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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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Ne kockáztaSSuNk! Él-
jünk állampolgári jogaink-
kal - menjünk el szavazzunk 

NEM-mel! Az utóbbi időben je- 
lentős változás következett be az 

európai nemzetállamok migráci-
ós politikájában.

Tapasztalhattuk, különféle mód- 
szerekkel ma már szinte vala-
mennyi ország védekezik a be-
vándorlás ellen. Mi is tegyünk 
érte úgy, hogy elmegyünk októ-
ber 2-án, és gyermekeink jövője 
érdekében szavazunk! Az illegá-
lis bevándorlás ügyében nem 
keseregni, hanem cselekedni 
kell.

Magyarország és szűkebb ha-
zánk jövője a tét!

 „Nem babra megy a játék”, mert 
ha megvalósul a kötelezető be-
telepítés, akkor „pénzt vesznek 
el tőlünk, pénzt kell odaadni az 
ideérkező migránsoknak”, és szét 
fogják osztani őket az országok és 
a települések között.

A népszavazás nem pártpoliti-
kai ügy, ez az egyetlen módja an-
nak, hogy a magyar állampolgá-
rok kifejezhessék véleményüket!

Varga Béla
Fidesz, szécsényi elnök

A népszavazás csak Orbán 
Viktornak jó!

A kötelező kvótáról szóló eu-
rópai bizottsági javaslatokat Ma-
gyarország lakosságának döntő 
többsége ellenzi, én is ezen a vé-
leményen vagyok. 

 A Kormány joga és kötelessé-
ge ennek az álláspontnak a haté-
kony képviselete az Európai Unió 
szerveiben. A döntéseket nem 
valamiféle, Brüsszelnek hívott ár-
nyékhatalom, hanem azok a fóru-

mok hozzák, ahol Orbán Viktor és 
kormányának tagjai ülnek! Nincs 
elég erő, diplomáciai tudás, hogy 
képviselni tudják a kötelező kvó-
tát elutasító magyar álláspontot? 
Ha erre alkalmatlanok, azon sem-
milyen országgyűlési határozat, 
alaptörvény módosítás és semmi-
lyen népszavazás nem tud segíte-
ni! Szerencsénkre nem is az Or-
bán-kormányon múlik, hogy nem 
lesz kötelező kvóta, hiszen azt a 
legtöbb európai ország ellenzi. 
Orbán Viktor és a Fidesz gúnyt űz 
a népszavazás intézményéből. 

Csak a döntés illúzióját bizto-
sítja a magyar népnek, miközben 
az igazi népszavazást akár nyílt 
erőszakkal, kopasz verőlegények 
bevetésével próbálja meggátolni.

A népszavazás célja, hogy fé-
lelem- és gyűlöletkeltéssel el-
tereljék a figyelmet az ország, 
az emberek igazi problémáiról: 
az omladozó egészségügyről, a 
tönkretett oktatásról, az alacsony 
fizetésekről, a korrupcióról, az or-
szág kirablásáról. Korábban a sze-
gények, otthontalanok, rokkant-

nyugdíjasok voltak Orbán és a 
Fidesz ellenségei, ma a menekül-
tek.  Szándékosan keverik össze a 
terroristákat azokkal, akik a terror 
elől menekülnek.

 Minden leadott szavazat Or-
bánt segíti. Egy érvényes népsza-
vazás egy dolgot jelent: továbbra 
is elterelhetik a figyelmet arról, 
hogy nem képesek az oktatást, 
egészségügyet rendbe tenni, az 
emberek megélhetését javítani. 
Arra kérek mindenkit, aki átlát a 
szitán, hogy ne segítse Orbánt, 
maradjon otthon október 2-án!

dr. Serfőzőné 
dr. Fábián Erzsébet

ügyvéd
önkormányzati képviselő, MSZP

álláspontok
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Szécsényi óvodásként a 
mindenki által szeretett 
és tisztelt óvó nénitől ta-

nultam egy gyermekdalt: Gólya, 
gólya gilice mitől véres a lábad? 
Török gyerek megvágta, magyar 
gyerek gyógyítja stb. Iszlám do-

minancia esetén ezt az „elvete-
mült” óvó nénit börtönbe fogják 
zárni gyűlöletbeszédért? 

A dalt át fogják írni? Magyar 
gyerek megvágta, muszlim gye-
rek gyógyítja?

Szécsény város kedves ma-
darát, a Ménes névre keresztelt 
Pöstényben jeladóval felszerelt 
fehér gólyát Egyiptomban egy 
család levadászta és megette. A 
hír a világ minden ornitológusát 
megdöbbentette.

