
valóságunk

Szenográdi Ferenc

Szécsény a történelmi változások sodrában

Szécsény Nógrád megye északi részén a 
szlovák határnál, az Ipoly völgyében fek 
szik. Itt halad át a Budapest-Rétság-Balas- 
sagyarmat-Salgótarján közötti 22- es számú 
főút. A városkában 2400 család él.

A település rövid története
Időszámításunk első évezredében is meg

fordultak itt különböző népek: germánok, 
avarok, szlovákok. A környéken talált, a 
honfoglalást követő évszázadokból származó 
temetők leletei arról tanúskodnak, hogy ezt 
a vidéket a magyarok már bejövetelükkor 
megszállták.

Az első hiteles írásos adat 1219-ben Szé
csényt még csak falunak említi. A XIV. század 
elején túlnőtt a környező helységeken, mezővá
ros jelleget öltött. Szécsényi Tamás felismerte, 
hogy a birtokát képező város felvirágoztatása 
neki magának is hasznára válik, ezért 1332-ben 
XXII. János pápától engedélyt kért ferences 
kolostor alapítására. Károly Róbert 1334-ben 
városi ranggal ruházta fel Szécsényi. Az elkö
vetkező száz évben épült fel a templom, a ko
lostor, a várkastély.

Az elmúlt századok történelmi sodrása 
nem kerülte el a várost. A XVI. században, 
1552-ben a török elfoglalta a várat, a várost. 
Sobieski János lengyel király 1683-ban véget 
vetett a helyi török uralomnak. Az ostrom után 
kitört a pestisjárvány. A város elnéptelenedett. 
Bárkányi János pátert, II. Rákóczi Ferenc 
nevelőjét 1689-ben a ferencesek a kolostor 
újratelepítésével bízták meg. Az élet hamaro
san visszatért Szécsénybe. Nem sokkal később 
-  1705. szeptember 12. október 3. között -  
II.Rákóczi Ferenc már itt tartotta az or
szággyűlést. A századforduló tragikus esemé
nye 1797-ben szinte az egész várost -  a kolos
tor, kastély, templom kivételével -  tűzvész 
pusztította el. Szécsény ebből is újjászületett.

A szabadságharc idején bevonultak ide a 
császári csapatok. Pulszky Ferenc birtokát, 
aki az első felelős minisztérium megalakulá
sakor pénzügyi, majd később külügyi állam
titkár volt, elkobozták. A felesége végül is 
1864-ben visszakapta a birtokot.

A XIX. század végének kedvező eseménye 
a Balassagyarmat-Szécsény-Losonc vasútvo
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nal építése, amelyet 1896-ban adtak át a 
forgalomnak.

A szécsényiek nehezen vették tudamásul 
1886-ban, hogy városi rangjukat elvették. 
Ki tudja, hogy mi ösztönözte az elődöket, 
amikor úgy döntöttek, hogy mégis városhá
zát építenek. Talán e szomorú intézkedés, 
hogy a településtől elvették a városi rangot. 
Tény, hogy 1905-ben elkészült a városháza.

Lakói régen is, ma is szeretik településü
ket. „Majd mi megmutatjuk, és nem hagy
juk magunkat” -  gondolkodás jellemző az 
itt élők nagy részére.

Az első világháborúból, amelyben 300 szé
csényi vett részt, 135-en már nem tértek haza.

Itt mindig is adtak a város szellemi életére. 
A század elején városi újság jelent meg. 1933- 
ban alapították a polgári iskolát. Ebben az idő
ben húsz egyesület működött a városban.

A II. világháború komoly áldozatokat kö
vetelt. Szécsényt 1944. december 6-tól de
cember 28-ig ostromolták. A front elvonulá
sát követően hamar elkezdődött az élet a vá
rosban. Ezt követően egyre inkább nehezebb 
és nehezebb napokat éltek meg az emberek. 
Ebben az időben a helyiek nagy többsége a 
mezőgazdaságból élt. A paraszti rétegnek a 
beszolgáltatás komoly terheket jelentett.

Nagy lelki megrázkódtatást okozott a 
vallásos embereknek a ferences rend helyi 
felszámolása. A rend tagjait 1950-ben vit
ték el. A kolostor épületét később a mező- 
gazdasági iskola kapta meg.

Az 1956-os forradalom után többen 
kénytelenek voltak emigrálni. Kiss Andort, 
Horváth Belát és másokat meghurcoltak 
azért, mert 1956 őszén egy eszme élére áll
tak.

Az évszázadok során tűzvész, ostrom, 
pestis pusztította a várost, de az mindig 
meg tudott újulni. A nagyobb és kisebb tör
ténelmi változásokat az emberek mindany-

nyiszor valamiképpen feldolgozták maguk
ban.

Mi a helyzet az elmúlt évek történelmi 
változásaiban ?

Volt egyszer egy járás
A szécsényi emberek nehezen felejtik el, 

és még mindig sokukban él az a gondolat, 
hogy a mai problémák gyökerei a 70-es 
évek végén hozott közigazgatási átszerve
zéssel magyarázhatók. Azzal, hogy Szécsény 
megszűnt járási székhely lenni.

-  A város jelenlegi helyzetét, az itteni 
állapotokat, csak úgy tudjuk megérteni, ha 
legalább másfél évtizeddel visszaforgatjuk a 
történelmet.

A 70-es évek végén a járás megszünte
tése azt jelentette Szécsény életében, amit 
az ország életében Trianon. Az akkori első 
számú vezetők nem emelték fe l  szavukat az 
úgynevezett közigazgatás korszerűsítése 
ellen. Én magam is tudom ezt, hiszen átél
tem az egészet. A járási tanácsnak a meg
alakulásától az utolsó pillanatáig tagja 
voltam. Az akkori megyei vezetők hossza
san próbálták nekünk magyarázni, hogy 
milyen jó  lesz az Szécsénynek, ha Balas
sagyarmat lesz a járási székhely. Amikor 
megkérdeztem: ha az olyan jó , akkor miért 
kell minket annyira győzködni? Elképzel
heti, hogy milyen választ kaptam -  magya
rázta Kelemen Béla.

-  Ön abban az időben a Magyar Nem
zeti Bank szécsényi járási fiókjának volt a 
vezetője. Hogyan érintette az úgynevezett 
közigazgatás korszerűsítése?

-  Megszűnt itt a bank. Engem Sa l
gótarjánba helyeztek. A bank megszűné
se három dolgot vont maga után. Egy 
intézménnyel kevesebb lett Szécsényben. 
Kisebb lelki problémát jelen tett az ott 
dolgozóknak, hogy mi lesz velük. Jó lle-
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het elhelyezkedtek, de sokuknak utazgatni 
kellett. Ami a legfontosabb, hogy az embe
rek a banki ügyeiket nem tudták helyben in
tézni. -N em csak  a mi intézményünk szűnt 
meg. Jónéhány más is. Ezzel az intézkedés
se l, hogy Szécsénytől elvették a járási 
székhely rangját, elkezdődött a település 
szellemi életének leépítése.

Történelmi tény, hogy Szécsény meg
szűnt járási székhely lenni. Ezzel megszűnt 
a járási hivatal, a járásbíróság, a járási ren
dőrkapitányság, földhivatal. Szécsény egy 
csendes kis település szintjére redukálódott. 
Az itt élő emberek, a vezetők egyszerűen 
beletörődtek a megváltoztathatatlanba? Őze 
János a város jelenlegi alpolgármestere a 
kérdésre igy válaszolt.

