesbanda
Solymász-- és Íjász bemutató
Latte Maffiato koncert
Péter Szabó Szilvia
Értékeink a színpadon
Baranta bemutató
Best of Zenekar koncertje Rákóczi Ferivel,
Abaházi Csabával és Barátaikkal

22:00 Tűzijáték
A műsorokkal párhuzamosan:
· halászlé - és vadételfőző verseny · főzőverseny
eredményhirdetése · tombola · kézművesek és
őstermelők vására · vadászati eszközök,
vadászruhák, távcsövek széles választéka ·
· gyermekek részére kézműves foglalkoztató
sátor · bor - és pálinkakóstolás · gasztronómiai
különlegességek ·
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