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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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1. A turisztikai szakértők szerint 
Szécsény idegenforgalmi vonze-
reje nem növelhető egy korsze-
rű, négycsillagos szálloda nélkül. 
Jelenleg „4 órás település”-nek 
mondják városunkat, azaz ennyi 
időt tud eltölteni tartalmasan itt 
egy idelátogató.
A város elfogadott stratégiai ter-
ve szerint a turizmus az egyik leg-
fontosabb kitörési pontja lehet 
Szécsénynek. Egy négycsillagos 
wellness hotellel megteremt-
hetnénk annak a feltételét, hogy 
egy-egy család 2-3 napot is el-
töltsön a városban. Egy ilyen szál-
loda munkahelyeket teremtene, 
új piacot a helyi vállalkozóknak 
és jelentős adóbevételt adna a 
városnak. Több lehetőség is van 
a megvalósításra, például ingat-
lant ad a város tulajdonrészért 
cserébe vagy részt vesz az üze-
meltetésben.

Egyetért-e Ön azzal, hogy 
Szécsény Város Önkormány-
zata tárgyalásokat folytasson 
befektetőkkel annak érdeké-
ben, hogy Szécsényben négy-
csillagos szálloda épüljön, akár 
úgy is, hogy a város társul a 
projekthez résztulajdonosként 
vagy üzemeltetőként?

Igen                                             Nem

HÁTTÉR
Szécsény lakosainak túlnyomó 

többsége és az idegenforgalmi 
szakértők egyetértenek abban, 
hogy a város egyik kitörési pontja 
a turizmusfejlesztés lehet. Vita a 
HOGYAN-on van és volt. Az egyik 
legfontosabb vitapont minded-
dig az volt, hogy előbb a szállás-
lehetőségeket fejlesszük, vagy 
inkább turistákat vonzó attrakci-
óinkat tegyük még szebbé, a tör-
ténelmi városrészt, a Tűztornyot, 
a kolostort, és kastélyainkat. Az 
idő nagy részben választ adott 
a kérdésre, hiszen két kiemelke-
dő műemlékünk, a Forgách- és 
a Benczúr kastély bekerült a kor-
mány kastély programjába és 
elindul egy több mint 1 milliárd 
forintos fejlesztés annak érdeké-
ben, hogy a két épületből igazi 
turista látványosság legyen. Rá-
adásul Ferences kolostor is igen 
közel került ahhoz, hogy ugyan-

csak pályázati pénzből megkez-
dődjön egy nagyszabású, szintén 
milliárdos nagyságrendű felújítá-
si munka. Így viszont már szinte 
sürgető szükségszerűség lett egy 
olyan szálláshely megépítése, 
amely megfelel a XXI. századi kö-
vetelményeknek. Az önkormány-
zat még a múlt évben megbízta 
a Kraft & Assosiates Kft-t egy ho-
telfejlesztési koncepció megter-
vezésével. Ők magyar és nemzet-
közi referenciákkal rendelkeznek, 
és élő kapcsolatuk van a világ 
legfontosabb szállodaláncaival. 
Kraft Péter egyébként a Budapes-
ti Corvinus Egyetem Tudományos 
Főtanácsadója, valamint kétszer 
nyerte el az Év Idegenforgalmi 
Szakembere címet, így külön 
öröm, hogy Magyarország egyik 
legjobb szakembere segítette a 
munkát. A cég néhány hónap el-
teltével egy olyan fejlesztési kon-
cepciót tett le az asztalra, amely-

Tisztelt Szécsényi Lakosok!
Városunk történelmében először történik meg, hogy a település vezetősége kikéri az itt élők véleményét

arról, milyen irányba menjünk tovább. Olyan kérdésekről van szó, amelyek hosszútávon határozhatják 
meg mindannyiunk jövőjét. A Szécsényi Hírek lehetőségeihez mérten támogatni kívánja ezt

a példaértékű kezdeményezést, ezért minden kérdéshez és válaszhoz háttér információkkal szolgálunk.
Reméljük, ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy mindenki, a számára legjobb döntéseket tudja meghozni.