-  Szécsényt három dolog sújtotta. Az 
egyik, hogy mindig is kevés szószólója volt 
a megyén. Higgye el, abban az időben ez 
így működött. A másik a földrajzi fekvése: 
Salgótarján és Balassagyarmat között mi 
voltunk a „légtér". Pedig épp a földrajzi 
fekvése miatt többet érdemelt volna ez a 
város. A járás akkori első emberei, értem 
ezen a párttitkárokat, sohasem kötődtek 
Szécsényhez. Í gy aztán könnyen kialakul
hatott az a helyzet, amely kialakult. Egy 
dolgot azonban még el kell mondanom. Ha 
fön t kiterveltek valamit, az ellen itt lent 
nagyon keveset lehetett tenni.

Hogyan látja az egykori intézkedés vá
rosra gyakorolt hatását Borik Albert fiatal 
vállalkozó?

-  Egy kis túlzással azt mondhatom, 
hogy a járási székhely megszűnésével ke
reskedelmünk fa lusi szintre süllyedt. A d
dig a környező településekről az emberek 
idejöttek ügyeiket intézni, amit legtöbb 
esetben bevásárlással kapcsoltak össze. Az 
intézkedés után Szécsény csak átutazó állo
más lett. Azok, akik korábban Szécsényben

a különböző hivatalokban dolgoztak, Ba
lassagyarmatra kerültek, esetleg Salgótar
jánba. A bevásárlásaikat ott intézték el. 
Aztán volt ennek az intézkedésnek még egy 
másik hátulütője. Minden ember valami
lyen közösségi életet él. A Szécsényből el
járó emberek, s mondjuk meg őszintén az 
értelmiségiek egy jelentős része volt ez, a 
két városban élték közéleti életüket, Szé
csény ezzel is kevesebb lett. Akárhogyan is 
nézzük, a járási székhely elvételével Szé
csény nagyon visszaesett a fejlődésben.

Szécsény és a gimnázium
Az 1970-es években jogosan érezték úgy 

a szécsényiek, hogy városukat tudatosan 
vissza akarják fejleszteni. Miért? Erre sem 
akkor, sem most nem tud senki elfogadható 
választ adni. Az egykori járási vezetők 
gyengeségét, egyfajta tervszerűtlenséget, a 
megyei vezetőség Szécsénnyel szembeni kö
zömbösségét egy erős centrális irányítást és 
bizonyos emberek háttérérdekét vélték az 
intézkedésben felfedezni az itteniek.

Tény, hogy a gimnázium is megszűnt Szé
csényben. Az intézményre a „halálos ítéletet” 
még előbb kimondták, mint a járásra. Hogyan 
vélekednek az egykori gimnáziumról az érin
tettek, az igazgató, tanárok, diákok, szülők?

Szerémy Gyula az egykori gimnázium 
volt igazgatója:

-  Szécsényben az 1963-64-es tanévben 
kezdte meg működését a gimnázium. A kö
zépiskola első három év után vált önálló 
intézménnyé, addig a I I . Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolával közös igazgatás alatt 
működött. Azért, mert megyei elhatározásra 
született, továbbá, mert az általános isko
lások közül egyre több tanulót szorított ki a 
fe jlődő  gimnázium a saját tantermeiből, a 
település nem örült túlságosan az új isko
latípusnak. A Járási Tanács Művelődésü
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gyi Osztálya és Szécsény tanácsi apparátu
sa különösen nem, mert a megye csak az ígé
reteit nem sajnálta, a pénzt már igen. Ezért a 
járásnak az általános iskolától kellett el
vonni a gimnázium fenntartásához szükséges 
költségvetési fedezetet. Még nagyobb gondot 
okozott, hogy bár a megye szinte azonnalra 
ígérte az új épületet, mégis hajszál híján elma
radt a beruházás. Ha az akkori országgyűlési 
képviselőnk Sümegi János nem rendelkezik 
olyan összeköttetéssel, és nem jár utána, ma 
sem volna iskolaépület a Rákóczi ut 90.szám 
alatt.

Miután János bácsi előtt minden magas 
hivatal ajtaja megnyílt, és ő nem is restellt 
kopogtatni rajtuk, nagy késéssel ugyan, de 
1968 decemberére beköltözhetővé vált a 
gimnázium épülete. A nehézségek ellenére 
50-60 szécsényi és környékbeli fiatal érett
ségizett a nappali tagozaton és átlagosan 
fe le  ennyi a dolgozók gimnáziumában.

Szécsény és a szomszédos települések 
sokat veszítettek azzal, hogy a 70-es évek
ben hivatalban lévő vezetőknek nem kellett 
a gimnázium. Csupán Kalocsai Miklós és 
Kiss Sándor pártbizottsági funkcionáriusok 
akarták ezt az iskolát.

Amikor ők itt hagyták hivatalukat, utó
daik asszisztáltak a megyei döntés végre
hajtásához, a gimniázium megszűntetésé
hez.

Szécsény nemcsak gimnáziumát veszítette 
el 1976-ban, hanem h fő jól képzett középis
kolai tanárát is. Ők ugyanis a szakközépiskolá
val történő összevonás miatt kerestek más ál
lást maguknak. Senki sem marasztalta őket.

A volt gimnázium tantestületi tagjai kö
zül Hégely Györgyné, jelenleg a balassa
gyarmati Balassi Bálint Gimnázium tanára 
a következőket mondta :

-A  tanári pályámnak a legszebb korszaka 
volt az a hat év, amit Szécsényben töltöttem.

Emlékeimben él, hogy meg kellett küzdenünk 
a gimmázium elismeréséért, azért, hogy a 
szülők ide adják gyermekeiket a balassa
gyarmati, vagy a salgótarjáni középiskolák 
helyett.

A szécsényi gimnázium rövid idő alatt ki
vívta a szakma, a szülők elismerését. A végzős 
diákok közül nagyon sokan kerültek egye
temre, főiskolára. Dr.Gál Lóránt az iskola 
egykori diákja így emlékezik vissza:

-  Egy városhoz elengedhetetlenül hozzá
tartozik a diákság is. Ez nagyvárosban egye
temet, Szécsényhez hasonló kisvárosok eseté
ben pedig gimnáziumot jelent. A helyi gimná
ziumnak számtalan előnye volt. Elsősorban a 
továbbtanulni szándékozók nem voltak hosszú 
utazásra kényszerítve, s a környező települése- 
ken lakók is könnyebben eljuthattak Szécsény- 
be, mint a másik két városba. Esélyt jelentett a 
gimnázium arra, hogy az itt végzettek a város
ban maradjanak, vagy az egyetemek, fő isko
lák után visszatérjenek.

Ebben az iskolatípusban jelentek meg 
az önkormányzat csírái. A tanári kar az 
oktatáson kívül befolyást gyakorolt a vá
ros szellemi életére.

A remény hal meg utoljára.
A 90-es évek elején a városban és kör

nyékén egyre többen megfogalmazták a 
gimmázium újraindításának a gondolatát. A 
pártok zászlaikra tűzték: „Legyen a város
nak ismét gimnáziuma”.

Az MDF részletes, felmérésen alapuló 
programot dolgozott ki a helyi gimnázium 
előnyeiről. 1991-ben az látszott elfogadható 
megoldásnak, hogy a mezőgazdasági szak- 
középiskola négy évfolyamos gimnázium 
megszervezésével bővíti képzési formáját. 
Akkor az iskola vezetősége nem látta ennek 
a realitását.