Kedves mesém a három ara-
nyos kismalac és a gonosz farkas, 
bizonyosan tiltó listára kerül.

A malac tisztátalan állat, sze-
retni nem szabad, undorodni kell 
tőle. Ennyit a kulturális toleranci-
áról.

A műholdak talán azt kémlelik, 
Szécsény, Benczúr, Pöstény, Rárós 
területén hány ház áll üresen.

Az illegális bevándorlók nagy 
családdal jönnek!

Menjünk el szavazni!!! Semmi 
más dolgunk ne legyen fonto-
sabb ezen a napon.

„Sokan elmennek, mindenki 
NEM- el szavaz majd, rám nincs 
ott szükség.” Ez a legveszélye-
sebb csapda, ami létezhet, mert 
így gondolkodva, veszíteni fog az 
egész ország különösen a gyer-
mekeink. Neked kell szavazni!!!

Juhász Miklós
 a Kereszténydemokrata Néppárt

Szécsényi Szervezetének elnöke

Nem az a kérdés, hogyan 
szavaz a magyar embe-
rek túlnyomó többsége. 

A népszavazás egyedüli kérdé-
se: érvényes lesz-e? A Fidesz már 
elszólta magát és beismerte a 
plakátjain, hogy a népszavazás 
kockázatos. Ebben a kényszer-
helyzetben a nem szavazat mel-
lett kell kardoskodni.

Orbán Viktor egy veszélyes és 
drága hazárdjátékba vitte bele 
az országot, felelőtlensége miatt 
Brüsszel bevezetheti a kvótákat 
Magyarországon, ezért a minisz-
terelnöknek le kell mondania ér-
vénytelenség esetén. 

A legolcsóbb és legmagasabb 
szintű jogi garancia az alaptör-
vénybe emelés lett volna - amit a 
Jobbik indítványozott - s amelyet 
a népszavazás után úgyis kezde-
ményeznie kell a kormánynak.

Mindeközben legalizálta az el-
lenőrizetlen beáramlást hazánk-
ba. A letelepedési kötvénnyel 
tízezer szám árulja a magyar ál-
lampolgárságot a kormány, kétes 
hátterű idegeneknek. A Jobbik 
ennek is véget vetne.

Megyénk pedig a balassagyar-
mati nyitott idegenszálló kap-
csán már saját bőrén érezheti a 

migráció hatásait. A tavalyi év-
ben például a balassagyarmati 
szállóra helyezett 1115 migráns-
ból 1103 fő tűnt el nyomtalanul 
a hatóságok látóköréből. Ha a 
referendum sikertelensége miatt 
Brüsszel átgázol rajtunk, akkor 
bármelyik nógrádi település saját 
bőrén érezheti ezeket a problé-
mákat.

Gácsi Péter
Nógrád Megyei 

Önkormányzati Képviselő, Jobbik
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vélemények

Nem sze-
retném, ha 
idetelepíte-
nének sok 
e m b e r t . 
Félek attól, 
hogy valami 
baj történik.  
Azt hallot-

tam, hogy házakba is jutnának a 
külföldiekből. Mi most például 
személyeket nézve több négyzet-
méteren lakunk, mint régen, miu-
tán korábban öten éltünk együtt, 
most pedig már csak kettecskén, 
hármacskán vagyunk. Nem tet-
szene, ha valakit beköltöztetné-
nek a házunkba.

Oláh Istvánné, nyugdíjas

Elmegyek a 
n é p s z ava -
zásra. Nem 
szeretném, 
ha ide bár-
kit betele-
pítenének. 
Elég gon-
dunk van 
így is. Sok 

munkahely kellene, szeretne 
mindenki elhelyezkedni. Ide ne 
engedjenek be senkit.

Csemer Petra, 
gyermekházi segítő

Fontosnak 
tartom a 
népszava-
zást. A pá-
rom rendőr 
és így érin-
tett vagyok. 
Szer intem 
ezt a fel-
adatot a 

honvédségnek kellene megolda-
nia és nem a rendőrségnek, amit 
korábban összevontak a határőr-
séggel. Dolgozó ember vagyok, 
nem örülnék, ha növekedne az 
eltartottak száma. Nálunk is bő-
ven vannak, akik sok segítségre 
szorulnak.

Kollár Zsolt, 
karbantartó

Elmegyek a 
n é p s z a v a -
zásra, mert 
ha az ide-
genek be-
jönnek, sok 
rosszat csi-
nálnak. Meg-
t á m a d j á k 
a nőket és 
k ü l ö n b öző 
betöréseket 
csinálnak.