Hajrá Szécsény!

KÜLÖNSZÁM
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re alapozva immár a befektető-, 
valamint üzemeltető keresés idő-
szakába léphettünk volna. Sajnos 
az elképzelést át kell dolgoztat-
nunk, mivel az önkormányzat - 
önhibáján kívül - olyan helyzetbe 
került, hogy a koncepcióban az 
önkormányzattal közösen sze-
replő ingatlan tulajdonosa jelen-
tős mértékben megemelte a saját 
ingatlanja árát, ami miatt az addi-
gi pénzügyi számításokat újra el 
kell végeztetni. A hotel megvaló-
sulása gazdasági elképzelésein-
ket is segítheti, hiszen egy közel 
2 milliárdos beruházásnak szám-
talan járulékos haszna van, mint 
a munkahelyteremtés, a szakem-
berképzés, vagy az adóbevételek 
növekedése. Problémát jelent, 
hogy a mai piaci körülmények kö-
zött, nagyon nehéz olyan befek-
tetőt találni, aki úgy hozna több 
százmillió forintot egy kis Nógrád 

megyei városba, hogy ne legyen 
valamilyen garanciája arra, a min-
denkori önkormányzat érdekelt 
lesz a folyamatos turizmusfejlesz-
tésben. Ilyen garancia lehet pél-

dául az anyagi érdekeltség, vagy-
is az, hogy az önkormányzat is 
„beszáll” az építkezésbe, akár te-
lekkel, akár tőkével, vagy később 
részt vesz az üzemeltetésben. 

2.  Az eddigi vizsgálatok szerint 
van meleg víz városunk alatt. Tel-
jes bizonyosságot viszont akkor 
kapunk, ha a szükséges fúrást el-
végeztetjük.
Egy ilyen fúrásnak jelentős költsé-
ge van, mely elérheti akár a több 
százmillió forintot is, és kockáza-
tot is hordoz magában, de csak a 
fúrás után tudjuk meg, hogy mi-
lyen hőfokú, mekkora mennyisé-
gű és milyen összetételű a víz. A 
legrosszabb esetben nem sikerül 
a fúrás. Optimális esetben viszont 
igazolást nyer a tanulmány, mely 

szerint nagy mennyiségű, magas 
hőmérsékletű a víz, amely több-
célú hasznosítást tesz lehetővé.
Közintézmények fűtésére lehet al-
kalmas, így jelentős megtakarítá-
sokat tudnánk elérni.
Üvegházakat lehetne létesíteni, 
amely nagyszámú új munkahelyet 
teremthetne.
Strand létesülhetne, amely amel-
lett, hogy az itt élőknek nagy örö-
met szerezne, komoly turisztikai 
vonzerőt is jelentene. 
Ez történelmi jelentőségű fejlődé-
si lehetőséget ad a városnak. 

Egyetért-e Ön azzal, hogy 
Szécsény Város Önkormányza-
ta kormányzati és magán be-
fektetőkkel tárgyalásokat foly-
tasson annak érdekében, hogy 
a Szécsény alatt lévő, nagy 
mennyiségű meleg víz feltárá-
sa megkezdődjön?

