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nőttek jó emléket és élményeket

Szécsényi
Közművelődési
Nonprofit
Kft. hírei
Újabb
Kovács
Margit alkotások
kerültek
a Kubinyi
Ferenc
Múzeumba
vihettek
magukkal
haza.
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-

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:

E

gy szentlőrinckátai parasztcsalád Lajos nevű gyermeke
a szécsényi mezőgazdasági
iskolában tanult 1958 és 1963 között.
A ferencesektől elvett, és iskolává, kollégiummá alakított kolostorépület légköre hatással volt
az ifjúra, és később is vissza-vis�szajárt a városba. Az 1970-es évek
elejétől mostanáig Szentendrén
élt. Ott Kovács Margit művészete
ragadta magával, akinek alkotásait az egyetemes művészet legkiválóbbjai közé sorolja.
Lehetősége szerint elkezdte
vásárolni a művésznő alkotásait. Mostanra 16 plasztikából álló
gyűjteményre tett szert. Egyedülálló, korosodó férfiként tavaly úgy
döntött, hogy ezt a felbecsülhetetlen értékűnek tartott - piaci értékén mintegy 5 millió forint összegű - együttest közgyűjteménynek
ajándékozza, a magyar és egyetemes közművelődés szolgálatára.

Ahogy erről az elmúlt esztendőben beszámoltunk a szécsényi
Kubinyi Ferenc Múzeum mellett
döntött. Balázs Lajos időközben
újabb 5 Kovács Margit plasztikát vásárolt kereken 2 millió forintért. De megint nem tartotta
meg magának, hanem ismét
nekünk ajándékozta ezeket az
újabb szobrokat is, „… hogy ne
szobafogságban legyenek, hanem a gyönyörű környezetben
művészetükkel levegyék a látogatókat a lábukról. Ezek nem
szimpla díszkerámiát jelentenek,
hanem klasszikus művészetet. A
nők tetőtől talpig érzelmi lények,
és ilyen sokoldalú, élmény dús
ábrázolását a nőnek máshol nem
láttam, csak Kovács Margitnál.”
Az újabban ajándékozott plasztikák a következők:
Korsót vivő nő
Ivó leány

. .
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Cserhát Mentőkutyás Egyesület,
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics
Gabriella, e-MultiCoop Szociális
Szövetkezet, Andi Színjátszósai
Egyesület, Palóc Néptáncegyüttes, Izolda Népi Játékai, Iglice Táncegyüttes, T.C.D. Táncegyesület széFonó és
leány
csényi
balassagyarmati csoportleány Street Dancers,
ja,Kosaras
Léna Táncosai,
PihenőTársulat,
leány Őszi Alkony NyugParamisi
díjas Klub, Szerva ASE, BenczúrHálás köszönetünk
Balázs Lajos
falváért
Egyesület, Szécsény
Vászentlőrinckátai
honfitársunknak
rosi Rendőrkapitányság, Szécsény
újabb
nemes Raj,
felajánlásáért
és
Városi Tűzoltó
Agrohelp Kft.,
ajándékozásáért!
Szécsény Városfejlesztő Kft., Szécsényi és Pösténypusztai PolgárDr. Limbacher
őrség, valamint
Szécsény Gábor
Város
igazgató
Önkormányzata.
Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott a rendezvényre!
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KÉT VÁR FUTÁS, HOLLÓKŐ-SZÉCSÉNY AUGUSZTUS 26.
Amit nem lehet kihagyni, már most több mint 100 nevező
Hasznosi Márk ötletgazda írása

A

Szécsény-Hollókő Két Vár
Futás ötletének története
korábbra húzódik vissza.
2005-ben ünnepelte jelen sorok írásakor 38-szoros magyar
bajnok barátom, Jusztin Ferenc a
60. születésnapját. Már abban az
időben is országos ismeretséggel
rendelkező Feri Bácsi és a köré
szerveződött kis csapat, kapott
egy lehetőséget, hogy partneri
együttműködés keretében a Budapest Sportirodával méltóképpen ünnepelhessük meg a kerek
évfordulót.
Én, mint frissen végzett sportszervező-menedzser örömmel
vettem a lehetőséget mikor Feri
Bácsi felkért legyek a csapat oszlopos tagja.
Így került sor 2005. június 25-én
a Jubileumi futás elnevezésű versenyre, amely Szécsény–RimócHollókő–Rimóc–Szécsény távon
került lebonyolításra.
A verseny egyik fővédnöke
maga a BSI vezetője Kocsis Árpád volt, a másik pedig Dr. Ha-

vasi Zoltán rendőr-dandártábornok.
A verseny tehát a BSI, a megyei
sportszövetség, a rendőrség, polgárőrség, a város, a Művelődési
Központ, a Jusztin család, a SZAFT
és a segítő barátok közreműködésével valósult meg.
Részt vett a versenyen Németh
Lajos meteorológus is, aki abban
az évben készült a maraton lefutására.
A jubileumi verseny végül, szűk
családi körnek már nem nevezhető, 150 főt meghaladó részvétellel zárult.
A BSI akkori, mai vezetője is
megdicsérte a szervezést, és amikor rendszeresen találkoztunk az
országos rendezvényeken mindig emlékeztetett rá, hogy folytatni kellene és elindítani a versenyt újra.
Az elmúlt évben munkám során
kerültem kapcsolatba Kelecsényi
Péterrel, aki a Hollókő Világörökség Kezelő Nonprofit Kft ügyvezetője, egy beszélgetés során em-2-