Nagy Sándor, nyugdíjas

Természe -
tesen el-
m e g y e k 
s z a v a z n i . 
Egyrészt, ha 
a kormány 
megkérdez, 
kötelessé -
gemnek ér-
zem, hogy 

válaszoljak, másrészt 2003 tava-
szán, amikor szavazhattunk az 
uniós csatlakozásról, az ellenzők 
nevetségesnél nevetségesebb 
érvekkel próbálták a népet eltán-
torítani. Például, hogy az EU-ban 
be van tiltva a mák, az EU-ban be 
van tiltva a disznóvágás, az EU-
ban be van tiltva a görbe uborka. 
13 évvel ezelőtt nevettem volna 

azon is, ha valaki azt vizionálja, 
hogy az EU majd az Országgyűlés 
hozzájárulása nélkül előírja nem 
magyar állampolgárok Magyar-
országra történő kötelező bete-
lepítését. Most nem nevetek, fel 
vagyok háborodva. Ezért fogok 
nemmel szavazni október máso-
dikán.

Szélesné Szabó Szilvia, 
könyvelő

Határozott 
igen a nép-
szavazásra. 
S z e r e t e m 
a hazámat, 
szeretek ma-
gyarnak len-
ni. Áldom az 
Istent, hogy 
magyarnak 
s z ü l e t t e m . 

Tisztelettel gondolok Nagyapá-
inkra, Nagyanyáinkra és előd-
jeikre, akik annyi megaláztatás, 
szenvedés ellenére is megtartot-
ták nekünk szép Hazánkat, az ide-
gen elnyomás és kizsákmányolás 
alatt-után. Soha nem magukat 
nézték, hanem elődjeiket és utó-
daikat. Ha kellett az életüket is 
feláldozták! Ezért most nekünk, 
még ha aprónak is tűnik, de kö-
telességünk félre tenni minden 
vélt vagy valós sérelmet, és úgy 
mint nagyapáink tették, ki kell áll-
ni a nemzetünkért és főleg a ke-
resztény hitünkért. Nem, mi nem 
szeretnénk, ha idegen vagy más 
kultúrájú, hitű embereket telepí-
tenének be Magyarországra.

Kiss Attila, 
vállalkozó
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Interjú nógrádi zoltánnal, Mórahalom polgármesterével

Mórahalom a migráció 
tekintetében egy ideig 
„frontváros” volt. Hogyan 

emlékezik vissza erre az időszakra 
több mint 1 év elteltével?
2014 elején kezdődtek meg az első 
illegális határátlépések a környe-
zetünkben és gyors ütemben nőtt 
a számuk. A csúcs 2015. május és 
szeptember között volt, amikor 
naponta 4-5 ezer ember vonult át 
a településen. Ez állandó feszültsé-
get jelentett napi 24 órán keresz-
tül annak ellenére, hogy erőszakos 
cselekmény nem történt, mindösz-
sze kisebb-nagyobb lopások vol-
tak. Ugyanakkor egy 7 ezres kis 
városban a megjelenő szeméthe-
gyek, a folyamatos mozgás, az ál-
landó zaj is konfliktusokkal járt.

Milyen konfliktusokra gondol?
Valakinek például bementek a 
tanyájára, elfoglalták egy részét, 
tüzet gyújtottak abból, amit ott 
találtak. Keresztülmentek kerté-
szeteken, fóliasátrakon, gyümöl-
csösökön, tönkretettek éppen 
sarjadó kultúrákat. Önmagában 
az a körülmény sem volt meg-
nyugtató, hogy a kutyák egész 

éjszaka ugattak. Az emberek biz-
tonságérzete teljesen odalett. 
Közparkjaink egy pillanat alatt 
váltak átöltöző-, vagy illemhellyé. 
Mindent ott hagytak, amire nem 
volt szükségük. Nap, mint nap 4 
hónapon keresztül, nem volt egy 
egyszerű történet. 

A félelem gondolom Önöket és a 
polgárokat is nagyobb aktivitásra 
ösztönözte.
Valóban külön program volt, 
hogy a szélsőséges megnyilvá-