Közben a két szomszédos városban, Sal
gótarjánban és Balassagyarmaton beindult a
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6 évfolyamos gimmáziumi képzés. Tehetsé
ges gyermekek Szécsényből és környékéről 
a két gimnáziumban folytatták tanulmánya
ikat 6. osztály után. Így ebben az időben 
Szécsényben már nem volt létjogosultsága 
egy 4 évfolyamos gimnázium megszervezé
sének.

Az önkormányzat széleskörű felmérést 
végzett a szülők körében egy leendő gimnázi
um indításáról. A szülőknek az volt a kéré
sük, hogy önálló gimnáziumot alapítson az 
önkormányzat. Gyermekeiket nem szívesen 
adják a mezőgazdasági szakközépiskolával 
összevont gimnáziumba. Egy iskola szellemi
ségét, profilját, követelményrendszerét csak 
akkor lehet kialakítani, ha az önálló. Így dön
tött az önkormányzat az önálló 8, illetve 6 év
folyamos gimnázium indítása mellett. Az ok
tatás az 1994-95-ös tanévben kezdődött el.

A gimnázium iránti érdeklődést mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy 231 tanuló 
jelentkezett, s közülük 198-an nyertek felvé
telt.

-  A gimnázium több mint reménysugár a 
város önállóságának útján. Egyfajta biz
tosíték arra, hogy ennek a településnek is
mét lesz önálló, az itt lakók életét megha
tározó szellemi élete -  mondta Melo Mag
dolna szülő.

Kelemen Béla azt a gondolatot fejtegette, 
hogy a gimnázium fényes bizonyítéka annak, 
hogy a szécsényiek nem törődnek bele a meg- 
változtathatatlanba. Ha kell, kezükbe veszik 
saját sorsuk irányítását.

-  A leköszönt önkormányzatnak három 
előremutató, a város jövőjét meghatározó 
döntése volt. A gáz bevezetése, a zeneisko
la megszervezése és a gimnázium beindítá
sa -  vélekedett Smelkó István az MDF 
szervezetének helyi vezetője.

Ismét van a városnak ren d ő rk ap i
tánysága

Ha kívülről nézném ezt a várost, talán 
nem fájna annyira az, ami fáj. Nem fájna, de 
végtelenül bosszantana. Tudunk építeni, lét
rehozni dolgokat, aztán ugyanazt lerombolni, 
átalakítani, átszervezni. Nem törődve az 
anyagi és emberi áldozatokkal. Mindezt csak 
azért mondtam el, mert volt ennek a városnak 
egy rendőrkapitánysága. Tudom, hogy mit 
jelentett a megszűnése az itt élő embereknek.

Hadd idézzem ezzel kapcsolatosan a helyi 
újság 1990 júliusi számának egy cikkét. „Ami
óta az 1978-as év végén megszüntették a városi 
rendőrkapitányságot és ésszerűségre hivatkoz
va a balassagyarmatihoz csatolták, elég sok volt 
a gond. A legegyszerűbb okmányokkal is balas- 
sagyarmatra kellett utazgatni, az ellenőrzés 
lanyhult a térségben, hiszen a balassagyarmati 
körzetnek a perifériáján voltunk, romlott a 
közbiztonság. Mindezek egyenes következmé
nye volt, hogy a térség lakossága egyre elége
detlenebbé vált a rendőrség munkájával szem
ben. A helyzet tarthatatlanságát felismerve a 
rendőrség illetékesei egyetértésével 1988-tól 
már Szécsényben lehetett elintézni a személyi 
igazolványokkal és útlevelekkel kapcsolatos te
endőket, de a közlekedés rendjében, a vagyon
védelemben nem történt előbbrelépés. Sum
mázva azt lehet talán mondani, hogy a balassa- 
gyarmati Városi Rendőrkapitányság nem volt 
igazi gazdája ennek a térségnek, így minden 
törvénytisztelő állampolgárt örömmel töltött el 
a hír, miszerint Szécsényben Városi Rendőrka
pitányság alakul”.

Egy évvel később a megyei rendőrkapi
tány, a környező települések polgármesterei
nek az egyetértésével dr. Havasi Zoltánt ki
nevezte Szécsény város rendőrkapitányának.

Velenczei Ferenc igazi lokálpatrióta, tős
gyökeres szécsényi, így fogalmazott:

-  Már ez is valami, de még nagyon 
messze van a rend.
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Új szelek fújdogálnak
A szécsényi emberekre jellemző, hogy a 

lakosságot két csoportra osztják: tősgyöke
res szécsényiekre és bevándorlókra. Az 
utóbbiakat nem egyszer a jöttmentek jelző
vel illetik. Mi lehet ennek az oka ? -  kérde
zem Velenczei Ferencet.

-  Ez így nem egészen igaz. A helyzet 
nem olyan egyszerű. Az elmúlt időszak ta
nított meg minket arra, hogy ne higgyünk az 
„esőcsinálóknak ", az idegenek igérgetései
nek. Ezt a várost a megyei vezetők, a f e 
jünkre tett idegen kiskirályok már nem egy
szer becsapták, félrevezették. Az ilyen embe
rek azután szedik a sátorfájukat, és „ango
losan'' lelépnek. Egy szécsényi ember, aki itt 
született, nem hoz olyan intézkedéseket, hogy 
utána ne merjen az emberek szemébe nézni. 
Az itt születettek és itt élők között nincsenek 
hamis próféták. Ennek a városnak volt egy 
Bőviz és egy Földi korszaka. Mi elfogadjuk, 
tiszteljük azokat az idegenből idetelepült 
embereket, akik beilleszkednek és tesznek is 
valamit ezért a városért. Nagyon sokan van
nak ilyenek. Hogy csak néhányat említsek né
hai Antal Károly, néhai Boros Béla, néhai 
Borda István, Bakos Ferenc, Szerémy Gyula, 
Kovács György, Csuka László és sokan má
sok.

-  Említette a Bővíz- és Földi korszakot. 
Mit ért ezen?

-  Amikor ők voltak a tanácselnökök, 
fejlődött ez a város. Kollégium, Skála 
Á ruház, általános iskola, kultúrház, lakó
telepek, hogy csak a legfontosabbakat em
lítsem. Mind a ketten tősgyökeres szécsé- 
nyiek voltak. Földi Laci bácsi fegyelmit 
kapott, mert túllépte a megyétől kapott ke
retet. Azt mondta: A fegyelmi csak egy 
papír, de a város korszerű közvilágítása 
megmarad". Ilyen gondolkodású vezető 
emberek kellenek nekünk.

-  Miért? A maiak nem ilyenek?
-  Megmondom őszintén, vannak közöt

tük olyanok, akik előbbre valónak tartják 
saját egzisztenciájukat, gazdaságukat, 
mint a város érdekét. Ilyen szemlélettel 
nem lehet egy várost irányítani.

Csak a rend kedvéért jegyzem meg, hogy 
nem minden képviselőnk ilyen, és különösen 
nem a polgármesterünk.

