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utcában, ahol a város apraja-nagy1. A turisztikai szakértők szerint
Szécsény idegenforgalmi vonzereje nem növelhető egy korszerű, négycsillagos szálloda nélkül.
Jelenleg „4 órás település”-nek
mondják városunkat, azaz ennyi
időt tud eltölteni tartalmasan itt
egy idelátogató.
A város elfogadott stratégiai terve szerint a turizmus az egyik legfontosabb kitörési pontja lehet
Szécsénynek. Egy négycsillagos
wellness hotellel megteremthetnénk annak a feltételét, hogy
egy-egy család 2-3 napot is eltöltsön a városban. Egy ilyen szálloda munkahelyeket teremtene,
új piacot a helyi vállalkozóknak
és jelentős adóbevételt adna a
városnak. Több lehetőség is van
a megvalósításra, például ingatlant ad a város tulajdonrészért
cserébe vagy részt vesz az üzemeltetésben.

Egyetért-e Ön azzal, hogy
Szécsény Város Önkormányzata tárgyalásokat folytasson
befektetőkkel annak érdekében, hogy Szécsényben négycsillagos szálloda épüljön, akár
úgy is, hogy a város társul a
projekthez résztulajdonosként
vagy üzemeltetőként?
Igen

Nem

vényre ellátogató gyerekek és felHÁTTÉR
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 mindeddig az volt, hogy előbb a szálláslehetőségeket fejlesszük, vagy
inkább turistákat vonzó attrakcióinkat tegyük még szebbé, a történelmi városrészt, a Tűztornyot,
a kolostort, és kastélyainkat. Az
idő nagy részben választ adott
a kérdésre, hiszen két kiemelkedő műemlékünk, a Forgách- és
a Benczúr kastély bekerült a kormány kastély programjába és
elindul egy több mint 1 milliárd
forintos fejlesztés annak érdekében, hogy a két épületből igazi
turista látványosság legyen. Ráadásul Ferences kolostor is igen
közel került ahhoz, hogy ugyan-
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sikeréhez.
csak
pályázati pénzből megkezdődjön
egy nagyszabású, szintén
Név szerint:
milliárdos nagyságrendű felújítáCserhát Mentőkutyás Egyesület,
si munka. Így viszont már szinte
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics
sürgető szükségszerűség lett egy
Gabriella, e-MultiCoop Szociális
olyan szálláshely megépítése,
Szövetkezet, Andi Színjátszósai
amely megfelel a XXI. századi köEgyesület, Palóc Néptáncegyütvetelményeknek. Az önkormánytes, Izolda Népi Játékai, Iglice Tánczat még a múlt évben megbízta
együttes, T.C.D. Táncegyesület széa Kraft & Assosiates Kft-t egy hocsényi és balassagyarmati csoporttelfejlesztési koncepció megterja, Léna Táncosai, Street Dancers,
vezésével. Ők magyar és nemzetParamisi Társulat, Őszi Alkony Nyugközi referenciákkal rendelkeznek,
díjas Klub, Szerva ASE, Benczúrés élő kapcsolatuk van a világ
falváért Egyesület, Szécsény Válegfontosabb szállodaláncaival.
rosi Rendőrkapitányság, Szécsény
Kraft Péter egyébként a BudapesVárosi Tűzoltó Raj, Agrohelp Kft.,
ti Corvinus Egyetem Tudományos
Szécsény Városfejlesztő Kft., SzéFőtanácsadója, valamint kétszer
csényi és Pösténypusztai Polgárnyerte el az Év Idegenforgalmi
őrség, valamint Szécsény Város
Szakembere címet, így külön
Önkormányzata.
öröm, hogy Magyarország egyik
Köszönjük
mindenkinek,
aki ellá-a
legjobb
szakembere
segítette
togatott A
a rendezvényre!
munkát.
cég néhány hónap elteltével egy olyan fejlesztési koncepciót tett le az asztalra, amely-
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re alapozva immár a befektető-,
valamint üzemeltető keresés időszakába léphettünk volna. Sajnos
az elképzelést át kell dolgoztatnunk, mivel az önkormányzat önhibáján kívül - olyan helyzetbe
került, hogy a koncepcióban az
önkormányzattal közösen szereplő ingatlan tulajdonosa jelentős mértékben megemelte a saját
ingatlanja árát, ami miatt az addigi pénzügyi számításokat újra el
kell végeztetni. A hotel megvalósulása gazdasági elképzeléseinket is segítheti, hiszen egy közel
2 milliárdos beruházásnak számtalan járulékos haszna van, mint
a munkahelyteremtés, a szakemberképzés, vagy az adóbevételek
növekedése. Problémát jelent,
hogy a mai piaci körülmények között, nagyon nehéz olyan befektetőt találni, aki úgy hozna több
százmillió forintot egy kis Nógrád

megyei városba, hogy ne legyen
valamilyen garanciája arra, a mindenkori önkormányzat érdekelt
lesz a folyamatos turizmusfejlesztésben. Ilyen garancia lehet pél-