Igen                                             Nem
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HÁTTÉR
Nagy valószínűséggel energia-

termelésre alkalmas hévíz talál-
ható Szécsény alatt. Erről számolt 
be Livo László, okleveles bánya-
mérnök, geotermikus szakmér-
nök, címzetes egyetemi docens, 
a Marketinfo Bt. vezetője a kép-
viselő-testület 2016. október 4-i 

nyilvános ülésén. A szakember 
hangsúlyozta, hogy lokálpatri-
ótaként kezdték a kutatásokat, 
mert úgy gondolták, hogy a nóg-
rádi városoknak egy rejtett kin-
cse, a természet ajándéka az alat-
tuk megtalálható földhő. Költség 
nélkül lehet így energiához jutni. 
Magyarországon a geotermikus 

energia háromszor akkora, mint 
a világátlag, ezért mondják so-
kan, hogy Magyarország nagyha-
talom geotermikus energiában. 
A MOL jogelődjének a hatvanas 
években Szécsényben 7 fúrá-
sa volt, elsősorban kőolajat, és 
földgázt kerestek. Szécsényben 
a számítások szerint 65-70 fokos 
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hőt lehet termelni 1300-1500 mé-
teres mélységből, ami alkalmas 
épületfűtésre, hűtésre, mezőgaz-
dasági hasznosításra.

Magyarországon 2010 óta meg-
háromszorozódott a termálener-
gia felhasználás. Szécsényben 
hévíz kitermeléssel és visszasajto-
lással lehetne hozzájutni a szük-
séges földhőhöz.

Másik lehetőség a hőszivattyús 
energia kinyerés. A MOL jogelőd-
jének fúrásaikor csak nyomokban 
találtak vizet, ugyanakkor a víz 
összetételét rögzítették.

Ezek az adatok megvannak, 
amiből arra lehet következtetni, 
hogy Szécsény közigazgatási te-
rületén van a forrás. A 60-as évek-

ben szeizmikus vizsgálatokat is 
végeztek, ezekből jól látható, 
hogy Szécsény alatt nagy kiter-
jedésű mélyedések találhatók, 
amelyekben víz lehet. Sikerült 
azonosítani a mélyedésekben ta-
lálható anyagokat is, amelyekben 
víz jelenlétére utaló mészkövet 
találtak.

A probléma, hogy az eddigi 
vizsgálatok nem elég részletesek, 
tehát a fúrás szükséges mélysé-
gét nem tudjuk, illetve azt se, 
hogy hol található felfelé áramló 
víz és hol található lefelé áramló. 
Ez azért fontos információ, mert 
ha felfelé áramló vizet találunk, 
akkor kisebb mélységből mele-
gebb vizet tudunk kinyerni.

A pontos találathoz újabb szeiz-
mikus, geomágneses, gravitációs 
vizsgálatok szükségesek.

A szakember úgy véli, nagy va-
lószínűséggel van annyi víz Szé-
csény alatt, amiből termálfürdőt 
lehetne építeni. Az ülésen el-
hangzott, hogy egyes kutatások 
szerint valószínűleg olyan hévíz 
található Szécsény alatt, amely-
nek kitermelése esetén akár a 
gyógyvízminősítést is megkap-
hatja. Az elsődleges kockázatot, 
amely a fúrások elvégzését jelen-
ti, a városnak kell vállalnia. Sikeres 
fúrás esetén reális esély van arra, 
hogy magántőke-, és munkahely-
teremtési célzatú állami támoga-
tás is érkezzen a továbblépéshez.

3.  A szakemberek szerint a tu-
rizmus mellett Szécsény másik 
kitörési pontja az oktatás lehet. 
Középiskoláink magukban hor-
dozzák a továbblépés lehetősé-
gét.
Az idei évben mindhárom intéz-
ményben százmilliós fejlesztések 
kezdődnek. A város oktatási kíná-
latából immár csak a felsőoktatás 

hiányzik. Szécsény központi elhe-
lyezkedése egyedülálló, bárme-
lyik Nógrád megyei városból 20-
40 perc alatt elérhető.
A felsőoktatás hiánya egész Nóg-
rád megye gondja. A városnak 
sok munkával lehetősége volna 
egy főiskola alapítására.
Egy ilyen intézmény biztos fejlő-
dési pályára állítaná Szécsényt, 

sőt az egész megyét is. A fiata-
loknak nem kellene elhagyniuk 
szülőhelyüket, ha tovább akarnak 
tanulni, nőnének az ingatlanárak, 
fellendülne a városban a fogyasz-
tás.