lítettem Neki, hogy volt egyszer
egy ilyen jellegű sportesemény,
és látva résztvevőként, szakemberként is az ilyen jellegű események fejlődését, rentábilisságát
javasoltam, hogy jövő évben vágjunk bele és rendezzünk régi ötlet alapján egy korszerű versenyt,
ezzel is kinyitva egy újabb lehetőséget a térségünket felfedezni
vágyók számára.
A válasz határozott igen volt,
amelyet én örömmel fogadtam,
már „csak” a másik fél igenjére
volt szükség, hogy elindulhassunk a megvalósítás útján.
Erre pedig 2017. március 28-án
került sor, amikor Szép Boglárkával a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft ügyvezetőjével
azonnal a megvalósítás útjára
lépve felkerestük Kelecsényi Pétert és meg is született a döntés a
közös rendezésről.
„Nulladik” évnek szánjuk az idei
évet, mivel egy ilyen rendezvény
szervezését legalább 1 évvel korábban meg kell kezdeni, gondolva itt a versenynaptárba való időben történő bekerülésre is.
Szerencsére a hátrányból, gyorsan előnyt kovácsoltunk, hiszen
az évtizedes országos kapcsolatrendszerünket is használva gyorsan bekerült a verseny a vérkeringésbe. Itt külön köszönet jár
Jusztin Ferenc fáradhatatlan és
önzetlen segítő munkájának, valamint Czele János BSI futónagykövetnek.
A verseny folyamatosan fejlődik, igyekszünk minden tekintetben megfelelni az erős mezőnyben az elvárásoknak. Ennek
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érdekében online nevezést indítottunk a www.versenyzek.hu
oldalon, amelyen keresztül az
előnevezés zajlik 2017. agusztus
21-én éjfélig, ezután az előnevezést lezárjuk és már csak a helyszínen lesz lehetőség nevezni korlátozott számban. Fontos, hogy a
váltó versenyre csak előnevezést
fogadunk el, ebben a versenyszámban már nem lesz lehetőség
helyszíni nevezésre. Elektronikus
lesz továbbá az időmérés, kiemelten kezeljük a frissítést a várható
melegben. Kísérő programok is
lesznek a rendezvény útvonalán,
a váltóponton, a fordítóponton,
és a célban is.
Minden teljesítő befutóéremmel távozhat a hosszú és a középtávon valamint a váltóban
egyaránt, és még a 600 m-es családi futásra is készítünk emléklapot, amelyre várjuk a családokat,
szurkolókat egy kis kocogásra az
Ófaluban. Reméljük egy jó és kellemes élménnyel a birtokukban,
hogy jövőre még többen jönnek
el hozzánk megismerve egyedi
környezetünket
A kijelölt pálya nem könnyű,
ami az itt élőknek nem újdonság,
de gondolva a vendégekre, hogy
ne érjen senkit meglepetés, szinttérképekkel is jelezzük ezt a résztvevőknek.
További információkat az esemény folyamatosan frissülő
Facebook oldalán Két Vár Futás
alatt lehet megtekinteni.
A versenyre elfogadta meghívásunkat Kadlót Zoltán a félmaraton
magyar csúcstartója, aki még
mindig nagyon gyors, de több
jelenleg is az országos élmezőnyhöz tartozó atléta és a BSI sportvezetői is jelezték már előzetesen
részvételi szándékukat.
Így a hobby és amatőr versenyzők számára is példaképként
szolgáló elismert versenyzők

részvételével elmondható, hogy
sportszakmailag is elindulunk
egy úton, amelynek, mint ahogyan a bevezetőben jeleztem ez
a „0.” km köve, és reméljük, hogy
a lehetőségeinket minél hatékonyabban kihasználva egyre
messzebb jutunk és sikerül egy
országosan is elismert és jegyzett
versenyt fölépítenünk, amely én
azt gondolom, hogy a térségünknek is nagyon jó szolgálatot tesz
majd.
A verseny útvonala elhalad a
Hollókői Tájvédelmi Körzet mellett is, amely külön öröm számomra, mint természetvédelmi
szakembernek, hogy több szempontból is megismerhetik térségünket az ide látogatók. Ehhez
kapcsolódóan lehetőséget kaptam, hogy a verseny központjául
is szolgáló Hollóköves Kávézó kiállítóterében megtekinthető lesz
a Szécsény és Térségének Természeti Értékei című fotókiállításom.
Fontos, hogy jó alapokat rakjunk
le, és ezzel megvessük a lábunkat
a sikeres és színvonalas versenyek
táborában, célunk egyértelműen
egy hosszútávon is fenntartható
komplex rendezvény kialakítása.
Szervezés közben számos új lehetőséget és ajánlatokat is kaptunk már, rajtunk áll, hogy ezekkel, hogyan élünk, most először
bizonyítanunk kell!
A nevezési létszám az előzetesen kalkuláltakat már elérte, majd
egy hónappal a verseny kezdete előtt, ez már mindenképpen
nagy eredménynek számít.
A nevezések 90 %-ban a megyén kívülről érkezetek eddig,
szinte minden tájáról az országnak.
50%-os települési kedvezmén�nyel várjuk a szécsényi nevezőket
is!!!
Végezetül én szeretném megköszönni előzetesen is MINDEN-3-

KINEK, aki az ötletem mellé állt
és lehetőségeiken is túlnyúlva
olykor, megtesznek mindent egy
sikeres rendezésért.
Remélem, legközelebb már egy
sikeresen megvalósult rendezvényről és jövőbeni terveinkről
számolhatunk be közösen.
Fontos technikai információ: a
verseny napján 2017. augusztus
26-án, forgalomkorlátozásokra
kell számítani 11-15 óra között
a Rimóci úton, a Kossuth úton,
ezen útszakaszok valamennyi kereszteződésénél és az Ady Endre
utcában a Művelődési Központ
előtt is! A verseny útvonala érinti
a Kossuth úti járda páratlan oldalát is kérjük, hogy figyeljenek a futókra a verseny idején.
Szurkolással, buzdítással, tapssal lehet segíteni a fáradó versenyzőket!
Kérjük, a Tisztelt Lakosság megértését, türelmét, és együttműködését a verseny zavartalan lebonyolítása érdekében!
Köszönöm a lehetőséget
Hasznosi Márk, Szécsény
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Június, júliusban négy képviselőtestületi ülést tartottunk.
JÚNIUS 9-én rendkívüli ülésen tárgyaltunk
a TOP-5.1.2-15 kódszámú, „Nógrádi szabad vállalkozási zóna”című
pályázathoz kapcsolódó szakértői tevékenységről, tanulmány
készítéséről. A beszerzési eljárás
nyertes ajánlattevője a TM TECHSecurity Kft. lett.
JÚLIUS 13-i ülésen megválasztottuk
Szécsény Város Önkormányzata
Képviselő-testülete Szociális Bizottságának új külsős tagját, Kovács Antal személyében.
Tájékoztatót hallgattunk meg
a Szécsény belvárosában tervezett szállodafejlesztési projektről.
Módosítottuk
az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Elfogadtuk
a 2018. évi vásárjegyzéket
a képviselő-testület 2017. II. félévi munkatervét.
Tárgyaltunk
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló rendelet megalkotásáról
a partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó rendelet megalkotásáról
a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről
a fogorvosi ügyelethez történő
csatlakozásról
Szécsény Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról 15/2014.