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

2. Az eddigi vizsgálatok szerint
van meleg víz városunk alatt. Teljes bizonyosságot viszont akkor
kapunk, ha a szükséges fúrást elvégeztetjük.
Egy ilyen fúrásnak jelentős költsége van, mely elérheti akár a több
százmillió forintot is, és kockázatot is hordoz magában, de csak a
fúrás után tudjuk meg, hogy milyen hőfokú, mekkora mennyiségű 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 többcélú hasznosítást tesz lehetővé.
Közintézmények fűtésére lehet alkalmas, így jelentős megtakarításokat tudnánk elérni.
Üvegházakat lehetne létesíteni,
amely nagyszámú új munkahelyet
teremthetne.
Strand létesülhetne, amely amellett, hogy az itt élőknek nagy örömet szerezne, komoly turisztikai
vonzerőt is jelentene.
Ez történelmi jelentőségű fejlődési lehetőséget ad a városnak.

Egyetért-e Ön azzal, hogy
Szécsény Város Önkormányzata kormányzati és magán befektetőkkel tárgyalásokat folytasson annak érdekében, hogy
a Szécsény alatt lévő, nagy
mennyiségű meleg víz feltárása megkezdődjön?
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Igen

Nem
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HÁTTÉR
Nagy valószínűséggel energiatermelésre alkalmas hévíz található Szécsény alatt. Erről számolt
be Livo László, okleveles bányamérnök, geotermikus szakmérnök, címzetes egyetemi docens,
a Marketinfo Bt. vezetője a képviselő-testület 2016. október 4-i

nyilvános ülésén. A szakember
hangsúlyozta, hogy lokálpatriótaként kezdték a kutatásokat,
mert úgy gondolták, hogy a nógrádi városoknak egy rejtett kincse, a természet ajándéka az alattuk megtalálható földhő. Költség
nélkül lehet így energiához jutni.
Magyarországon a geotermikus
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energia háromszor akkora, mint
a világátlag, ezért mondják sokan, hogy Magyarország nagyhatalom geotermikus energiában.
A MOL jogelődjének a hatvanas
években Szécsényben 7 fúrása volt, elsősorban kőolajat, és
földgázt kerestek. Szécsényben
a számítások szerint 65-70 fokos
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hőt lehet termelni 1300-1500 méteres mélységből, ami alkalmas
épületfűtésre, hűtésre, mezőgazdasági hasznosításra.
Magyarországon 2010 óta megháromszorozódott a termálenergia felhasználás. Szécsényben
hévíz kitermeléssel és visszasajtolással lehetne hozzájutni a szükséges földhőhöz.
Másik lehetőség a hőszivattyús
energia kinyerés. A MOL jogelődjének fúrásaikor csak nyomokban
találtak vizet, ugyanakkor a víz
összetételét rögzítették.
Ezek az adatok megvannak,
amiből arra lehet következtetni,
hogy Szécsény közigazgatási területén van a forrás. A 60-as évek-

ben szeizmikus vizsgálatokat is
végeztek, ezekből jól látható,
hogy Szécsény alatt nagy kiterjedésű mélyedések találhatók,
amelyekben víz lehet. Sikerült
azonosítani a mélyedésekben található anyagokat is, amelyekben
víz jelenlétére utaló mészkövet
találtak.
A probléma, hogy az eddigi
vizsgálatok nem elég részletesek,
tehát a fúrás szükséges mélységét 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 melegebb vizet tudunk kinyerni.

A pontos találathoz újabb szeizmikus, geomágneses, gravitációs
vizsgálatok szükségesek.
A szakember úgy véli, nagy valószínűséggel van annyi víz Szécsény alatt, amiből termálfürdőt
lehetne építeni. Az ülésen elhangzott, hogy egyes kutatások
szerint valószínűleg olyan hévíz
található Szécsény alatt, amelynek kitermelése esetén akár a
gyógyvízminősítést is megkaphatja. Az elsődleges kockázatot,
amely a fúrások elvégzését jelenti, a városnak kell vállalnia. Sikeres
fúrás esetén reális esély van arra,
hogy magántőke-, és munkahelyteremtési célzatú állami támogatás is érkezzen a továbblépéshez.