*

Hogy valójában mikor kezdődött el az 
ország demokratikus átalakulásának a fo
lyamata, nehéz lenne időponthoz, helyhez 
kötni. Hogy Szécsényben mikor indult el ez 
a változás, ugyancsak nem köthető dátum
hoz. Egy biztos. Voltak személyek, akik élen 
jártak az átalakulás folyamatában. Vannak 
közösségek, amelyek hozzájárultak, felgyor
sították a helyi változásokat. Ott bábáskod
tak a helyi demokrácia megszületésénél.

A helyi újság 1989.decemberi számá
ban írta: „...Várunk valamit, amit nem tu
dunk megfogalmazni, amit nem mondunk 
ki, de a reményt keltő várakozás ott él a 
lelkünk mélyén. (...) Tudjuk, hogy 1989 
karácsony estéjén felhőtlen nyugalom ki
látásával nem áltathatjuk önmagunkat, de 
azt is tudjuk, hogy egy új karácsony ko
pogtat az ablakon.

(...) Midőn csöndes rezzenések, hango
sabb emberi szók jelzik az idők változását; 
midőn kezd szárba szökkenni a remény, 
meg kell hogy fogalmazzuk önmagunknak : 
mi a küldetésünk? Mások és önmagunk bol
dogsága. Csak ilyen közegben mondhatunk 
egymásnak boldog karácsonyt. Csak így le
het súlya, hite szavunknak..."

Szécsényben az évtized fordulóján a po
litikai változások főbb mozgatója az MDF 
volt. Frisch Oszkár erre így emlékezik 
vissza:
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-  Levegőben lógott a változás. 1988. 
december 16-án megalakítottuk a helyi 
csoportot. Ezt annak rendje és módja sze
rint bejelentettük a tanácson a H N F helyi 
szervezeténél és az MSZMP irodáján. -  
Hogy mi volt a célunk?

Azoknak az összefogása, akik váro
sunkban és környékén részt kívántak venni 
a helyi politika alakításában, a demokrati
kus közvélemény kialakításában.

Ahol csak lehetett támadást indítottunk 
az MSZMP, majd utódja az MSZP ellen. 
Sikerült elérni, hogy az akkori tanácsi ve
zetés komolyan vett minket. Aláírásokat 
gyűjtöttünk. A z egyik ilyen nagy akciónk 
volt, hogy a pártházat át kell alakítani 
egészségügyi centrummá. Kidolgoztuk 
programunkat, amelyben síkraszálltunk a 
szabad választások mellett. Csak meg
jegyzem, hogy később az egészségügy-há
lózat fejlesztése a mi koncepciónk alapján 
valósult meg. El kell hogy mondjam, két vo
nal rajzolódott ki sorainkban. Az egyik az 
akkori és korábbi párt és állami vezetés 
számonkérése, elszámoltatása.

Mi a szürke, egyszerű párttagokra nem 
gondoltunk. De szeretném hangsúlyozni, 
hogy a számonkérést, elszámoltatást csak 
egyes személyek szorgalmazták. A józanabb 
vonal a város fejlesztését, a demokratikus 
élet kibontakozását tartotta fontosnak. És 
ez volt az erősebb. S azt hiszem, hogy nincs a 
városban olyan ember, akit ezért vagy azért 
az MDF számonkért volna...

A helyi átalakítást a demokratikus élet ki
bontakoztatását a helyi MSZMP reformgon
dolkodású párttagjai is sürgették.

-  M i is a változás hívei voltunk. A 
más csoportosulásokkal szemben nehezí

tette a helyzetünket, hogy a megyei pártbi
zottság minden lépésünket figyelte. Egy 
alkalommal behívattak, s keményen szá- 
monkérték rajtam, hogy miféle reformokat 
akarunk mi Szécsényben. Két tűz között vol
tunk: egyfelől támadtak minket az itteni tő
lünk jobbra álló csoportosulások, a másik 
oldalról pedig az előbb említett keményvo
nalú megyei vezetés -  mondta Borenszki 
Ervin.

Gazdaság az alapja mindennek
Csak azt lehet elosztani, amit megter

meltünk. Ezt a régi igazságot a szécsényiek 
is jól tudják.

-  A 80-as évek közepén bementem a párt- 
bizottságra, beszéltem a tanácselnökkel, hogy 
telepítsenek Szécsénybe mezőgazdasági ter
mékeket feldolgozó iparágat. Mit gondol mi 
volt a válasz? Azt mondták, hogy én építész 
létemre nem látom át a térség munkaerőgaz
dálkodását. Aztán megmagyarázták, hogy 
Salgótarján üzemei bőven felveszik a térség 
felesleges munkaerejét. A történelem engem 
igazolt. Amikor a gazdasági helyzet romlott, 
Salgótarján üzemeiből elsőként a bejáró 
dolgozókat küldték el. Aztán hivatkoztam a 
város vezetőinél a szövetkezet melléküzemá
gaira. Elmondtam, hogy miért kell öntödét 
létrehozni és miért olyannal foglalkoznak, 
aminek kevés köze van a mezőgazdasághoz.

Abban az időben a vezetés csak a mezőgaz
dasági termeléssel foglalkozott. Megfeled
keztek az ipar fejlesztéséről, pontosabban a  
mezőgazdasági termékeket feldolgozó élelmi
szeripar meghonosításáról -  magyarázta Borik 
Albert képviselő.

Mindannak amit ön elmondott bizonyos 
mértékig ellentmond az ELZETT Zár és La
katgyár idetelepítése.

-  Ez csak egy. Több olyan üzemre lett 
volna szükség, amely az eljáró munkaerőnek
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itt helyben biztosít munkalehetőséget. Igaz, 
hogy a változás idején az ELZETT is prob
lémákkal küszködött, sőt be kellett zárni, de 
legalább megmaradtak a szerelőcsarnokok. 
Tudott a város valamit privatizálni, volt 
olyan hely, ahol az új ipar elindulhatott. Ha 
több üzem lett volna, akkor most nagyobbak 
lehetnének a lehetőségek, kevesebb lenne a 
munkanélküliek száma.

Borik Albert véleményének ellentmond 
dr. Sümegi Sándor, a volt termelőszövetke
zet elnöke, az újtípusú szövetkezet vezetője.

-  Szécsényben 1960. február 13-án ala
kult meg a termelőszövetkezet. Egy évvel ké
sőbb ide csatolták Pösténypusztát, majd 
Benczúrf alvát. Politikai döntés alapján 
1975-ben a volt nagylóci szövetkezet egye
sült a szécsényivel. Négy évvel később Hol- 
lókő-Zsunypuszta Petőfi Népe MGTSz csat
lakozott hozzánk. Újabb politikai döntés és 
Ludányhalászit, Nógrádszakált is idecsa
tolták. Ezt követően a nagy szövetkezet 
7776 hektáron gazdálkodott.

1992. december 11-én a közgyűlés az 
alábbi szerkezetet alakította ki. A több, 
mint 600 millió fo rin t vagyon közel 50 
százaléka ju to tt a Termelő Értékesítő 
Szolgálta tó  Szövetkezetnek. A I I .  Rá
kóczi Ferenc M ezőgazdasági TÉSZSZ , 
amelynek én vagyok a vezetője, a volt 
szövetkezet jogutódja.

Kivált a közös gazdaságból 8 személy, 
ők önállóan gazdálkodnak.

Csókási Béla röviden így summázta 
döntését: A z apám is paraszt volt, szeret
te a fö ld e t , ami megélhetést jelentett a 
család számára. Annak idején bekénysze- 
rítettek bennünket a téeszbe. Most végre 
megmutathatom, hogy egyedül mire va
gyok képes. Jobb így, hogy a magam ura 
vagyok.