nulásokat kezeljük. Ez egyik ol-
dalról vonatkozott a végtelen jó 
szándékra, a másik oldalról pedig 
az agresszív megnyilatkozásokra. 
Így az ajándékokat, adományo-
kat összegyűjtöttük és egy átadó 
helyre szállítottuk, miközben a 
nyugat Magyarországról ajánlko-
zó 400 vad motoros érkezését el-
utasítottuk. Igyekeztünk minden 
szélsőséget kordában tartani, az 
itt élők nyugalma érdekében. Mi-
után láttuk, hogy a folyamatok 
kezelhetetlenné válnak megszer-
veztünk egy 24 órás szolgálatot, 
ellenőrzési pontokat állítottunk 
fel, ahol önkéntesek, rendészek, 
polgárőrök, egészségügyi dolgo-
zók teljesítettek szolgálatot. Ami-
kor jött egy csoport, megetettük, 
megitattuk őket, az idősebbeket 
megvizsgáltuk, és ha láttuk, hogy 
valami gond van, akkor egészség-
ügyi ellátást biztosítottunk. Aztán 
a város peremén egy elkerülő 
úton tovább vezettük őket, hogy 
a legalább a belváros nyugalmát 
ne zavarják. Hozzá kell tenni, hogy 
Mórahalom egy olyan város, ahol 
évente 110 ezer vendégéjszakát 
értékesítünk három 4 csillagos 
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szállodában, miközben több száz-
ezer fürdővendégünk van évente, 
tehát ezt a két társaságot nem le-
hetett összeereszteni.

Most több mint egy éve nyugalom 
van Önöknél. Vajon milyen tanul-
ság maradt meg az ott élőkben, ho-
gyan készülnek a népszavazásra?
Mi megtapasztaltuk, milyen a 
migráció a mindennapok szint-
jén. Megtapasztaltunk végtelen 
nyomorúságot, jóságot, hálát, 
könnyes visszajelzéseket minden 

egyes segítő mozdulatért, egy 
szelet kenyérért, de megtapasz-
taltuk az agressziót is. Ezért pon-
tosan tudjuk, miért nem akarjuk 
a kötelező kvótát. Egy fő okunk 
van. Úgy gondoljuk, ha az Euró-
pai Unió a kötelező betelepítést 
politikai intézménnyé teszi, akkor 
ez meghívó lesz azoknak a milli-
óknak, akik most észak Afrikában, 
a közel keleten lehetetlen körül-
mények között élnek táborokban 
és nincs veszítenivalójuk. Üzenet 
lesz, 3 millió Törökországban re-

kedt táborlakónak és a Líbiában 
átkelésre váró közel másfél millió 
embernek, hogy lehet indulni. Mi 
meg biztos nem szeretnénk még 
egyszer átjáró házzá válni és olyan 
feszültségeket elviselni, mint a 
tavalyi évben. Ezért arra kérjük 
az ország belsejében élőket, ha 
van bennük szolidaritás, hogy az 
itt élő családok érdekében is, te-
gyék meg, utasítsák el ezt az in-
tézményt, mert ez a mi életünket 
biztos pokollá teszi.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, 
család- és ifjúságügyért felelős államtitkára 

szeptember 19-én lakossági fórumot tartott Szécsényben. 
Itt elhangzott beszédének rövidített, szerkesztett változata.

A népszavazás kapcsán a de-
mográfiai összefüggések-
ről szeretnék beszélni. 

Vannak olyan déli országok, 
amelyekben rendkívül dinami-
kusan nő a népesség. Akár há-
romszorosára, négyszeresére 
emelkedik néhány évtized alatt 
a lakosság lélekszáma, ezzel pár-
huzamosan Európában pedig egy 
folyamatosan fogyatkozó régióról 
beszélhetünk. Ilyenkor a tömegek 
elindulnak az elnéptelenedő terü-
letek felé, ezért is nevezzük ezt a 
folyamatot népvándorlásnak.

A másik az illegális tömeges 
migráció jelensége. Itt arról be-
szélünk, hogy emberek ellen-

őrizetlenül, tömeges formában 
lépnek át az európai határokon. 
Magyarország egy schengeni ha-
tárállam, ezért feladatunk nem-
csak a magyar határ, hanem az 
európai határ megvédése is. Az a 
célunk, hogy ezeken a határokon 
ne lehessen illegálisan átlépni. 
Tudjunk arról, hogy kik jönnek be, 
ellenőrizetlenül ne lehessen tö-
megesen beáramlani Európába. 
Ezzel nemcsak Magyarországot 
védjük, hanem szomszédainkat 
is, illetve az egész európai közös-
séget.

Mi a tétje a mostani népszava-
zásnak? Egyfelől azt gondolom, ez 
egy alkotmányos jog, lehetőség 

mindenki számára, hogy ebből az 
alkalomból elmenjen és nyilvánít-
son véleményt arról, hogy ő kik-
kel és hogyan kíván együtt élni. 
Másfelől ez egy kivételes helyzet, 
hiszen Európában egyedülálló 
módon kérdezzük meg a magyar 
embereket napjaink legégetőbb 
problémájáról. Egy olyan kény-
szerbetelepítési kvóta terv készült 
el Brüsszelben, amivel megfoszta-
nának Bennünket attól a jogunk-
tól, hogy meghatározhassuk, kik 
éljenek Magyarországon, illetve 
kiket telepítsenek ide be. Ez ellen 
szeretnénk fellépni. Most min-
denkinek lehetősége van elmon-
dani a véleményét, kinyilvánítani 
az akaratát. Az illegális migráció, 
bevándorlási hullám ugyanis nem 
egy absztrakt jelenség, nem egy 
elvont dolog, hanem ennek ha-
tását lehet majd érezni Szécsény-
ben, Nógrád megyében, minden 
településen. Ez nem egy európai 
szintű jelenség, nem egy általá-
nos magyarországi gond, hanem 
helyi szinten is érezhető az embe-
rek számára. 
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Interjú stayer László polgármesterrel a népszavazásról