3. A szakemberek szerint a turizmus mellett Szécsény másik
kitörési pontja az oktatás lehet.
Középiskoláink magukban hordozzák a továbblépés lehetőségét.
Az idei évben mindhárom intézményben százmilliós fejlesztések
kezdődnek. A város oktatási kínálatából immár csak a felsőoktatás

hiányzik. Szécsény központi elhelyezkedése egyedülálló, bármelyik Nógrád megyei városból 2040 perc alatt elérhető.
A felsőoktatás hiánya egész Nógrád megye gondja. A városnak
sok munkával lehetősége volna
egy főiskola alapítására.
Egy ilyen intézmény biztos fejlődési pályára állítaná Szécsényt,

sőt az egész megyét is. A fiataloknak nem kellene elhagyniuk
szülőhelyüket, ha tovább akarnak
tanulni, nőnének az ingatlanárak,
fellendülne a városban a fogyasztás.
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Egyetért-e Ön azzal, hogy
Szécsény Város Önkormányzata tárgyalásokat folytasson
főiskola alapítására jogosultakkal annak érdekében, hogy
Szécsényben főiskola létesüljön?
Igen

Nem

HÁTTÉR
Talán senkinek nem kell mondani micsoda vonzerőt, fejlődési
lehetőséget jelent egy település
számára, ha minőségi oktatást
tud nyújtani a környékbeliek
számára. Az alsó és középszintű,
valamint az egyházi oktatás területén méltán lehet büszke teljesítményére Szécsény. Legfontosabb, sokszor legszebb éveit tölti
itt minden évben sok száz gyermek, olyan időszakot, amelynek
feledhetetlen emléke meghatározó lesz egész életükben. Gazdasági közhely, hogy az oktatás
a legjobb befektetés. A szécsényi
kínálatból hiányoznak a felsőfokú
képzések, amelynek végeredményeként létrejöhetne akár egy
felsőoktatási intézmény is. A szécsényi felsőoktatás hiánya azt is
jelenti, hogy a környéken élő fia-

tal értelmiség máshol kénytelen
továbbtanulni, elhagyva szülőhelyét. Ennek következményeként
rendszerint, a túlnyomó többség
más városban is talál munkát, hiszen megfigyelhető, hogy a nagy
vállalatok olyan városok mellé települnek szívesen, ahol megfelelő
és teljes az oktatási infrastruktúra. A nagy cégek vezetői ugyanis
gyakran olyan külföldi állampolgárok, akik családjukkal együtt
érkeznek Magyarországra és
számukra egy-egy város melletti
döntésben kulcsszerepet játszik
a településen található oktatási
kínálat. Szécsény lakosságszáma
az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent, egy felsőokta-
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tási intézmény létrehozása ezt a
rendkívül káros tendenciát megállíthatná, sőt visszafordíthatná.
Az elképzelés első hallásra túlzónak, utópisztikusnak tűnhet, de
hosszú távon gondolkodva, látva
a megyében zajló lakosságös�szetétel-változási folyamatokat,
mindenféleképpen az „előremenekülés” útját választanánk. Kellő
hittel, nagyon sok munkával ebben az ügyben csak nyerhetünk,
a veszteségi kockázat elhanyagolhatóan kicsi. Önkormányzatunk,
lakossági felhatalmazás esetén
egy ilyen fejlesztésre hajlandó –
akár térítésmentesen is – tulajdonában lévő ingatlant felajánlani.
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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 Tűztorony melletti forgalom, hiszen
egyrészt a turisták szabályosan alig
tudják megközelíteni egyik legfontosabb látványosságunkat, másrészt a forgalom által keltett rezgések láthatóan kikezdték, az amúgy
is dőlő épületet. Szakemberek szerint 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 elképzelés szerint a másik oldalon, a
Tűztorony és a Rondella között egy
új, térkövezett, parkosított városközpont születhetne, amely a forgalom előtt csak akkor nyílna meg,
ha például egy túlméretes jármű
nem férne el a kialakított körforgalomban. Az elképzelés kézzelfogható előnyei: a Tűztornyot hozzá
tudnánk kapcsolni a történelmi
városrészhez, a forgalom okozta
rongálódást csökkenteni tudnánk,
a körforgalommal ésszerűbbé válna a város centrumának forgalomszervezése és egy új, gyönyörű, turistacsalogató helyszínnel bővülne
Szécsény.

Ennek ellenére jószerivel nem
közelíthető meg szabályosan, miután minden oldalról forgalmas
utak határolják. Van ugyan egy
zebra, ami elvileg lehetővé teszi a
biztonságos közlekedést a Tűztoronyhoz, 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 városrészhez.
A főút új útvonala csökkentené
az ott haladó járművek sebességét, és ez kulcskérdés.