(XI.26.) önkormányzati rendelet 3.
számú függelékének módosításáról
a szécsényi 1392/2 hrsz. alatt
lévő ingatlanrész Önkormányzat
által történő megvásárlásáról
a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1VEKOP-16-2017–01173
azonosítószámú pályázat megvalósításával kapcsolatban a működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítására vonatkozó eljárás
eredményének megállapításáról
a 2017. évi járási startmunka
program - mezőgazdasági programláb keretében indított eszközbeszerzési eljárás eredményéről
a Szécsény Holding Kft. alapító
okiratának módosításáról
a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029
azonosító számú, „Szécsény kistérség
hulladékgazdálkodási
rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel” pályázat keretében
beszerzett eszközök hasznosításáról
a Szécsény 551 hrsz. alatti ingatlan megosztásáról
a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1VEKOP-16-2017–01173
azonosítószámú pályázat megvalósításával kapcsolatban az informatikai eszközök beszerzésére
vonatkozó eljárás eredményének
megállapításáról
a Május 1. út 1/A. szám, 219/4
hrsz. alatti ingatlan bérlet útján
történő hasznosításáról
a Mindszenty tér 3/A. lépcsőház
III. emelet 3. szám alatti ingatlan
értékesítéséről
az orvosi ügyeleti hozzájárulás
emeléséről
a Szécsény 0212/7, 0212/8,
0212/10 és 0212/11 hrsz. alatti
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területekhez szennyvíz,- és ivóvízvezeték kiépítéséről
a Szécsény 0212/7, 0212/8,
0212/10 és 0212/11 hrsz. alatti
területekhez földgázelosztó vezeték kiépítéséről
JÚLIUS 28-i rendkívüli ülésen
Tárgyaltunk
a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
elkészítésének megkezdéséről
Szécsény város településrendezési tervének módosításáról
a Balassagyarmati Tankerületi
Központtal kötött vagyonkezelési
szerződés módosításáról
a médiában nyilvános közlésre került adóügyi és személyes
adatok tekintetében felmerülő
adatkezelési és eljárási kérdések
tárgyában benyújtott képviselői
indítványról.
Döntöttünk
 az „Érjük el céljainkat” című pályázat megvalósításához szükséges Közösségi Beavatkozási Terv
elkészítésére vonatkozó eljárás
eredményéről. A nyertes pályázó
az East Investment Solutions Kft.
lett.
JÚLIUS 31-i rendkívüli ülésen

elfogadtuk Szép Boglárka, a
Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérelmét, így hozzájárultunk munkajogviszonyának 2017. augusztus
31. nappal, közös megegyezéssel
történő megszűntetéséhez. 2017.
augusztus 1-jével a munkavégzés
alól felmentettük és két hónapos
határozott időre az ügyvezetői
feladatok ellátásával megbíztuk
Garamvölgyi Andreát.
Stayer László Dr. Végh Adrienn
polgármester
megbízott jegyző
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Újabb 500 millió forintos pályázatot nyertünk

SZENZÁCIÓS HÍR ÉRKEZETT!
Majd félmilliárdos pályázatot
nyert a Szécsény Térsége Humánszolgáltató
Intézményfenntartó Társulás. A Szécsényi
járás 14 települése összesen
496 millió 723 ezer forintot
költhet a helybéli gyerekek esélyeit növelő programokra és az
ehhez szükséges beruházásokra. A sikeres pályázat kapcsán
a Társulás elnökét, Stayer Lászlót, Szécsény polgármesterét
kérdeztük.
Két örömteli hátsó üzenete is van
annak, hogy ezt a pályázatot megnyerték. Az egyik a környező települések összefogása, a másik az
összeg nagysága.
Az elmúlt évben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívást tett
közzé az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, „Integrált térségi gyermekprogramok” című pályázatra vonatkozóan, a gyermekeket sújtó
nélkülözés újratermelődésének
megakadályozására és a gyerme-

kek esélyeinek növelése érdekében.
A járás települései, többi között
ezeket a feladatokat is, hosszú
évek óta a Szécsény és Térsége
Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás keretében
látják el, együtt gondolkodva,
együttműködve. Közösen döntöttünk arról is a tavalyi évben,
hogy ezen a pályázaton indulunk. Szakemberek bevonásával,
előkészítő munkálatokkal, egyeztetésekkel alakult ki a végleges
program, amely végül is benyújtásra került.
Nagyon nagy öröm valamennyiünk számára, hogy terveinket támogatásra méltónak ítélték, így
közel 500 millió-, egészen pontosan 496.723.000 forintot nyertünk.
Ezúton szeretném megköszönni polgármester kollégáimnak,
munkatársainknak az áldozatos
munkát és az együttműködést!
Itt szeretném megjegyezni,
hogy nem álltunk le, hiszen ennek a nyertes pályázatnak már a
folytatását is előkészítettük.
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A mostani pályázat célja:
• A szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási
stratégiák alakítása, jövőkép
formálása, a szegény családokban élő gyerekek fokozott
támogatása, szocializációjuk
segítése.
• Az alacsony képzettség hosszú
távú csökkentése, a hátrányos
helyzetű gyerekek iskolai és iskolán kívüli képesség- és készségfejlesztése, továbbtanulási
arányuk növelése, a korai iskolaelhagyás csökkentése.
• Egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik körében,
melynek keretében az egészségi állapot javítása, tinédzserszülések minimalizálása, Biztos
Kezdet szemlélet elmélyítése,
elterjesztése szenvedélybetegségek, egyéb devianciák csökkentése.
• A humán szolgáltatások kapacitásbővítése szakemberek számának növelése, hiányzó szakember-kapacitás pótlása (pl.:
iskolapszichológus, szociális
munkás, fejlesztő pedagógus),
a támogatott hátrányos helyzetű területeken.
Kik lesznek ennek a pályázatnak a
közvetlen haszonélvezői?
Tulajdonképpen Szécsény járás
szinte valamennyi települése
érintett a pályázatban.
Az elérni kívánt közvetlen és közvetett célcsoportok a következők:
Közvetlen célcsoport:
a célterületen élő gyermekek és
fiatalok, közülük is különösen a
rászoruló (rendszeres gyermekvé-
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delmi kedvezményben részesülő)
gyerekek, valamint családjuk.
Közvetett célcsoport:
a célterületen működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó
intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, a helyi közösségek
vezetői és tagjai
Konkrétan mire költik a megnyert
majd fél milliárd forintot?
Ez a pályázat igazából nem beruházás központú. Sokkal inkább,
a cél elérése érdekében egy igen
összetett, sokrétű program kerül
megvalósításra. Ezek közül a legfontosabbak:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nyári napközis tábor
Nyári bentlakásos tábor
Jelenlétházak létrehozása
Mobil utazó hálózat: Család- és
Gyermekjóléti Központ illetve
pedagógiai szakszolgálat hiányzó szolgáltatásait pótolja,
illetve erősíti a Család- és Gyermekjóléti Központot
Anyaklubok kialakítása jelenlétházakban
Művészeti nevelés
Háztartási, gazdálkodási tanácsadás
Mentori hálózat kialakítása
Sport programok szervezése
(járási sport bajnokság)
Egészségmegőrzés és önkéntes segítő tevékenység fejlesztése
Szupervízió