SZÉCSÉNYI KONZULTÁCIÓ - 2017
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Egyetért-e Ön azzal, hogy 
Szécsény Város Önkormány-
zata tárgyalásokat folytasson 
főiskola alapítására jogosul-
takkal annak érdekében, hogy 
Szécsényben főiskola létesül-
jön?

Igen                                             Nem

HÁTTÉR
Talán senkinek nem kell mon-

dani micsoda vonzerőt, fejlődési 
lehetőséget jelent egy település 
számára, ha minőségi oktatást 
tud nyújtani a környékbeliek 
számára. Az alsó és középszintű, 
valamint az egyházi oktatás terü-
letén méltán lehet büszke telje-
sítményére Szécsény. Legfonto-
sabb, sokszor legszebb éveit tölti 
itt minden évben sok száz gyer-
mek, olyan időszakot, amelynek 
feledhetetlen emléke meghatá-
rozó lesz egész életükben. Gaz-
dasági közhely, hogy az oktatás 
a legjobb befektetés. A szécsényi 
kínálatból hiányoznak a felsőfokú 
képzések, amelynek végeredmé-
nyeként létrejöhetne akár egy 
felsőoktatási intézmény is. A szé-
csényi felsőoktatás hiánya azt is 
jelenti, hogy a környéken élő fia-

tal értelmiség máshol kénytelen 
továbbtanulni, elhagyva szülőhe-
lyét. Ennek következményeként 
rendszerint, a túlnyomó többség 
más városban is talál munkát, hi-
szen megfigyelhető, hogy a nagy 
vállalatok olyan városok mellé te-
lepülnek szívesen, ahol megfelelő 
és teljes az oktatási infrastruktú-
ra. A nagy cégek vezetői ugyanis 
gyakran olyan külföldi állampol-
gárok, akik családjukkal együtt 
érkeznek Magyarországra és 
számukra egy-egy város melletti 
döntésben kulcsszerepet játszik 
a településen található oktatási 
kínálat. Szécsény lakosságszáma 
az elmúlt évtizedekben folyama-
tosan csökkent, egy felsőokta-

tási intézmény létrehozása ezt a 
rendkívül káros tendenciát meg-
állíthatná, sőt visszafordíthatná. 
Az elképzelés első hallásra túlzó-
nak, utópisztikusnak tűnhet, de 
hosszú távon gondolkodva, látva 
a megyében zajló lakosságösz-
szetétel-változási folyamatokat, 
mindenféleképpen az „előreme-
nekülés” útját választanánk. Kellő 
hittel, nagyon sok munkával eb-
ben az ügyben csak nyerhetünk, 
a veszteségi kockázat elhanyagol-
hatóan kicsi. Önkormányzatunk, 
lakossági felhatalmazás esetén 
egy ilyen fejlesztésre hajlandó – 
akár térítésmentesen is – tulajdo-
nában lévő ingatlant felajánlani.

SZÉCSÉNYI KONZULTÁCIÓ - 2017
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4.  Szécsény nagy gondja, hogy a 
22-es főút kettészeli a várost. Arra 
belátható időn belül nem lesz pénz, 
hogy a várost elkerülő körgyűrű 
megépüljön, miközben a forgalom 
évről-évre nő. Kritikus pont a Tűz-
torony melletti forgalom, hiszen 
egyrészt a turisták szabályosan alig 
tudják megközelíteni egyik legfon-
tosabb látványosságunkat, más-
részt a forgalom által keltett rezgé-
sek láthatóan kikezdték, az amúgy 
is dőlő épületet. Szakemberek sze-
rint a Tűztorony mellett, a Dugonics 
és Király utca torkolatánál elférne 
egy körforgalom. Erre ott, amúgy 
is szükség lenne, hiszen az autósok 
ezt a területet már most is gyakran 
használják körforgalomként. Az el-
képzelés szerint a másik oldalon, a 
Tűztorony és a Rondella között egy 
új, térkövezett, parkosított város-
központ születhetne, amely a for-
galom előtt csak akkor nyílna meg, 
ha például egy túlméretes jármű 
nem férne el a kialakított körforga-
lomban. Az elképzelés kézzelfog-
ható előnyei: a Tűztornyot hozzá 
tudnánk kapcsolni a történelmi 
városrészhez, a forgalom okozta 
rongálódást csökkenteni tudnánk, 
a körforgalommal ésszerűbbé vál-
na a város centrumának forgalom-
szervezése és egy új, gyönyörű, tu-
ristacsalogató helyszínnel bővülne 
Szécsény.