Támogatja-e Ön, hogy a szükséges költségvetési források
rendelkezésre állása esetén
körforgalom épüljön a Tűztorony Dugonics utca felőli oldalán?
Igen

Nem

HÁTTÉR
A szécsényi Tűztorony városunk
legfontosabb jelképe, megjegyezhető, turistacsalogató látványosságunk.
-6-

Az épület mellett elhaladó főút
enyhe kanyarodása, most lehetővé teszi, hogy arra, viszonylag
nagy sebességgel haladjanak el a
járművek. A sebesség és a rezgések nagysága között pedig egyenes az arányosság.
Vagyis ha csökkenteni tudnánk
az arra haladó járművek sebességét, akkor a környező épületekre
ható káros rezgések is csillapodnának.
Most a jóval távolabb lévő és
nagyobb önkormányzati épület
is beleremeg, ha arra megy egy
teherautó. A körforgalom nemcsak lelassítaná a járműveket, hanem fizikailag is távolabbra vinné
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a forgalmat a Tűztoronytól, ami környezethez illő oszlopok beépí- akkor nyílna meg, ha például egy
ugyancsak segítené az állagmeg- tésével le tudnánk zárni a terüle- túlméretes jármű nem férne el a
óvást. Sajnos a nagy forgalom ha- tet, amely a forgalom előtt csak kialakított körforgalomban.
tása a Tűztornyon belül már most
is látszik, egyre több repedés észlelhető 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 változtassanak, így forgalomszervezési okokból is indokolt ott egy
körforgalom kialakítása.
Fontos kockázati tényező itt,
hogy a buszmegálló elhelyezkedése miatt ez egy nagyon jelentős gyalogosforgalmi csomópont.
A városban élő, a Tűztoronytól
a Szentlélek-patak felé lakó családok is ezen a kereszteződésen
kell, hogy áthaladjanak, ha a bölcsődébe, óvodába, vagy iskolába
gyalog szeretnének eljutni.
Jelenleg ezt csak nagy balesetveszély vállalásával tudják megtenni. Ez a közlekedés-szabályozási szempont.
Az elképzelés szerint a másik oldalon, a Tűztorony és a Rondella
között egy új, parkosított városközpont születhetne.
Megtartanánk a jelenlegi útpályát is, de viacolorral megemelve
a Tűztorony melletti részt, a sétálóutcához hasonlóan, kivehető-,
-7-
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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 intézmények, közösségi létesítmények, turisztikai látványosságok
kerékpárral történő biztonságos
elérését a város bármely pontjáról, továbbá Benczúrfalváról és
Pösténypusztáról. Ezzel népszerűsítenénk az egészséges életmódot, a környezetbarát gondolkodást.
A hálózat kialakítása nem jelent feltétlenül mindenütt új
kerékpárút építést, sok utcában
ez egy forgalmi rend szabályozással (például az adott utca
egyirányúsításával) megvalósítható. Néhány utca felújítására
viszont lehet, hogy így tudnánk
pályázati forrást találni.

Egyetért-e Ön azzal, hogy
Szécsény Város Önkormányzata pályázati forrásokat keressen annak érdekében, hogy
a településen az iskolákhoz,
közösségi létesítményekhez,
turisztikai látványosságokhoz
vezető kerékpárutak épüljenek?
Igen

Nem

HÁTTÉR
A gépjárműforgalom okozta
környezetszennyezés elleni küzdelemnek egyik költséghatékony
módja a kerékpározás támogatása.
A gépjármű-közlekedés „felelős” a városokban a kibocsátott
széndioxid feléért, a szénmonoxid 70–90%-ért és a nitrogénoxidok 30–50%-ért.
Európai kutatásokban olvasható, hogy a közlekedésből eredő
levegőszennyezésnek több halá-
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los áldozata van, mint a közlekedési baleseteknek.
A városokban a kilométerenkénti üzemanyag-fogyasztás és
szennyezés magasabb, mint máshol, ezért a lakosoknak a tiszta és
csendes kerékpáros közlekedés
megváltás lenne. A kerékpározók
egészsége pedig azzal védhető,
ha a kerékpárutak a főútvonalaktól elkülönítve kerülnek kialakításra.
A város kialakult úthálózata
mellé nem kivitelezhető egy teljesen új kerékpárút hálózat építése, de a kerékpározók biztonsága érdekében, a meglévő utak
forgalomszabályozásával, egyes
utcák ebből eredő felújításával kialakítható egy összefüggő
rendszer. Ez értelemszerűen kapcsolódna a megyében várhatóan
kialakuló kerékpárút hálózathoz.
Valószínűleg a belső hálózat
egyik csomópontjaként, a Kossuth út „lóci-varsányi” elágazójá-
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nál szintén egy körforgalom kialakítása lenne indokolt, amelyre
a helyszín mérete lehetőséget
is ad. A betegségek megelőzésében nagy szerepe van a rendszeres testedzésnek, amire tökéletesen alkalmas napi félóra
kerékpározás.