Polgármester úr, gondolom 
nem kérdés, hogy október 
2-án elmegy szavazni. És ab-

ban is szinte biztos vagyok, hogy 
nemmel szavaz. Ezért inkább az in-
dokokra vagyok kíváncsi.
Nyáron a szülővárosomban, Kör-
menden jártam egy családi ese-
mény kapcsán. Édesapámmal el-
mentünk egy kicsit nosztalgiázni, 
megnéztük a városi focipályát, 
ahol én ugyan soha nem játszot-
tam, de édesapám sok gólt rú-
gott. Anyai nagypapám az ottani 
egyesület vezetőségi tagja volt. A 
közeli főút mellett egy bekerített 
területen gyakorlatozó egyen-

ruhásokat láttunk. A híradások-
ból tudtam ugyan arról, hogy 
Körmenden kialakítottak egy 
menekülttábort, mégis megdöb-
bentő volt szembesülni a látvány-
nyal. Számomra ez egy tanulság, 
mennyire fontos ez a népszava-
zás, hiszen most még adott a le-
hetőség számunkra, hogy a bajt 
megelőzzük. Akkor már késő lesz, 
amikor esetleg egy szécsényi köz-
területen gyakorlatoznak majd az 
egyenruhások.

Nincs túl messze Szécsénytől ez az 
egész probléma?
Ne felejtsük el, itt a közelben Ba-
lassagyarmaton már van egy be-
fogadó tábor, amelybe olyan em-
berek kerülnek, akik ellen ugyan 
semmiféle eljárás nincs, mégis 
okoz konfliktusokat a jelenlétük. 
Véletlenül voltam tanúja egy ci-
pőbolti jelenetnek, amikor az üz-
letbe bejött 5-6 külföldi és a pusz-
ta megjelenésükkel mennyire 
megrémítették az eladóhölgyet. 
Egy dolgot le kell szögezni. Ezek 
az emberek nem Magyarországra 
akarnak jönni. A kötelező betele-
pítési kvótával a migráció részt-
vevőit is egy olyan helyre kény-
szerítenék, amire egyáltalán nem 
vágytak. Így egy olyan helyzetbe 

hoznak embereket, amelyet sem 
mi nem akarunk, sem ők. Ebből 
csak konfliktus lehet. Szeretném 
azt hangsúlyozni, hogy ugyan 
nekem egy nagyon határozott 
véleményem van a nem szavazat 
mellett, ugyanakkor városveze-
tőként nekem az a fontos, hogy 
mindenki elmondja a véleményét 
a népszavazáson. Az is, aki egyet-
ért velem, és az is, aki nem. Ez az 
elsődleges. Nagyon büszke va-
gyok arra, hogy a Nógrád megyei 
városok összehasonlításában az 
országos, vagy önkormányzati vá-
lasztások statisztikáiban a részt-
vevők számát tekintve Szécsény 
mindig az élbolyban szerepel. Ez 
számomra jól mutatja az itt élő 
emberek öntudatát, demokrati-
kus gondolkodását, közösséghez 
való pozitív viszonyát. Hiszek ab-
ban, hogy ez most október 2-án 
is így lesz. Azt szeretném, ha ez a 
népszavazás egy büszke ünnep 
lenne. A demokrácia, a közösség 
ünnepe. És még egy fontos érv, 
egy településvezetőnek egy vá-
ros érdekeiért könnyebb úgy lob-
bizni, ha mögötte láthatóan egy 
tudatos közösség áll. Ezért úgy ér-
zem, Szécsény jövőbeni fejlődése 
is egy kicsit tétje ennek a népsza-
vazásnak.