Támogatja-e Ön, hogy a szük-
séges költségvetési források 
rendelkezésre állása esetén 
körforgalom épüljön a Tűzto-
rony Dugonics utca felőli olda-
lán?

Igen                                             Nem

HÁTTÉR 
A szécsényi Tűztorony városunk 

legfontosabb jelképe, megje-
gyezhető, turistacsalogató látvá-
nyosságunk.

Ennek ellenére jószerivel nem 
közelíthető meg szabályosan, mi-
után minden oldalról forgalmas 
utak határolják. Van ugyan egy 
zebra, ami elvileg lehetővé teszi a 
biztonságos közlekedést a Tűzto-
ronyhoz, gyakorlatilag azonban 
alig használja valaki, hiszen nagy 
kerülővel lehet csak odajutni.

A főút elterelése a Tűztorony 
másik oldalára azzal az előnnyel 
is járna, hogy egyik legfontosabb 
műemlékünk újra közvetlenül 
kapcsolódna a történelmi város-
részhez.

A főút új útvonala csökkentené 
az ott haladó járművek sebessé-
gét, és ez kulcskérdés.

Az épület mellett elhaladó főút 
enyhe kanyarodása, most lehe-
tővé teszi, hogy arra, viszonylag 
nagy sebességgel haladjanak el a 
járművek. A sebesség és a rezgé-
sek nagysága között pedig egye-
nes az arányosság.

Vagyis ha csökkenteni tudnánk 
az arra haladó járművek sebessé-
gét, akkor a környező épületekre 
ható káros rezgések is csillapod-
nának.

Most a jóval távolabb lévő és 
nagyobb önkormányzati épület 
is beleremeg, ha arra megy egy 
teherautó. A körforgalom nem-
csak lelassítaná a járműveket, ha-
nem fizikailag is távolabbra vinné 
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a forgalmat a Tűztoronytól, ami 
ugyancsak segítené az állagmeg-
óvást. Sajnos a nagy forgalom ha-
tása a Tűztornyon belül már most 
is látszik, egyre több repedés ész-
lelhető az épületen belül.

A Tűztorony problematikáján túl 
a gyógyszertár előtti körforgalom 
kérdését, amúgy is előbb-utóbb 
rendezni kell, hiszen az autósok 
már most is gyakran használják 
ezt a részt arra, hogy útirányt vál-
toztassanak, így forgalomszerve-
zési okokból is indokolt ott egy 
körforgalom kialakítása.

Fontos kockázati tényező itt, 
hogy a buszmegálló elhelyezke-
dése miatt ez egy nagyon jelen-
tős gyalogosforgalmi csomópont. 
A városban élő, a Tűztoronytól 
a Szentlélek-patak felé lakó csa-
ládok is ezen a kereszteződésen 
kell, hogy áthaladjanak, ha a böl-
csődébe, óvodába, vagy iskolába 
gyalog szeretnének eljutni.

Jelenleg ezt csak nagy baleset-
veszély vállalásával tudják meg-
tenni. Ez a közlekedés-szabályo-
zási szempont.

Az elképzelés szerint a másik ol-
dalon, a Tűztorony és a Rondella 
között egy új, parkosított város-
központ születhetne.