Dr. Sümegi Sándor a szétesésről a to
vábbiakban a következőket mondta: -

Hollókő-Zsunypuszta térségben megala
kult az önálló gazdálkodó N -D I ORI T 
Kft. Ludányhalászi térségében a BSZV  
Kft. jö tt létre. Szécsényben az Industria 
Kft-hez az ipari tevékenység került. Amit 
eddig mondtam azok száraz adatok, pusz
ta tények. A véleményem, hogy kár volt 
szétverni a szövetkezeteket, ami egyértel
műen hozzájárult a magyar mezőgazda
ság visszaeséséhez. Nem titkolom mi 
most csak úgy tudunk megélni, hogy el
kezdtük felélni a vagyonunkat. Ennek nem 
csupán mi vagyunk az okai, késett a szövet
kezeti törvény, a privatizációt sem úgy haj
tották végre, hogy a szövetkezeteknek jó  le
gyen. Gondolok itt arra, hogy a fö ld jein 
kért a kárpótlási jegyeket még mindig nem 
kaptuk meg. Véleményem szerint, hosszú 
éveknek kell eltelni ahhoz, hogy a magyar 
mezőgazdaság talpra álljon.

Munkanélküliség
1990 nyarán már erősen fújdogált a 

munkanélküliség szele. Az emberek tele 
voltak bizonytalansággal, szorongással, fél
elemmel. A város legnagyobb ipari üzemé
ről így írt a helyi újság 1990. júliusi száma: 
Lakat kerül a BRG-re? címmel: „Talán épp 
az egykor itt gyártott lakat díszeleg majd a 
gyár kapuján? Ez az egyik legnagyobb kér
dés most Szécsényben. A dolgozók az utób
bi hónapokban érezték, hogy valami baj 
van, hiszen egyre kevesebb volt a munka. 
Már nem kellett, sőt nem is lehetett túló
rázni. Nyílt titok volt: baj van a vállalattal. 
Tudtak arról, hogy Salgótarjánban 500 főt 
küldtek el az ottani egységtől. A szécsényi- 
eket is megcsapta a >halál szele<. A bizony
talanság érzését csak fokozta, hogy nem 
tudták kiket fog érinteni. A feszültség mi
att barátok ellenségekké váltak, mindenki 
bűnbakot keresett és látott a másikban. 
Tóth László úr a szakszervezeti bizottság
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titkára: Igyekeztem mindent megtenni, hogy 
ne kerüljön sor az elbocsájtásokra, még a 
Szakszervezetek Országos Szövetségétől is se
gítséget kértem. Eredménytelenül. Egyetlen le
hetőségünk maradt, segíteni, hogy zökkenő- 
mentesen, minél kevesebb problémával oldjuk 
meg a leépítést, a létszámcsökkentést”.

A végeredmény: az üzemet bezárták. A 
szakszervezeti titkár most munkanélküli:

-  Megpróbáltam több helyen is elhelyez
kedni, de nem sikerült. Tudja, én a változás 
legnagyobb problémáját abban látom, hogy 
korábban az embereknek megmondták, hogy 
mit kell csinálni, és tették a dolgukat. Az 
ilyen szellemben élő emberek nehezen tudnak 
váltani, az újhoz alkalmazkodni,próbálkoz
ni, netán kockáztatni. Az én esetem is jó  pél
da erre. A fiam , aki szobafestő, az utcára 
került. Nem volt úgy elkeseredve mint én. 
Könnyebben feltalálta magát. Nyitott egy 
kis zöldségboltot, nem nagyot, de arra jó  
volt, hogy őt eltartsa. Aztán ez a bolt szép 
lassan bővült. Ma már azt mondhatom, hogy 
talán nekem is cseppen onnan valami. Nem 
mondhatom, hogy tönkrement a családi éle
tem, de szomorú dolog, hogy a fiam  tart el, 
még akkor is ha besegítek neki a munkába. 
Egy istentelen nagy ürességet érzek magam 
körül. Nemegyszer a feleségemtől is megka
pom, hogy mit akarok én eltartott munkanél
küli?

Hogy mit jelent a munkanélküliség az 
emberek életében?

A többségüknél lelki válságot. Elzárkó
zást a külvilágtól.

P.J-né mondta cl a következő történetet, 
arra kérve, hogy ne írjam ki a nevét:

-  Férjem gépkocsivezető volt a szécsényi 
VOLÁ N-telepen. Megbecsülték, tisztelték 
mert megbízható, jó  szakember volt. Szerette 
a munkáját. A vállalat megszűnésével mun
kanélküli lett. A férjemet mintha kicserélték 
volna. Nem szólt senkihez, mogorva volt,

egyszerűen nem tudta feldolgozni önmgában 
azt, hogy ő munkanélküli. Nem tudott alkal
mazkodni az új kényszerhelyzethez így aztán 
a saját kezével vetett véget életének. A tra
gédia azzal folytatódik, hogy az apa halála 
annyira megviselte a tizenéves fiam  lelkét, 
hogy agresszív lett, nem járt iskolába, nem 
érdekelte őt semmi, tiltakozott a világ ellen. 
Végül intézetbe kellett őt adni.

Egy másik férfi N.L. mondta:
-  Kovács a mesterségem. Mindig azt 

mondtam a főnökeimnek, ha felbosszantot
tak: itt a kalapács, gyertek vegyétek ki a ke
zemből. Tudtam, hogy nem teszik meg, mert 
azzal dolgozni kell. S mi történt? Kivették a 
kezemből és félretették a sarokba. Nem volt 
szükség a kalapácsra, a munkámra. Mi ta
gadás szégyellem, hogy munkanélküli let
tem, s az az igazság, hogy nem is tudom, hogy 
mihez kezdjek, mert csak a kovácsmester
séghez értek.

Történelmi változások, amelyben nem 
dörögtek ágyúk, nem kelepeltek géppuskák, 
nem folyt a vér. De a történelem változásai 
rátelepedtek az emberek vállára. A szélcsend
ben sok ember lelkében tombolt a vihar.

Ahogy múlt az idő, egymásra rakódtak a 
napok, hetek, hónapok az emberek egyre in
kább megtanultak együtt élni a munkanélkü
liséggel. Sokan úgy megszokták ezt az életfor
mát, hogy ma már akármilyen munkát nem is 
vállalnak el szívesen.

-  A nevemet ne írja meg, de megmon
dom magának őszintén, hülye lennék elmen
ni 18.000 Ft bruttóért dolgozni, amikor 
megkapom a munkanélkülit, és jóval többet 
tudok összemaszekolni.

Horváth Ferenc az ELSA Kft. ügyveze
tő igazgatója mindezt azzal erősítette meg, 
hogy üzemükbe, amely a volt BRG helyén 
működik, akár 100 embert is fel tudnának 
venni. Sajnos nincs jelentkező.
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Család, amely küzd, bízik és remél
Nehéz helyzetben vagyok, amikor azt 

kutatom, hogy a változások hogyan érintet
ték a családokat. Hiszen a nagy nyilvános
ságot senki sem vállalja szívesen. A családja 
belső életét nem teregeti ki. Végh Lajos és 
családja vállalta ezt.