Mi lehetett a titok, amivel ekkora
összeget tudtak nyerni?
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, amikor Magyarország Kormánya 2014-ben Szécsény térségét
a „Komplex módon fejlesztendő

járás” kategóriába sorolta, azzal
egy nagyon fontos lépést tett
abba az irányba, hogy deklarálja,
rögzítse és az előttünk álló időszak kiemelt fejlesztési céljaként
határozza meg ennek a térségnek
az átfogó fejlesztését, felzárkóztatását. Átfogó fejlesztés alatt a
legkisebbektől a legidősebbekig,
az alacsony képzettségűektől a
magasan kvalifikáltakig, a legszegényebbektől a tehetősebbekig,
a munkanélküliektől, a munkavállalókon át a vállalkozókig egységében kell értelmeznünk minden
lépést, hiszen az elmúlt évtizedek
rohamosan csökkenő lakosságszámát, a fiatalok elvándorlását,
az egyre idősödő társadalmat, a
lakosság összetétel jelentős átalakulását közösen kell kezelnünk, a
negatív tendenciákat visszafordítanunk.
A járásszékhely Szécsény és a
környező települések polgármesterei, intézmény-, és cégvezetői
nehéz, időnként embert próbáló
feladatokat látnak el a mindennapokban.
Jó érzés látni mindannyiuknál,
hogy mennyire szívügyüknek tekintik a rájuk bízott közösségek
vezetését, irányítását. Mindenki
igyekszik minden lehetőséget
megragadni, hogy minél több
fejlesztési forrást juttasson községébe, városába. Ugyanakkor egy
ilyen pályázatnál, mint amiben
sikeresek lettünk, mindannyian
teljes toleranciával kezeltük egymás és a magunk igényeit, s végül
közös döntéssel, konszenzusban
vágtunk neki a programnak. Az
egyik nagy sikernek ezt is tartom,
hogy a nehézségek mellett is tudunk egymásra figyelve együtt
gondolkozni.
Természetesen kiemelten fontosak a pályázati célok, mert mindenkin segíteni kell, aki rászorul,
de nem szeretnék köntörfalazni,
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ezért kijelentem, hogy ebben a
térségben nemcsak a rászorultak
vannak hátrányos helyzetben, hanem a velük egy utcában, egy településen élők is, mert a mi gyermekeink esélyei nem egyenlőek
egy frekventált városban, esetleg
lakóparkban élő gyermekek lehetőségeivel. Magyarország kormánya és országgyűlési képviselőnk
is sokat tesz azért, hogy ezeket a
hátrányokat csökkentsük, gondoljunk csak a nemrégiben kihirdetett járási tanuszoda építésre,
a települési közintézmények fejlesztésére, vagy éppen egy ilyen
integrált programra. Bízunk benne, hogy ezek csak az első fecskék, a következő időszakban az
eddig elvégzett munka meghozza gyümölcsét, és az előkészített
vagy már beadott pályázataink,
egyéb fejlesztési elképzeléseink is
újabb sikereket hoznak. Nagyon
megérdemelnénk!
Azért ennek a pályázatnak a végig
vitele önmagában sem lesz kön�nyű, annyi mindent vállaltak.
A program tulajdonképpen a támogatási szerződés aláírásával
indul és 60 hónapig tart. Nagyon
örülünk a pályázat sikerének,
és valóban, várhatóan kemény
munka lesz.
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Önkormányzati bérlakások Szécsényben

avagy fél információkra alapozott rosszindulatú híresztelések helyett a tények
• Szécsény Város Önkormányzata tulajdonában 56 lakás van
(+1 megvásárlás előtt), 13 épületben.
o Batthyány út 2. 4 lakás;
o Mindszenty J. tér 3/A 4 lakás;
o Pösténypuszta Szondy tér 1.
2 lakás;
o Bajcsy-Zs. út 36. 1 lakás;
o Rákóczi út 92. 2 lakás;
o Haynald út 4. 15 lakás;
o Hársfa út 4. 5 lakás;
o Rákóczi út 47. 4 lakás;
o Rákóczi út 70. 10 lakás;
o Rákóczi út 72. 2 lakás;
o Rákóczi út 80. 2 lakás;
o Rákóczi út 90. 1 lakás;
o Haynald út 19. 5 lakás
• Az éves szinten elvárt lakásbérleti díj összesen: 7.481.280.- Ft
• Az elmúlt években felhalmozódott lakbértartozások összege:
2 és fél millió Ft. (Az elmúlt időszak intézkedéseinek köszönhetően sikerült ennyire leszorítani)
• Lakbérek havi összege:
o 5.000 Ft/hó alatt: 4 lakás
o 7.000-10.000 Ft/hó: 16 lakás
o 10.000-12.000 Ft/hó: 13 lakás
o 12.000-14.000 Ft/hó: 14 lakás
o 14.000-16.000 Ft/hó: 6 lakás
o 16.000-18.000 Ft/hó: 2 lakás
o 18.000-19.000 Ft/hó: 1 lakás
• Önkormányzati lakások felújítására, illetve új lakások kialakítására fordított összegek 2010
októberétől napjainkig:
o Hársfa utca 4. : 6.851.588.- Ft
o Rákóczi út 70. :
61.503.324.- Ft
o Rákóczi út 80. :
12.317.993.- Ft
o Haynald út 19. :
32.780.847.- Ft
+ 2.000.000.- Ft vásárlás
o Összesen: 115.453.752.- Ft