Megtartanánk a jelenlegi útpá-
lyát is, de viacolorral megemelve 
a Tűztorony melletti részt, a sétá-
lóutcához hasonlóan, kivehető-, 

környezethez illő oszlopok beépí-
tésével le tudnánk zárni a terüle-
tet, amely a forgalom előtt csak 

akkor nyílna meg, ha például egy 
túlméretes jármű nem férne el a 
kialakított körforgalomban.
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5. Egyre népszerűbb a megépült 
kerékpárút, amely a Szentlélek 
patak hídjától a sóderbányai út 
torkolatáig tart.
Fontosnak tartanánk egy olyan 
összefüggő kerékpárút hálózat 
kiépítését Szécsényben, amely 
lehetővé tenné az oktatási in-
tézmények, közösségi létesítmé-
nyek, turisztikai látványosságok 
kerékpárral történő biztonságos 
elérését a város bármely pontjá-
ról, továbbá Benczúrfalváról és 
Pösténypusztáról. Ezzel népsze-
rűsítenénk az egészséges élet-
módot, a környezetbarát gondol-
kodást.
A hálózat kialakítása nem je-
lent feltétlenül mindenütt új 
kerékpárút építést, sok utcában 
ez egy forgalmi rend szabályo-
zással (például az adott utca 
egyirányúsításával) megvalósít-
ható. Néhány utca felújítására 
viszont lehet, hogy így tudnánk 
pályázati forrást találni.

Egyetért-e Ön azzal, hogy 
Szécsény Város Önkormányza-
ta pályázati forrásokat keres-
sen annak érdekében, hogy 
a településen az iskolákhoz, 
közösségi létesítményekhez, 
turisztikai látványosságokhoz 
vezető kerékpárutak épülje-
nek?

Igen                                             Nem

HÁTTÉR
A gépjárműforgalom okozta 

környezetszennyezés elleni küz-
delemnek egyik költséghatékony 
módja a kerékpározás támogatá-
sa.

A gépjármű-közlekedés „fele-
lős” a városokban a kibocsátott 
széndioxid feléért, a szénmon-
oxid 70–90%-ért és a nitrogén-
oxidok 30–50%-ért.

Európai kutatásokban olvasha-
tó, hogy a közlekedésből eredő 
levegőszennyezésnek több halá-

los áldozata van, mint a közleke-
dési baleseteknek.

A városokban a kilométeren-
kénti üzemanyag-fogyasztás és 
szennyezés magasabb, mint más-
hol, ezért a lakosoknak a tiszta és 
csendes kerékpáros közlekedés 
megváltás lenne. A kerékpározók 
egészsége pedig azzal védhető, 
ha a kerékpárutak a főútvonalak-
tól elkülönítve kerülnek kialakí-
tásra.

A város kialakult úthálózata 
mellé nem kivitelezhető egy tel-
jesen új kerékpárút hálózat épí-
tése, de a kerékpározók bizton-
sága érdekében, a meglévő utak 
forgalomszabályozásával, egyes 
utcák ebből eredő felújításá-
val kialakítható egy összefüggő 
rendszer. Ez értelemszerűen kap-
csolódna a megyében várhatóan 
kialakuló kerékpárút hálózathoz.

Valószínűleg a belső hálózat 
egyik csomópontjaként, a Kos-
suth út „lóci-varsányi” elágazójá-
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nál szintén egy körforgalom ki-
alakítása lenne indokolt, amelyre 
a helyszín mérete lehetőséget 
is ad.  A betegségek megelőzé-
sében nagy szerepe van a rend-
szeres testedzésnek, amire tö-
kéletesen alkalmas napi félóra 
kerékpározás. 

Reményeink szerint, az uszoda 
megépítésével és a kastélyprog-
ramos fejlesztéssel mind a Liget, 
mind a Várkert egyre vonzóbb 
helyszín lesz családi-, baráti kö-
zösségek számára, melyeknek 
biztonságos, kerékpárral történő 
megközelítését tudnánk így biz-
tosítani.