Interjú Kardos Csongor szécsényi ferences plébánossal

A migráció ügye az egyházak-
ban is komoly vitát eredmé-
nyezett. Csongor atya me-

lyik oldalon áll?
Én úgy érzem, ez a kérdés első-
sorban a keresztény identitásun-
kat érinti. Ki, hogyan gondolko-
dik saját kereszténységéről? Az 
iszlám országokból érkezők úgy 
kezelnek bennünket, hogy itt 

keresztények élnek, akár tetszik 
ez nekünk, akár nem, akár vállal-
juk, akár nem. Ennek pedig ko-
moly következménye, hogy vége 
annak a „fogyasztói” keresztény 
szemléletnek, amiben Európa 
nagy része él: elviszem a gyere-
kemet megkeresztelni, mert így 
szoktuk, de nincs mögötte tuda-
tos döntés. Válogatok az egyház 

törvényei és parancsai között. Ez 
tetszik, ez nem tetszik. 

Ezt betartom egy kicsit, ezt most 
nem annyira.
Kereszténynek vallom magam, de 
nem gyakorlom a kereszténysé-
get. Mi az, hogy nem gyakorlom? 
Akkor miben látszik, hogy keresz-
tény vagyok? És amíg belterjesen 
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ezen rágódunk, addig megjelent 
Európában több százezer ember, 
aki számára nem kérdés, hogy kik 
vagyunk. Ők jobban tudják, hogy 
mi kik vagyunk, mint mi magunk. 
Ez az ügy tehát bennünket állít 
kérdés elé. Magunkat kell felül-
vizsgálni. El kell köteleződni, új 
élettel kell megtölteni szokásain-
kat, hagyományainkat, hitünket. 
Ilyen szempontból ez egy pozitív 
lehetőség Európa számára.

Abban nagyon egyetértek, hogy itt 
két karakteresen eltérő kultúra ta-
lálkozásáról kell beszélnünk, amely 
a történelmi tapasztalatok szerint 
komoly veszélyeket rejt.
Ennek az egésznek sokkal ellen-
őrzöttebb körülmények között 
kellene történnie, közben azt lá-
tom, hogy Európa béna. A problé-
mák nagy része pedig ebből adó-
dik. Ugyanekkor hihetetlen nagy 
gondnak látom azt, amiről alig 

esik szó. A Közel-Keleten élő ke-
resztények ügyét és az ő üldözé-
süket. Mintha erről a keresztény 
Európa nem nagyon venne tu-
domást. Ott keresztények halnak 
meg. Kifejezetten örülök annak, 
hogy ez ügyben Magyarországon 
egy államtitkárság jött létre. Ez 
egész Európa számára példamu-
tató lehet. Őket fel kell karolni, 
segíteni kell őket, ne adj Isten be-
fogadni, ha arra van szükség.

Csongor atya például mit csinálna, 
ha holnap néhány külföldről érke-
zett elesett gyermek itt kopogtatna 
a kolostor ajtaján?
Nyilván nekik segíteni kell, ez egy 
keresztény ember számára nem 
lehet kérdés. Szerintem azonban 
itt nem erről van szó. Pontosan 
ezért lenne fontos tudni, hogy kik 
azok, akik bejönnek az országba. 
Ráadásul ez nem egy földtől elru-
gaszkodott kérés, ez egy megold-

ható probléma. Ehelyett mennek 
a parttalan viták és az álmegoldá-
sok. Németországban kurzusokat 
szerveznek az integráció érdeké-
ben. Akarnak ők egyáltalán integ-
rálódni? Jó, mondjuk megtanul-
ják a nyelvet, de egy kurzus után 
egy egész más környezetben, 
társadalmi rendszerben szociali-
zálódott ember, nem lesz hirtelen 
szépen dolgozó, rendes német 
adófizető polgár. És az integráció-
ba azt is beleértjük például, hogy 
a vallását tagadja meg? És legyen 
konzum keresztény?

Az egyházi emberek elmennek egy 
világi népszavazásra?
Én úgy gondolom egy demokrá-
ciában mindenkinek kötelessége 
elmenni egy népszavazásra. Ez az 
alap. Ez nem lehetőség, hanem 
állampolgári kötelesség. Ebből a 
szempontból másodlagos, hogy 
ki hová húzza az ikszet.
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népszavazás történelem

Magyarország újkori törté-
netében 2016. október 
2-án immár hetedszerre 

járulhatnak az urnák elé a válasz-
tójoggal rendelkező állampol-
gárok. Az 1989. november 26-
án tartott első kezdeményezés 
négyigenes népszavazásként 
híresült el. Az ellenzéki kerek-
asztal négy pártja (Fidesz, FKGP, 
MSZDP és az SZDSZ) kezdemé-
nyezte. A következő kérdések sze-
repeltek a szavazólapon:

csak az országgyűlési választá-
sok után kerüljön-e sor a köztár-
sasági elnök megválasztására?

kivonuljanak-e a pártszervek a 
munkahelyekről?

elszámoljon-e az MSzMP a tu-
lajdonában, vagy kezelésében 
lévő vagyonról?