• Értékesítésre került lakások
2010 októbere óta:
o Bartók Béla út 31.		
2.000.000.- Ft
o Magyar út 4/B Fszt.		
3.260.000.- Ft
o Magyar út 4/A Fszt.		
5.050.000.- Ft
o M indszenthy tér 2. em.
3.100.000.- Ft
o Rákóczi út 72. 1 lakás
395.000.- Ft
Összesen: 13.805.000.- Ft
• Értékbecslést igényelt az önkormányzat: 36 lakásra, ebből
a szállodafejlesztésre szánt
Haynald út 4. szám alatt van 15
lakás.
Önkormányzati
bérlakások
fenntartása ma már nem kötelező feladat.
Ennek ellenére a szécsényi önkormányzat nem csak, hogy fenntart ingatlanokat, hanem nagyon
sokat fel is újított.
Sajnos a bérlők jelentős része
nem teljesíti a rájuk háruló kötelezettségeket, annak ellenére sem,
hogy a bérleti díjak jóval a piaci
ár alattiak. Gyakori a bérleti díj fizetésének elmaradása, valamint
a karbantartási kötelezettség elmulasztása. A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak,
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ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg a
használat során keletkező károk
miatti cseréről.
A kormány a Családi Otthonteremtési Kedvezmény program
elindításával segítséget nyújt a
saját otthonra vágyóknak.
A Szécsényi Önkormányzat lehetőséget kíván adni a gyermeket, gyermekeket nevelő, munkából élő szécsényi családoknak,
hogy kedvező feltételek mellett,
a CSOK igénybevételével, akár a
jelenlegi bérlők, vagy a hosszú
évek óta több gyermekkel várólistán lévők saját ingatlanhoz juthassanak, szinte minimális önrész
biztosításával.
Kedvezményes hitel felvételével, a jelenlegi lakbérnek megfelelő törlesztő-részlettel számolva,
pár év alatt a hitel visszafizethető.
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Tanév végi összegzés a Bárkányiban

J

únius 22-ével zárult a tanév a
Bárkányiban. Az ünnepség a
visszatekintés és az összegzés
mellett alkalmat adott a kiemelkedően teljesítő tanulók elismerésére, jutalmazására is. Tanulmányi- és
közösségben végzett munkájukért
a nevelőtestület 11 tanulót részesített nevelőtestületi dicséretben:
Kolosi Kinga, Stayer Luca, Kerényi Dániel, Csordás Róbert Bence,
Marcalek Ádám, Ocsovai Eszter,
Kiss Fruzsina, Pifka Réka, Szolnik
Lili, Kanyó Blanka, Horváth Emese.
Jó tanuló, jó sportoló elismerésben részesült Kormány Kinga 7. B
osztályos tanuló. Az ünnepség keretein belül vehették át a tanulók,
Stayer László polgármester úrtól,
a SZÉCSÉNY-ÉRT-ÉKES Közhasznú
Alapítvány által adott jutalmakat is.

A tanév során sokszor kértük a
Jóistent adjon jó lelket, kedvet,
szorgalmat és kitartást ahhoz a
munkához, amelyre meghívott. A
tanév értékelése során úgy tűnik
ez sokaknak megadatott. Intézményünk 531 tanulója közül 80-an
vannak, akik valamennyi tantárgyból jeles minősítést szerezve kitűnő eredménnyel zárták a tanévet.
68 tanulónk, egy–két négyes osztályzattal jeles tanulmányi eredményt ért el.
Kitűnő tanulók:
1.a: Darida Péter, Fábián Armand,
Kovács Máté, Markó Noémi, Mészáros Lili, Pifka Lara, Tauner Bianka, Varga Máté, Vincze Gréta, Zsiros
Bálint
1.b: Bárczi Panna Kinga, Bunder
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Janka, Kiss Anna, Krista Bence Zoltán, Licskó Loretta, Marcalek Zsófia, Rácz Roxána Nikoletta, Szabó
Alexandra, Szajkó Marcián, Végh
Boglárka
2.a: Borda Hanna, Deák- Torák Janka, Erdős Virág, Garamvölgyi Balázs, Károsi Dorka Hanna, Szoó Lilla
2.b: Baranyi Amira, Danyik Dénes
Gergő, Kolosi Kinga, Ocsovai Martin Noel, Privóczki Balázs Zoltán,
Stayer László Imre, Stayer Luca
Sára, Varga Márk
3.a: Bunder Zita, Kerényi Dániel Róbert, Lászlók Milán, Puszta Hanna,
Szeles Jázmin Veronika
3.b: Bablena Borbála, Erdélyi Noémi, Keresztes Lili, Petrovecz Lilla,
Szabó Petra, Tornyos Luca
4.a: Csordás Róbert Bence,
Makovinyi Zoé, Ocsovai Eszter
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4.b: Bárány Máté, Kiss Fruzsina,
Kreuch Robert, Pifka Réka, Pityi Zsanett, Pothoroczki Luca, Szmolnik
Lili, Zsiros Zsófia
5.a: Komár Patrik Levente, Strehó
Krisztián, Szabó Zsombor
5.b: Papp Adrienn, Szoldatics Karolina
6.a: Holecz Martin, Károsi Gergő,
Rigó Réka
6.b: Kanyó Blanka
6.c: Szigeti Violetta, Szita Bence
7.a: Kelemen Fanni
7.b: Haizer Barbara, Horváth Emese, Kiss Gréta, Kormány Kinga