A Végh família annyiban átlagos magyar 
család, hogy mindazok a társadalmi folyama
tok, amelyek az elmúlt években lezajlottak, 
erős hatást gyakoroltak rájuk: őket is a vál
tozások negatív szele érintette meg jobban. 
Átlagos annyiban is, mint a családok jelentős 
része, hogy nagy áldozatvállalások és nehéz
ségek közepette is, de sikerült talpon marad
niuk. Az általános jegyek közé sorolhatjuk 
azt is, hogy nem csupán szemlélői, alkotói is 
saját életüknek, sorsuknak. És abban is meg
egyeznek a nagy átlaggal, hogy az átalakulás 
kínálta változásokra nehezebben, ha úgy tet
szik, többszöri átgondolás, megfontolás után 
reagáltak.

Eltérnek azonban az átlagos családtípus
tól abban, hogy három gyermeket nevelnek. 
A legidősebb Bence 11 éves, a 8 évfolyamos 
gimnázium elsőse, Gergő az általános iskola 
harmadik osztályába jár, Enikő első osztá
lyos. De a család szerkezete is különbözik a 
nagy átlagtól abban, hogy a 40 éves család
fő nyugdíjas édesanyja is velük lakik. Erzsi 
néni szövőnőként ment nyugdíjba 15 éve. 
Ha hívják, még most is bejár kisegíteni.

Az ön számára mit jelent a család?
-  Nehéz egy kérdés. Azt mondhatom, hogy 

minden. Mit érne az élet egyedül. Semmit. A 
feleség, a gyerekek adják az élet értelmét. 
Ők azok, akikért érdemes dolgozni.

Kati, a feleség (gyermeknevelési támo
gatást kap):

-  Higgye el, nem minden a pénz. Tu
dom, hogy most nagyon sok embernek az a 
mindene, talán még az istene is. Nem mon
dom az is kell a boldogsághoz, sőt a pénz

telenség a legtöbb feszültség forrása, 
mégsem szabad csak pénzben gondolkodni. 
Van a földön más érték is. Ilyen: a békés 
boldog családi élet, a gyermeki mosoly, az 
értük való aggódás, az a sok apró öröm, 
amit nyújtanak. Tény, hogy több mindenről 
le kell mondanunk. S az ő szeretetük, ra
gaszkodásuk kárpótol azért, amihez most 
nem jutunk hozzá. Ki tudja, talán egyszer 
nekünk is megadatik, hogy lesz kocsink, ki
rándulhatunk, üdülhetünk, festményeket ve
hetünk, nem kell lemondani kedvenc íróink 
könyveiről.

Amikor arra kértem az édesapát, hogy me
séljen önmagáról, élete útjáról, fontosabb állo
másairól, rövid gondolkodás után a szemembe 
nézett és határozottan mondta:

-  Én őszinte leszek, mert úgy érti meg igazán 
az életemet, ha lehet ne hagyjon ki belőle sem
mit. Nem tartoztam a jótanulók közé, úgy, mint a 
két nővérem, akikből tanárnő lett. Így szakmát 
választottam. Autószerelő lettem. Amikor fe l
szabadultam, a VOLAN-nál dolgoztam. De kü
lönösebben nem érdekelt a szakma. Így nem is 
tartoztam a jó  szakemberek közé. A sereg előtt 
lehetőségem adódott arra, hogy megszerezzem a 
jogsit. A vezetés?Az igen, az mindig érdekelt. A 
FÜSZÉRT-nél rakodóként dolgoztam, majd 
idővel kocsit kaptam. A feleségemmel is a mun
kahelyemen ismerkedtem meg. Összeházasod
tunk. Szécsényben a szülői házban laktunk, amit 
később kibővítettünk.

A FŰSZÉRT Vállalatnak egyre nehezeb
ben ment. Egymás után adták el az autókat. 
Behívatott a főnököm, hogy eladják az autó
mat, ha akarom, megvehetem; azt is felaján
lotta, hogy a kocsimmal náluk fuvarozhatom 
Itthon javában tartott az építkezés. A f e l 
eségemmel sokat töprengtünk, hogy mité
vők legyünk. -  Vegyünk fe l  újabb kölcsönt, 
hogy a kocsit meg tudjuk venni? Végül is 
hosszas vívódás után úgy döntöttünk, hogy 
nem leszek vállalkozó. Egy évig a FÜ-
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SZÉRT-nél maradtam rakodómunkás
nak. M ielőtt a vá lla la t végleg össze
omlott 1991 -ben eljöttem  Szécsénybe a 
Malomba dolgozni. Jó  helyem vo lt, ko
csit kaptam. A végzet itt is utolért. A 
f ő n ök közölte velem, hogy eladják a 
teherautókat, ha akarom megvehetem. 
Újabb családi tanácskozás, töprengés 
és megint csak nemet mondtam.

Említette, hogy a szülői házban lak
nak, ugyanakkor valami építkezésről is 
szólt.

-  Ig en. A szülői ház két szoba-konyhás 
volt, bizony nem nagy lakás, ráadásul 
nem is volt összkomfortos. Két lehetőség 
előtt álltunk. Vagy veszünk valahol egy 
olcsó kis lakást, és azt korszerűsítjük, 
vagy ezt a családi házat korszerűsítjük. 
Ha elmegyünk innen, akkor édesanyám 
egyedül marad, ezt nem akartuk. A két 
testvérem azt mondta: bővítsük csak nyu
godtan a családi házat, ők nem tartanak 
semmiféle örökségre igényt. Édesanyánk
nak is jobb lesz, ha lesz mellette valaki. 
Elkezdtük az építkezést 10 évvel ezelőtt. 
Volt egy kis összerakott pénzünk, f e l 
vettünk 200 ezer fo rin t kölcsönt. A sze
gény embert még az ág is húzza. Nem 
kaptuk meg a gyermekek után já ró  szo
ciális kedvezményt, mert „csak bővítet
tünk".  Akkor úgy terveztük, és minden 
reális lehetőségünk meg volt rá, hogy 10 
éven belül teljesen kész lesz a lakás. A 
tetőtér beépítésével együtt. Tévedtünk. 
Tévedtünk, mert nem voltunk látnokok. 
Nem láttuk előre, amit ebben az ország
ban nem láttak nagyon sokan, hogy mi
lyen sokat fo g  az ország gazdasági 
helyzete romlani. A zt meg felté te lezn i 
sem mertük, hogy a feleségem  munka- 
nélküli lesz. Ma a fize té s  a megélhetés
hez elég, ahhoz is nehezen.