Feloszlassák-e a Munkásőrséget?

Komoly politikai vita csak az első 
kérdés körül bontakozott ki. A 
köztársasági elnök megválasztá-
sára vonatkozó kérdéssel a de-
mokratikus pártok szerették vol-
na elkerülni, hogy az akkor még 
MSZMP-s többségű Országgyűlés 
egy pártállami kötődésű köztár-
sasági elnököt válasszon. A nép-
szavazás mind a négy kérdésben 
eredményes volt és az igenlő vá-
laszok győzelmét hozta.

Az 1990. július 29-i népszavazást 
a nem sokkal korábban súlyos 
vereséget szenvedő MSZP kez-
deményezte. Az MSZP a köztár-
sasági elnök nép általi közvetlen 
megválasztását támogatta, ám a 
választások után az új parlamenti 
többség az államfő Országgyűlés 
általi megválasztása mellett fog-
lalt állást. Egyetlen kérdésre kel-
lett válaszolni.

kívánja-e Ön, hogy a köztár-
sasági elnököt közvetlenül vá-
lasszák meg?

A szavazás érdektelenségbe ful-
ladt. Az urnáknál a választópolgá-
roknak csak a 14%-a jelent meg. 
A sikertelen népszavazás után, az 
MDF és az SZDSZ korábban meg-
kötött megállapodásának meg-
felelően, az Országgyűlés köztár-
sasági elnökké választotta Göncz 
Árpádot.

1997. november 16-ára a NATO-
csatlakozásról írt ki ügydöntő 
népszavazást az Országgyűlés. 

egyetért-e azzal, hogy a Ma-
gyar köztársaság a Nato-hoz 
csatlakozva biztosítsa az or-
szág védettségét?

Az esemény előtt a parlament 
megváltoztatta a szavazás sza-
bályait. A jegyzékben szereplők 
25%-ának egybehangzó válasza 
kellett az érvényességhez. Szük-
ség is volt erre, hiszen az urnák 
előtt a jogosultaknak kevesebb 
mint a fele jelent meg (49%). A 
szavazás a NATO-csatlakozást tá-
mogatók döntő győzelmét hoz-
ta, a szavazók 85%-a a belépésre 
voksolt.

2003. április 12-ére Magyaror-
szág EU-tagságáról írt ki ügydön-
tő népszavazást az Országgyűlés. 
Valamennyi parlamenti párt a 
taggá válás támogatására szólí-
totta fel a szavazókat. 

egyetért-e azzal, hogy a Ma-
gyar köztársaság az európai 
unió tagjává váljon?

A népszavazáson a résztvevők 
döntő többsége (83,76%) a csat-
lakozás mellett foglalt állást. Csa-
lódást keltett azonban az igen 
alacsony részvétel (a szavazásra 
jogosultak 45,62%-a).

A 2004. december 5-ére kiírt 
népszavazást a Magyarok Világ-
szövetsége kezdeményezte a ha-
táron túl élő magyarok számára 
kedvezményesen megadandó 
magyar állampolgárságért. Fél 
évvel korábban a Munkáspárt is 
aláírásgyűjtést indított a kórhá-
zak magánosításának leállítása 
érdekében, melyhez a Fidesz is 
csatlakozott. 

egyetért-e Ön azzal, hogy az 
egészségügyi közszolgáltató 
intézmények, kórházak marad-
janak állami, önkormányzati 
tulajdonban, ezért az ország-
gyűlés semmisítse meg az ezzel 
ellentétes törvényt?

akarja-e, hogy az országgyűlés 
törvényt alkosson arról, hogy 
kedvezményes honosítással 
– kérelmére – magyar állam-
polgárságot kapjon az a ma-
gát magyar nemzetiségűnek 
valló, nem Magyarországon 
lakó, nem magyar állampol-
gár, aki magyar nemzetiségét a 
2001. évi LXII. tv. 19. § szerinti 



- 10 -

Szécsény Város Önkormányzatának és Intézményének Információs Havi kiadványa

„Magyar igazolvánnyal” vagy 
a megalkotandó törvényben 
meghatározott egyéb módon 
igazolja?

A népszavazáson a heves kam-
pány ellenére csak a jogosultak 
37,49%-a jelent meg. Az alacsony 
részvétel miatt egyik kérdésre 
adott válaszok aránya sem halad-
ta meg a 25%-os limitet, ezért a 
szavazás eredménytelen volt.

A 2008. március 9-i népszava-
zást a Fidesz és a KDNP kezdemé-
nyezte három kérdésben.

egyetért-e Ön azzal, hogy az 
államilag támogatott felsőfokú 

tanulmányokat folytató hallga-
tóknak ne kelljen képzési hoz-
zájárulást fizetni?