8.b: Koleszár Csenge, Szabó Balázs
9.a: Szenográdi Judit, Velenczei Lilla
10.a: Sándor Vanda Julianna, Tóth
Bernadett
11.a: Mócsány Judit, Verbói Máté
Sokan vannak olyanok is, akik különféle tanulmányi versenyen mérték össze képességeiket. Az idei
tanévben, mind az alsósok, mind
a nagyobbak 66 különböző tanulmányi versenyen, sportversenyen,
vetélkedőn vettek részt. Több versenyen is az országos döntőig ju-

tottak tanulóink. A tanulók és a
felkészítő pedagógusok nevei, az
elért eredmények megtekinthetők
intézményünk honlapján (www.
barkanyisuli.eoldal.hu).
Szépen teljesítettek az érettségizők is. A végzősök harmada
érettségizett emelt szinten, és valamennyien jeles minősítést szereztek. Reméljük az itt megszerzett
képességeiket felsőfokú tanulmányaikban is hasonlóan tudják kamatoztatni.
Szenográdi Tamás
igazgató

Esti tagozatos gimnázium indul!

M

ég javában tart a nyári
szünet, ezekben a napokban még annak rendje
és módja szerint minden rendes
diák (és tanár) igyekszik elhessegetni magától a tanszervásárlás, a
szeptemberi tanévnyitó, na meg a
korai kelés gondolatát. Talán csak
az óvodát éppen kinövők és a gólyák azok, akik izgalommal tekintenek az új tanév elé. Diákok és
tanárok, akarjuk vagy sem, az idő
halad. Szeptemberben kisiskolások, gimisek, egyetemisták ezrei
folytatják vagy éppen kezdik majd
meg tanulmányaikat. Mikor azt
mondjuk iskolakezdés, beiratkozás,
rendszerint az aprókákra, az általános iskolát befejezettekre, netán a
világmegváltó terveket dédelgető,
a felvételi eredményeikről éppen a
napokban értesülő kamaszokra és
alapvetően nappali rendszerű képzési formákra gondolunk.

Az idősebbek, a munka mellett is
tanulni vágyók, a középiskolai tanulmányaikat hosszú-hosszú idő
után újrakezdők, a pusztán „csak”
az érettségi megszerzésének gondolatával kacérkodók, a felnőttoktatásban tanulók ritkán jutnak
ilyenkor eszünkbe. Pedig manapság a harmincasok, negyvenesek,
ötvenesek közül is sokaknak jól jönne egy érettségi: munkához, szakma tanulásához, előre lépéshez, az
önbecsüléshez, a „csakazértis”-hez.
Sokan, akik annak idején megszenvedték, mára meg már ki is nőtték
a nappali rendszerű oktatást, bár
motoszkál bennük a gondolat, úgy
hiszik, kirekesztődtek, végérvényesen bezárultak előttük a gimnáziumok kapui.
Nos, jó hírünk van! A 2017-2018as tanévben már iskolánkban is
lehetőség nyílik a nem tanköteles
korúaknak, a munka mellett tanulni vágyóknak, hogy bekapcsolódjanak a középfokú oktatásba, hogy
elinduljanak az érettségi bizonyítvány megszerzésének útján!
Szeptembertől iskolánk falai között kezdi meg a működését a nagy
felnőttoktatási múlttal rendelkező
és jó érettségi eredményeket fel-9-

mutató Balassi Bálint Gimnázium
új tagintézménye, amelynek vezetője Pancsovai Gergely igazgató úr.
Az esti gimnáziumban heti két
délután folyik az oktatás, biztosított a diákigazolvány, illetve lehetőség van az előzetes tanulmányok
beszámítására. Várjuk sorainkba a
nem tanköteles korú felnőtteket!
Beiratkozás: 2017. augusztus 2230. között az iskolában.
Tanulni sohasem késő. Közhely, de
attól még igaz.
Pancsovai Gergely
igazgató
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Köszönjük Gabi néni!
A „kis” dolgokkal is lehet nagy örömet
szerezni. Sokan, sokat bölcselkednek az
adakozásról, miért is jó adni; mégsem
élnek ezzel a nemes lehetőséggel! Gabi
Néni- Földi Gabriella- már évek óta vendégül látja csoportunkat többször is
egy-egy fagyizásra, gyermekeink és a
felnőttek nagy örömére!
Kedves Gabi Néni!
Nagyon köszönjük Neked!
Szécsényi Cseperedő Óvoda
Pitypang csoportjának nevében:
Mender Andrea Mária Intézményvezető

Báró Bánffy Tamás, gróf Bethlen Farkas és báró Kemény Zsigmond
voltak a Múzeum vendégei

A

Kastély Szalon ötödik beszélgetésén báró Bánffy
Tamás, gróf Bethlen Farkas
és báró Kemény Zsigmond voltak
a Kubinyi Ferenc Múzeum vendégei. Ez alkalomra hívtuk meg a
legfiatalabb főnemeseket, ezáltal
is jelezvén, hogy a Kastély Szalon
rendezvénysorozat szándékaink
szerint nem ér véget, hanem ős�szel folytatása következik.
Bánffy Tamás bankszakember,
világos, egyenes beszéddel fejtette ki véleményét a főnemesség