Visszaköltöztek a ferencesek
Juhász Gyuri bácsi mesélte:
-  Városunkban 1950-ben elterjedt a 

hír: a ferences atyákat munkatárborba vi
szik. Az emberek esténként botokkal, ka
pákkal, kaszákkal -  voltak, akik csak üres 
kézzel -  összejöttek a templom környékén, 
hogy megakadályozzuk a papok elvitelét. 
Estéről estére vigyáztunk a lelkipásztora
inkra. Egy alkalommal megállt az úton egy 
autó, kiszállt belőle a rendőr parancsnok, 
és megkérdezte, hogy mit keresünk ott. Vol
tak, akik azt válaszolták: csak levegőzünk. 
A bátrabbak így feleltek: a papokra vigyá
zunk. Néhányunknak másnap a rendőrségen 
kellett jelentkezni. Júniusban Amand atyát 
a házfőnököt a provinciális Pestre hívatta. 
A házfőnök a kolostor könyvtárának érté
kesebb köteteit már korábban szétosztotta a 
hívek között, hogy őrizzék, vigyázzanak rá. 
Ugyanis az a hír terjedt el, hogy az egyházi 
témájú könyveket elégetik. Nemrég tudtam 
meg, hogy a könyvtárból a könyveket Deb
recenbe vitték. Amand atya többé nem tért 
vissza Szécsénybe 1950 júliusában üzenet 
érkezett, hogy a páterek legyenek készenlét
ben, elviszik őket egy másik kolostorba. 
Egy este értük jöttek. Mi akkor már nem 
vigyáztunk rájuk. Úgy gondoltuk, hogy 
még Amand atya távol van, úgysem viszik 
el papjainkat. Tévedtünk. Amikor a ren
dőrök bevonultak a kolostor épületébe, 
minden ajtó nyitva volt. A z atyák 
csendben ültek, már várták a rendőrö
ket. Mindegyikük mellett a vászonzsák 
a ruhaneműjükkel. A békés, türelmes 
megadás a rendőröket is meghatotta. 
Udvariasan közölték velük, hogy másik 
kolostorba viszik őket át. A szerzetesek 
szó nélkül követték az utasítást. M ás
nap reggel világi pap, Géczi tisztelendő  
mondott misét. Jóval később tudtuk
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meg, hogy Esztergomban még 1950 végén 
ismét megalakult a ferences rend, a f e l 
szentelt papok továbbra is a hivatásukat 
élték, a dolgozó barátok pedig a civil élet
ben helyezkedtek el.

1989. szeptember 3-án, közel 40 év után 
Szécsénybe visszajöttek a ferencesek. Márk 
atya házfőnök azonnal hozzáfogott a kolos
tor rendbetételéhez. A munkálatok két évig 
tartottak. Tavaly ismét megjelentek a város
ban a novíciusok. Kik a novíciusok? Márk 
atya elmondta, hogy a novícia alapjában vé
ve ma sem változott a régihez képest. Egy 
évig az újoncok szinte teljesen el vannak 
szigetelve a külvilágtól, ez a próbaév. A je
löltek megismerik a rend életét, próbára te
szik önmagukat, hogy tudnak-e a szülők, a 
külvilág nélkül élni, teljesen azonosulni a 
rend belső világával. Elválik, hogy mennyire 
képesek az önnevelésre. Egy év elég ahhoz, 
hogy eldöntsék, tudnak-e ezzel azonosulni, 
vagy sem.

A próbaév után egyszerű fogadalmat 
tesznek. Az út innen kettős. Egyrészt a teo
lógiai főiskolára mehetnek, amelynek elvé- 
gézése után pappá szentelik. Ők lesznek a 
klerikus testvérek. Ők azok, akik miséznek, 
gyóntatnak. Azok akik nem tanulnak to
vább, rendük laikus testvérei maradnak. Ők 
azok, akik fogadalmat tettek, de nincsenek 
felszentelve. Sokan dolgozó barátként isme
rik őket.

Szécsényben a ferencesek nem csupán a 
hívők lelki gondozásával foglalkoznak. Be
kapcsolódnak a város szellemi életébe. A 
városi művelődési központ és a ferences 
rend közösen rendezték meg az immár ha
gyományossá vált Egyházzenei Találkozót. 
A papok kezdeményezői különböző helyi 
önszerveződéseknek, amelyek a hitre, szere- 
tetre épülnek (ilyen például a cserkészcsa
pat).

- A  kolostor története egyidős a városé
val. Szécsényben mindig is mély gyökerei 
voltak a vallásnak. Nemcsak azért, mert itt 
voltak a ferncesek -  amire a szécsényiek 
büszkék -  hanem azért is, mert a gyermekek 
a családon belül keresztény neveltetésben 
részesültek. Ez örökítődött át nemzedékről- 
nemzedékre. Abban a kemény időben, ami
kor az állam szemében bűn volt a hit, a 
templomba járás, az emberek zöme akkor is 
elment, ha kellett titokban a templomba. 
Azért a 40 év nem múlt el nyomtalanul. Az 
emberek, különösen a fiatalok egy része, 
főleg azok, akik tanulás vagy egyéb okok 
miatt hosszabb vagy rövidebb időre elmen
tek a városból, kiszakadtak a szülői ház
ból, elidegenedtek a hittől. Mi, szécsényiek 
örülünk annak, hogy a városba visszaköl
töztek a ferencesek -  foglalta össze vélemé
nyét Horváth Béla.

Átrendeződik a város
A családoknál a tartalékok elfogynak, 

sokan már csak máról holnapra élnek. Má
soknál nagyobb tőke halmozódik fel. Ennek 
lehet legális, féllegális, esetleg illegális mód
ja. Sokan a 80-as évek elejétől ügyesen kap
csolódtak be a második gazdaságba, és szép 
lassan komoly tőkére tettek szert.

-  Voltak itt olyanok, akik 10-20 hold 
földet béreltek a TSz-ektől, állami gazda
ságtól. A vetőmagot, műtrágyát, gépi mun
kát se hiában - se pénzért beszerezték a kö
zösből. Í gy könnyű volt évente több száze
zer forintot zsebre tenni - nem adom ki ma
gam, mert nem akarok egy életre haragoso
kat szerezni -  vélekedett a helyi dolgokat 
jól ismerő személy.

Ebben az időben a vállalkozói réteg is 
kezdett kiszélesedni.

-  Otthagytam a tanári pályát, maszek 
fuvarozó lettem. Kezdetben én voltam a
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gépkocsivezető, a rakodó, munkaszervező, 
tehát mindenes. Később felvettem egy rako
dót, majd bővítettem az autóparkomat. Ma 
már nemzetközi fuvarozással foglalko
zom, én csak a munkaszervezést irányítom. 
Naponta jóval többet dolgoztam, mintha 
tanár lettem volna, kockázatot is vállal
tam, de bejött -  magyarázta Bakos László.

Voltak, akik az átmeneti évek zűrzava
ros időszakát hirtelen meggazdagodással 
próbálták kihasználni.

-  Két éve úgy döntöttem, hogy ottha
gyom a tanári katedrát -  egyébként a mező- 
gazdasági szakközépiskolában dolgoztam, 
mint mérnöktanár -  és önállósítom magam. 
Van egy kis földterületem, bérelek hozzá, 
összehoztam egy gépparkot, és elindultam 
a vállalkozás útján. Nem bántam meg, 
hogy váltottam -  így Mosó Ottó.

-  Kétségbeestem, amikor 1981-ben a 
kezembe adták a munkakönyvét. Aztán bar
átommal azt mondtuk, hogy elég fiatalok  
vagyunk ahhoz, hogy kezdjünk valamit. Így 
alakítottunk egy kft-t. Jóval többet dolgoz
tunk, mint azelőtt. De több is jön a konyhá
ra -  vallotta Havasi Szabolcs.

Szécsény egyik legismertebb és elismert 
vállalkozója Borik Albert.

-  Egyfajta átrendeződés figyelhető meg 
a város életében. Sajnos a középréteg, amely 
a 70-es, 80-as években viszonylag anyagi 
biztonságban élt, ma sokkal rosszabb viszo
nyok közé került. Közülük nagyon kevesen 
vannak, akik tartani tudják korábbi életszín
vonalukat, vagy netán jobb feltételt teremtet
tek maguknak. Él a városban harminc-negy
ven olyan család, akik az úgynevezett gazda
gabb elithez tartoznak, mellette ott van az el
szegényedés, a munkanélküliség. Egyértel
műen azt mondhatom, hogy pillanatnyilag 
kettészakadt a város, hiányzik a középréteg. 
Vannak, akik jól élnek, de mellettük ott van

egy elszegényedő réteg. Viszonylag kevés azok
nak a száma, akik a középréteghez tartoznak.