Reményeink szerint, az uszoda
megépítésével és a kastélyprogramos fejlesztéssel mind a Liget,
mind a Várkert egyre vonzóbb
helyszín lesz családi-, baráti közösségek számára, melyeknek
biztonságos, kerékpárral történő
megközelítését tudnánk így biztosítani.
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Hosszú távú fejlesztési elképzelés Benczúrfalva és Pösténypuszta
bekapcsolása a hálózatba.
Ez a hálózat, amellett, hogy az
itt élőket szolgálja, vonzerőt jelenthet az idelátogató turistáknak is.

SZÉCSÉNYI KONZULTÁCIÓ - 2017
6. Szécsény jelentős eredményeket ért el az idősgondozás területén.
A város vezetői szerint fejleszthető, fejlesztendő területről van szó.
E területnek a fejlesztése új
munkahelyeket teremtene a városnak, miközben egy jól működő intézmény jó hírét viszi a
szécsényiek emberségének, humanista szemléletének.
Országos szinten kevés a jól
működő idős gondozás, miközben az igény egyre nő, az életkor
folyamatos hosszabbodásával.
Egy ilyen döntés hosszútávon
befolyásolná Szécsény munkaerőpiacát, gazdaságának fejlődési irányát.
Ebben a város szakmai és aktív
részvétele nélkülözhetetlennek
tűnik.

Egyetért-e Ön azzal, hogy
Szécsény Város Önkormányzata kezdeményezze egy új idősek otthona építését, és akár
működtesse is azt?
Igen

Nem
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HÁTTÉR
Nehéz a mai gazdaságban olyan
piaci rést találni, amelyről bátran
azt mondhatjuk, hogy hosszútávon is biztosított a folyamatos növekedés és rentabilitás. Márpedig
az idős gondozás ilyen, hiszen az
életkor hosszabbodásával állan-
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dó az itt jelentkező igények növekedése. Településünk szépsége,
nyugalma, infrastruktúrája ideális
helyszíne ennek a szolgáltatásnak.
A már itt működő intézmények
példája jól mutatja, hogy hogyan
lehet ezt a szolgáltatást a lehető
legmagasabb színvonalon csinálni. Az időskorúaknak nemcsak a
száma növekszik folyamatosan,
hanem azon szolgáltatások köre
is, amelyeket igénybe vesznek.
Szécsény környéke tele van
szebbnél, szebb kirándulóhelyekkel, és a jól működő egészségügyi
centrumnak köszönhetően szakemberekkel is rendelkezünk. Az
idősek otthonával az aktív nyugdíjas kort kedvelőket kívánjuk
megszólítani.
A következő évek turisztikai-,
sport-, kulturális fejlesztéseinek
köszönhetően, továbbá a városban évek óta magas színvonalon
tevékenykedő civil szervezetekkel, és a közösségi szolgálat szépségét felismerő, egyre nagyobb
számú iskoláskorú fiatallal együttműködve, ennek az otthonnak a
lakói Szécsény közösségi életének 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 színvonalú szolgáltatást nyújtva, a
folyamatos, sőt növekvő igényeket figyelembe véve, egy valós,
különböző szintű végzettséget
igénylő életpálya építhető, mely
segítheti a fiatalok helyben tartását, hazahívását.
Ezért e területen kezdeményező és a működtetésben aktív,
vállalkozó szemléletű kíván lenni
az önkormányzat, amennyiben
ebben is élvezi a lakosság támogatását.
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Tisztelt Olvasóink!
Reméljük sikerült döntéseikhez segítséget nyújtani.
A korábban személyre szóló levélben
megkapott kérdőíveket
kitöltve, anonim módon,
díjmentesen küldhetik vissza
a levélhez mellékelt válaszborítékban,
vagy a kitöltött kérdőív bedobható
a Városháza és a Művelődési Ház
portáján elhelyezett levélgyűjtő dobozba is.
A válaszadás határideje
2017. augusztus 21.
Amennyiben további kérdésük van,
a következő számot hívhatják:
32/370-199/216.

Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
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