Egyetért-e Ön azzal, hogy a há-
ziorvosi ellátásért, fogászati 
ellátásért és járóbeteg-szakel-
látásért továbbra se kelljen vi-
zitdíjat fizetni?

egyetért-e Ön azzal, hogy a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellá-
tásért a jelen kérdésben meg-
tartott népszavazást követő év 
január 1-jétől ne kelljen kórhá-
zi napidíjat fizetni?

A népszavazás mindhárom kér-
désben eredményes volt, 50,40%-

os részvétel mellett. A tandíj el-
törléséért az érvényes szavazatot 
leadók 82,49%-a, a járóbeteg-el-
látásért, háziorvosi ellátásért és a 
fogászati ellátásért fizetett „vizit-
díj” megszüntetéséért érvénye-
sen szavazók 82,69%-a, a kórházi 
„ágydíj” megszüntetéséért érvé-
nyesen szavazók 84,33%-a igen-
nel voksolt.

Jogi háttér

Magyarország alaptörvénye
(2011. április 25.)

Országos népszavazás  
8. cikk

(1) Legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Ország-
gyűlés országos népszavazást rendel el. A köztársasági elnök, a Kormány 
vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés orszá-
gos népszavazást rendelhet el. Az érvényes és eredményes népszavazá-
son hozott döntés az Országgyűlésre kötelező.

(2) Országos népszavazás tárgya az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet.
(3) Nem lehet országos népszavazást tartani
a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről;
b) a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adónemről, illetékről, járu-
lékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvény tartalmáról;
c) az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai 
parlamenti képviselők választásáról szóló törvények tartalmáról;
d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről;
e) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről;
f ) az Országgyűlés feloszlásáról;
g) képviselő-testület feloszlatásáról;
h) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről, valamint megelőző vé-
delmi helyzet kihirdetéséről és meghosszabbításáról;
i) katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos kérdésről;
j) közkegyelem gyakorlásáról.
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Népszavazás 2016. Érdemes tudni………..

Az október 2-i 
népszavazás kér-
dése így szól:
„Akarja-e, hogy 
az Európai Unió 
az Országgyűlés 
h o z z á j á r u l á s a 
nélkül is előírhas-

sa nem magyar állampolgárok Magyarországra törté-
nő kötelező betelepítését?”

Az országos népszavazás akkor érvényes, ha az 
összes választópolgár több mint fele érvényesen 
szavazott. Eredményes országos népszavazásról pe-
dig akkor beszélhetünk, ha az érvényesen szavazó 
választópolgárok több mint fele a megfogalmazott 
kérdésre azonos választ adott.

A kötelező betelepítési kvótáról szóló népszavazás 
ügydöntő lesz, ami azt jelenti, hogy valamilyen jog-
alkotási aktusra kötelezi a kormányt.

Szécsény Város területén hat szavazókör került 
kialakításra, melyek helyszínei az előző választások-
hoz képest nem változtak, mindegyik szavazókör 
jól megközelíthető, jól felszerelt és akadálymente-
sített.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy 
választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen 
érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sab-
lont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben
A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének 
határideje 2016. szeptember 23. (péntek) 16.00 óra, 
míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2016. 
szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének 
legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig 
kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, 
amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel 
vagy 2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 óráig kell 
megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

A szavazatok leadására október 02-án 06.00 órá-
tól 19.00 óráig van lehetőség. Fontos tudni, hogy a 
szavazatok leadására csak a két időpont között van 
lehetőség, de aki a szavazókörben 19.00 órakor sor-
ban állnak, szavazataikat még leadhatják! Ahhoz, 
hogy valaki élhessen szavazójogával szükséges, 
hogy a szavazóköri névjegyzékben szerepeljen, va-
lamint személyazonosságát és lakcímét (vagy sze-
mélyi azonosítóját) érvényes okmányokkal igazolni 
tudja.

Személyazonosság igazolására alkalmas okmá-
nyok: új típusú személyazonosító igazolvány, régi 
típusú (könyvecske alakú) személyi igazolvány, ide-
iglenes személyazonosító igazolvány, új típusú ve-
zetői engedély, útlevél, ideiglenes útlevél. 

Lakcím vagy személyi azonosító igazolására alkal-
mas okmányok: lakcímet igazoló hatósági igazol-
vány, lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény, 
régi típusú személyazonosító igazolvány, személyi 
azonosítót igazoló hatósági igazolvány, személyi 
azonosító jel lap.
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1. Szécsény Magyar út 15. általános iskola
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6. Szécsény Sport tér 1. kultúrház
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