-  Ön szerint milyen kilátása van a vá
rosnak arra, hogy a polgári réteg megerő
södjön? Az alsó rétegekhez tartozók száma 
csökkenjen?

-  Mindenki a saját alapállásából ítéli 
még az életet. Í gy vagyok ezzel én is. Nem 
tudok egyetérteni azzal, hogy a munkanél
küli kap egy bizonyos összeget, úgynevezett 
munkahelyteremtő támogatást, hogy fogjon 
hozzá valamilyen vállalkozáshoz. A gya
korlat az, hogy az a pár százezer forint ke
vés bármilyen vállalkozás beindításához. 
Legtöbb esetben ezek az emberek különböző 
kölcsönöket vesznek fel, hogy az elképzelé
seiket megvalósítsák. És mi van akkor, ha 
nem jön össze a vállalkozás, mert „rossz 
lóra tettek”, vagy kiderül, hogy az illetőnek 
egyáltalán nincs érzéke hozzá? A z ered- 
mény egyértelmű: csőd. Sajnos, többen van
nak Szécsényben, akik erre a sorsra jutot
tak. Szerintem az lenne a megoldás, ha ezt 
a támogatást a már jól működő vállalkozó 
újabb munkahelyteremtésre kapná. De nem 
úgy, mint napjainkban funkcionál, hogy 
abban az esetben kapom meg a pénzt, ha 
olyan munkanélkülit alkalmazok, akinek 
legalább hat hónapja nem volt munkája. 
Ha valakitől elcsábítok egy jó  munkaerőt, 
többet ígérek neki, azzal én munkahelyet te
remtettem; igaz, hogy nem nálam, hanem 
ott, ahonnan azt az embert én átvettem, 
mert öt pótolni kell. És az a munkahely 
már nem veheti fel a támogatást. A szabad 
munkaerőversenyt csak így tudom elképzel
ni. Ami pedig Szécsényt illeti én optimista 
vagyok. Túl van a város a nehezén. Az ipar 
megteremtéséhez az elmúlt négy évben a 
legfontosabb infrastruktúrát az önkor
mányzat megteremtette. Megindulhat a vá
ros a fellendülés útján.
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Új közösségek
A történelmi változások sodrában közös

ségek bomlottak fel, más érdekek, érdeklő
dések mentén alakultak újjá.

Szécsényben a múzeumbaráti kör az a kö
zösség, amely korábban épp oly népszerű 
volt, mint napjainkban. A 80-as években a 
város egyik legmarkánsabb önszerveződéssel 
létrejött csoportjaként tartották nyilván. Ma 
már talán egy kicsit veszített varázsából. Mi volt 
az a kohéziós erő, ami az embereket összehozta 
ebben a közösségben? Kétségtelenül meghatáro
zó szerepe volt a vezetőjének Horváth Béláné- 
nak. De egész biztos szerepet játszott a népszerű
ségében a szellemisége. A programja. Azt mond
hatom, hogy a 80-as évek elején egy indirrekt po
litizálás színtere volt a városnak ez a közösség. A 
honismereti, helytörténeti foglalkozásokon 
olyan előadások hangzottak el, mint a ferences 
kolostor története, Haynald Lajos kalocsai ér
sek Szécsény szülöttjének élete, mit köszönhet a 
város az ő személyiségének, a cserkész csapat 
története stb. Természetesen szó volt ott sok más 
egyéb dologról is.

A társadalmi munkák között is tetten le
hetett érni a burkolt politizálást.

-  Amikor a Szent István emlékművet 
helyreállítottuk, bizony féltem , hogy szá- 
monkérik majd tőlem -  vélekedett Horváth 
Béláné. -  A Múzeumbaráti kör 345 bejegy
zett tagjából 40-50 főre tehető a „mag” szá
ma, akik rendszeresen ott voltak a foglalko
zásokon. így  azt mondhatjuk, hogy a múze
umbaráti kör abban az időben több volt, mint 
baráti kör. Úgy faggatták a múltat, hogy az 
sokat mondott a jelennek, és üzenetet hordo
zott a jövőnek, úgy hiszem, hogy az átalaku
lásban az értelmiségi réteg egy része, akik

aktívan részt vettek a múzeumbaráti kör 
munkájában, elmondhatják magukról, hogy 
hozzájárultak a változásokhoz.

Hogyan látja Radácsi László a Művelő
dési és Ifjúsági Központ igazgatója most az 
önszerveződő csoportok helyzetét?

-  A történelem drasztikusan belenyúlt az 
emberek életébe, de a szécsényiek nem adják 
fel. Az itt élő emberek vitalitását mutatja, 
hogy úgy szervezik saját életüket, hogy meg
próbálnak talpon maradni. Egy biztos, a kul
túra egyértelműen áruvá vált. Az autonóm kúl- 
túra egyre inkább elérhetetlen a szécsényiek 
számára. Ahhoz, hogy egy színházi előadást 
önköltségesen meg tudjunk szervezni, 700-800 
Ft-ot kellene egy belépőjegyért kérnünk. Ilyen 
árak mellett az embereknek egy nagyon szűk 
rétege jönne csak színházba...

Összegzés helyett
A változásnak, amelynek óhaja, akarata 

már évekkel ezelőtt megfogalmazódott az em
berekben, voltak, akik az élére álltak, még má
sok csendben szemlélték vagy félrehúzódtak. 
Egyesek gyorsnak, mások lassúnak tartották 
a folyamatot. Mindenki tudja, hogy a válto
zásban vannak győztesek és vesztesek. Az is 
biztos, hogy minden változás egyfajta meg
torpanással jár együtt.

A változások során ugyan nem folyt vér, 
de izzadság és könny csörgött. Szívek szo
rultak össze, remények gyulladtak ki.

Egy biztos, az emberek részéről nagy vá
rakozás előzte meg a változásokat. Sokan 
gyorsabb, nagyobb, látványosabb eredmé
nyeket vártak.

Az embereknek csakhamar rá kellett éb- 
redniök, hogy ezek a folyamatok nem nélkü
lük, nem rajtuk kívül játszódnak le. Velük és 
értük, amelyek ők az alanyai és tárgyai.
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Szécsényben zömeben olyan emberek 
élnek, még akkor is, ha néha ellentmon
dóan nyilatkoztak, akik felismerik a hala
dás útját. Akik tudják, hogy kevés a meg
kapott demokrácia, azzal élni is tudni kell. 
Kevés az emberi szabadság, ha az nem 
társul alkotó munkával, amely néha keser
ves, küzdelmes, de csak ez lehet a megol
dás.

Felismerik, hogy a saját sorsuk a saját művük.
Rendhagyó riportomban nem törekedtem 

a teljességre. Csak egy-egy eseményt, egy pár 
ember gondolatát villantottam fel. Azt akar
tam bemutatni, hogy hogyan élték meg itt 
Szécsényben az emberek az elmúlt évek tör
ténelmi változásait, miként vélekednek ön
magukról, városukról.

„Borgó” és Dienes Attila salgótarjáni kiállításából
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