országmegtartó tevékenységéről
és saját családi múltjáról. Megtudhattuk, hogy a család egyik
őse már a 13. században nádori
méltóságra jutott. Az ország nádora a király utáni legmagasabb
rangú államférfi. II. Dénes volt az,
aki családjának egyebek mellett
a nógrádi Losoncot szerezte a 15.
században. Innen vette a család az
előnevét, ami a Bánffyak ezen ágának nógrádi kötődését is mutatja.
Gróf Bethlen Farkas ősei papíron lefektetve 1060-ig vezethetők
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vissza, mely nagy erőt jelentett
mindig a családnak. Tudni érdemes róluk, hogy a Bethlen család
sok olyan embert adott Erdélynek, illetve magyarságunknak,
akár írásaival, költeményeivel
(Árva Bethlen Kata), akár politikájával, gazdaságával (Bethlen Gábor), akik hozzájárultak a magyarság fennmaradásához. Farkas
négy cikluson át volt Verőce polgármestere, folyamatos karitatív
tevékenységet folytat Erdélyben
és főleg Kárpátalján óvodák, ne-
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velési-oktatási intézmények felújításával, létesítésével.
Báró Kemény Zsigmond gyártásvezető, az MTVA szakembere.
Családjának múltja a 13. századig követhető. János nevű elődje
erdélyi fejedelem volt. A család
később írót, államtitkárt, minisztert is adott a nemzetnek. Kevés
olyan színes, tehetséges, hasznos,
tisztességes alakja volt a múlt
század magyar kultúrtörténetének - és történetének -, mint gróf
Bánffy Miklós. Az Operaház intendánsaként megújította az intézményt. Kiharcolta Bartók műveinek színrevitelét. Mint díszlet- és
jelmeztervező új stílust hozott
az elaggott színházba. Külügyminiszterként oroszlánrésze volt
abban, hogy Sopron magyar maradt. Megszervezte és népszerűsítette a két világháború közti erdélyi magyar irodalmat. Nagyszerű
drámákat írt, és egy felejthetetlen
nagy regényt, az Erdélyi történe-

tet. Hatvanezer
holdas nábobként született,
és koldusszegényen halt meg.
Bonchidai kastélyát, amit Erdély
„Ve r s z á l i á j a” ként emlegettek, a németek
fe l g y ú j to t t á k .
Egész
életén
át mindig csak
használni akart,
akivel csak lehetett, jót tett.
Alakjáról „A nagyúr” címmel film
készült, melyet Szinetár Miklós
rendezett, Huszti Péter a főszereplője, és mások mellett Habsburg Ottó is nyilatkozik benne.
A beszélgetés végére az a meggyőződés érlelődött a hallgatóságban, hogy nemcsak a főúri
kastélyok képeznek nagy építészeti értéket a nemzet számára,
hanem az azokat létesítő és fenn-

tartó családok is alapvető, értékes
szerepet töltöttek be történelmünkben. Az Isten kegyelméből
a haza szolgálatára és a nemzet
szabadságának biztosítására hivatott történelmi családok mai
képviselőikben is olyan potenciált jelentenek a magyar közéletben, melynek hasznosításával nemesebb jövő remélhető.
Dr. Limbacher Gábor
igazgató

Hagyományőrzéssel az önkéntességért

A

Palóc
Néptáncegyüttest
fenntartó Szécsényi Népművészeti Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően
a fenti címmel 3 éves időtartamú
projekt valósul meg Szécsényben és Mohorán 2017. április 1.
és 2020. március 31 között. Az
összesen több mint 220 kisebb
nagyobb rendezvényt tartalmazó

pályázati tervet az Emberi Erőforrások Minisztériumának Európai
Unió által biztosított Széchenyi
2020 programja 25 millió forinttal támogatja. A rendelkezésre
álló összegből a szakmai megvalósítást támogató eszközök beszerzésére és bérlésére, valamint
terembérleti, társszervezői és előadói díjak fedezésére nyílik lehetőség.
Az EFOP - 1.3.5.-16 számú pályázat alapvető célja a „Társadalmi
szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével”. Így a két fő
helyszín mellett Rimócon és Balassagyarmaton lebonyolításra
kerülő toborzásokkal az egyesület táncos-önkéntes tagságát, s
ennek segítségével a Palóc Néptáncegyüttes térségben felvállalt
- 11 -

értékmentő, megtartó erejét kívánja bővíteni.
A pályázat első 4 hónapjában
4 toborzás, 2 nagy rendezvény, 1
táncházi esemény, 1 táborozás és
mintegy 18 szakmai esemény és
program valósult meg.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a hirdetéseinkben megjelenő időpontokban és
helyszíneken, Mohorán és Szécsényben.
Paluch Norbert
Palóc Néptáncegyüttes
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Szécsény Városkártya nem csak Szécsényieknek!
Igényeljen Szécsény Városkártyát, használja azonnali kedvezményre országszerte több mint 1500 elfogadóhelyen. Bővebb információ a kártyáról az alábbi elérhetőségen: Szécsényi Közös Önkormányzati
Hivatal Titkársága tel: 06-32-370-566, E-mail cím: infoszecseny@szecseny.hu vagy a www.szecseny.hu
oldalon. Keressen minket a Facebookon www.facebook.com/szecsenyvaros oldalon!

FUTÁS
SZAFT résztvevők:
Bartus Ferenc
Czele János
Czele Jánosné
Kovácsné Obrecsány Klára
Simon-Balázs Ágnes
Simon Tamás
Tresóné Dr. Percze Dorisz
Tresó Tamás

2

017.július 22-én ötödik alkalommal rendezték meg az
Ipolymenti Futás nemzetközi futóversenyt, amelyen szlovák
és magyar futók vettek részt. Ös�szesen 148-an, ami a verseny történetében az eddigi legnagyobb
résztvevői szám volt. A versenyzők
délután a Rappi Labdarúgópályán
regisztrálhatták magukat, ahonnan autóbusszal vitték őket Losoncra, a kiindulási pontra, a B.S.
Timrava Színház és az YMCA kö-

zötti útszakaszra. A 6,5 km hosszú
útszakaszt a kevésbé edzett sportolók is képesek megtenni, a táv
sikeres teljesítése mindenki számára megadja a sportolás örömét.
A versenyzőket kora este 6 órakor
Pavol Baculík indította el, amikor a
Városháza előtti hőmérő 32 fokot
mutatott. A Rappi labdarúgó pályán frissítők, gulyás várta őket, a
tűzoltók pedig hűsítő zuhanyt is
rögtönöztek a részükre.
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2017. július 29-én kerül megrendezésre Iliny Község Önkormányzata és a BADISZVSE rendezésében a III. Földrengető és
brutálfutás.
A versenypálya összeköti az
utóbbi év földrengéseinek epicentrumait. 106 nevező, 98 célba
érők között ott volt a SZAFT csapata.
Korcsoportos eredmények:
Táv:
2 km Tóth Tamás IX. hely
5 km Kovácsné Kozma Ágnes II.
12 km Bartus Ferenc II.
Tresó Tamás VI.
Bunder Tamás IX.
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Czele János I.
Czele Jánosné I.

kellet végig küzdeniük a csapatoknak a távot.