Hosszú távú fejlesztési elképze-
lés Benczúrfalva és Pösténypuszta 
bekapcsolása a hálózatba.

Ez a hálózat, amellett, hogy az 
itt élőket szolgálja, vonzerőt je-
lenthet az idelátogató turisták-
nak is.

- 9 -

SZÉCSÉNYI KONZULTÁCIÓ - 2017



6.  Szécsény jelentős eredménye-
ket ért el az idősgondozás terüle-
tén.
A város vezetői szerint fejleszthe-
tő, fejlesztendő területről van szó.

E területnek a fejlesztése új 
munkahelyeket teremtene a vá-
rosnak, miközben egy jól mű-
ködő intézmény jó hírét viszi a 
szécsényiek emberségének, hu-
manista szemléletének.

Országos szinten kevés a jól 
működő idős gondozás, miköz-
ben az igény egyre nő, az életkor 
folyamatos hosszabbodásával. 

Egy ilyen döntés hosszútávon 
befolyásolná Szécsény munka-
erőpiacát, gazdaságának fejlődé-
si irányát.

Ebben a város szakmai és aktív 
részvétele nélkülözhetetlennek 
tűnik.

Egyetért-e Ön azzal, hogy 
Szécsény Város Önkormányza-
ta kezdeményezze egy új idő-
sek otthona építését, és akár 
működtesse is azt?

Igen                                             Nem

HÁTTÉR
Nehéz a mai gazdaságban olyan 

piaci rést találni, amelyről bátran 
azt mondhatjuk, hogy hosszútá-
von is biztosított a folyamatos nö-
vekedés és rentabilitás. Márpedig 
az idős gondozás ilyen, hiszen az 
életkor hosszabbodásával állan-
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dó az itt jelentkező igények növe-
kedése. Településünk szépsége, 
nyugalma, infrastruktúrája ideális 
helyszíne ennek a szolgáltatás-
nak.

A már itt működő intézmények 
példája jól mutatja, hogy hogyan 
lehet ezt a szolgáltatást a lehető 
legmagasabb színvonalon csinál-
ni. Az időskorúaknak nemcsak a 
száma növekszik folyamatosan, 
hanem azon szolgáltatások köre 
is, amelyeket igénybe vesznek.

Szécsény környéke tele van 
szebbnél, szebb kirándulóhelyek-
kel, és a jól működő egészségügyi 
centrumnak köszönhetően szak-
emberekkel is rendelkezünk. Az 
idősek otthonával az aktív nyug-
díjas kort kedvelőket kívánjuk 
megszólítani.

A következő évek turisztikai-, 
sport-, kulturális fejlesztéseinek 
köszönhetően, továbbá a város-
ban évek óta magas színvonalon 
tevékenykedő civil szervezetek-
kel, és a közösségi szolgálat szép-
ségét felismerő, egyre nagyobb 
számú iskoláskorú fiatallal együtt-
működve, ennek az otthonnak a 
lakói Szécsény közösségi életé-
nek aktív szereplői lehetnek.

Pozitív élményeiket az őket 
meglátogató hozzátartozóikkal 
megosztva, a város és az itt lakók 
jó hírét vihetik az ország-, vagy a 
világ minden tájára. Magas szín-
vonalú szolgáltatást nyújtva, a 
folyamatos, sőt növekvő igénye-
ket figyelembe véve, egy valós, 
különböző szintű végzettséget 
igénylő életpálya építhető, mely 
segítheti a fiatalok helyben tartá-
sát, hazahívását.

Ezért e területen kezdeménye-
ző és a működtetésben aktív, 
vállalkozó szemléletű kíván lenni 
az önkormányzat, amennyiben 
ebben is élvezi a lakosság támo-
gatását.
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