7 km terepen sáros, vizes, kúszós, mászós, nehéz akadályokon

Bruti-Futi csapata III. hely
Bunder- Harman Ágnes

Kovács Dalma
Kanyó Gábor
Várszögi Attila

Czele János
BSI Futónagykövet

Foci

N

agypályás csapataink elkezdték a felkészülést a
2017/2018-as bajnokságok-

ra.
Felnőtt csapatunk heti 3 edzéssel és hétvégi edzőmérkőzéssel
készül.
Felnőtt csapatunkból távozott
Mezei és Szekeres.
Az érkezők még folyamatban
vannak.
Ifi és serdülő csapatunk heti két
edzéssel készül.
Július utolsó hétvégéjén négycsapatos felnőtt tornát rendezett
egyesületünk.
Résztvevő csapatok: Berkenye,
Érsekvadkert, Karancslapujtő, Szécsény.
A mérkőzések 2x 30 percig tartottak.

Eredmények:
I. elődöntő: Érsekvadkert – Szécsényi VSE 1-1 gól : Varga Gy, ill.
Lehoczki Sz.
Büntetőkkel 5-4 az Érsekvadkertnek.
II. Elődöntő: Karancslapujtő – Berkenye 2-1 gól: Novák J. Racs M., ill.
Fábri T.
3. helyért: Berkenye – Szécsény
2-0 gól: Fábri T. Nagy G.
Döntő: Karancslapujtő – Érsekvadkert 1-1 gól: Racs M., ill. Varga Gy.
Büntetőkkel: 5-4 a Karancslapujtő
javára.

Gólkirály: Racs Máté Karancslapujtő
Legjobb kapus: Csábi Milán Szécsényi VSE
Legjobb játékos: Varga Gyula Érsekvadkert
Köszönjük minden segítőknek,
hogy munkájukkal segítették a
torna színvonalas rendezését.
Külön köszönet: Csabai Zoltánnak, Végh Ferencnek, Makovinyi
Róbertnek, Makovinyi Zoltánnak,
Galcsik Szabolcsnak, Király Bandinak, Farkas Norbertnek, Kiss Lászlónak.

Torna végeredménye:
I.
Karancslapujtő
II.
Érsekvadkert
III.
Berkenye
IV.
Szécsényi VSE

Felnőtt és ifi csapatunk számára
a bajnokság augusztus 26-27.- én
kezdődik.
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Doman Gábor
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Megújult a Kézműves Házi Bolt

A

Kézműves Házi Bolt a nyár
hátralévő részében is sok
szeretettel vár minden
szécsényi lakost, kicsit és nagyot,
gyereket és felnőttet egyaránt.
Ha egy finom jégkrémet vagy
frissítőt szeretnének elfogyasztani, illetve ajándéktárgyat vásárolnának hétfő kivételével a hét minden napján rendelkezésre állunk.
Kínálatunkat úgy alakítottuk ki,
hogy minden korosztály megtalálja a számára kedvező terméket.
Az idei turista szezon kezdetével Szécsény város térségében
nagyon sok kézművest, iparművészt illetve mezőgazdasági terméket előállító gazdát kerestünk
meg azzal a céllal, hogy együttműködésre ösztönözzük őket.
Lehetőséget biztosítunk nekik azáltal, hogy a bolt polcain megje-

lenítve portékáikat a városunkba
látogató turisták, a helyi lakosok
megismerjék, megvásárolják.
Célunk az, hogy minimum a
szécsényi térségtől maximum a
megyehatárig terjeszkedve alakítsuk ki kapcsolat rendszerünket
a termelőkkel.
A megyében különleges környezetben lévő üzletben sorra
adták egymásnak a kilincset a
kedvező lehetőséget felismerő
termelők, így most már büszkén
állíthatjuk, hogy az egyedülálló
termékpalettát tudtunk kialakítani.
A kistérség polgármesterei is
mellénk álltak az ügy érdekében, így a közfoglalkoztatásban
résztvevő emberek kézügyessége
eredményeként nagyon szép termékeket árusítunk.
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A teljesség igénye nélkül:
- gyerekeknek kifestők, mesekönyvek
- lézertechnikával előállított fa
hűtő mágnesek
- üveglencsés ékszerek
- fazekas ajándéktárgyak
- horgolt babák
- kristály ékszerek
- növényi olajok (tökmag, mák,
lenmag)
- mézeskalács
- mézek (levendula, napraforgó,
akác), virágporok
- zöldség sűrítmények
- gyümölcsszörpök cukormentes
változatban is
- kézműves sörök
Nagyon várjuk az idei friss gyümölcsökből előállított lekvárokat,
aszalványokat még ha a tavasz
okozta fagykárok sajnálatosan
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behatárolják a lekvárkészítők lehetőségeit is.
A térségben mindössze a Kézműves Házi Boltban találunk a
család minden tagjának egy helyen ajándéknak valót, így ha távolabbra utazunk, rokon –vagy
baráti látogatást teszünk, akkor
helyi jellegzetességű ajándékát
nálunk megvásárolhatja. Vásárlóink beszámolója szerint eddig
Erdélybe, az ország nyugati térségébe illetve számos külföldi uta-

zás alkalmával vásároltak nálunk,
ezzel öregbítve a mi és kézműveseink hírnevét.
A bolt a turisztikai szezon után
is szeretettel vár mindenkit egészen az év végéig harmonikus
környezetben a Tömlöc Bástya árnyékában!
Kínálatunkat folyamatosan bővítjük szezonális illetve egész évben elérhető termékekkel, ezért az
alábbi elérhetőségek bármelyikén
kapcsolatba léphetnek velünk!

Elérhetőségeink:
Cím: Szécsény Ady Endre út 4.
szám
Tel. +36/70-365-30-26
www.facebook.com/Házi-Bolt
Nyitva tartás:
Hétfő – Zárva
Kedd – Csütörtök: 10:00 – 16:00
Péntek – Vasárnap: 10:00 – 18:00
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