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A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE  
AZ İSKORTÓL  NAPJAINKIG 

 
Az Ipoly völgye, különösen annak Szécsény körüli része már az emberiség ıskorában 
is lakott volt. A leletek tanulsága szerint a neolit kortól kezdve lakott volt e vidék. 
Az i.e. I. évezredben megfordultak itt germánok, avarok, szlávok.  
 
A magyarok a város környékén már a 895-ben kezdıdı honfoglalást követı 
évtizedekben megtelepedtek. Magának a városnak az eredete is erre a korszakra 
tehetı, amit a város határában talált sírleletek valószínősítenek. 
 
Az elsı hiteles írásos forrás Szécsényrıl 1219-ben keletkezett. 1334-ben Szécsényi 
Tamás országbíró a város akkori gazdája kieszközölte Károly Róbert királytól a városi 
rangot, és Szécsény  1334-tıl mezıvárosi rangot kapott.  
 
A török 1552-ben foglalja el Szécsényt, ezt követıen, több évtizeden keresztül 
szandzsák központja a város.  
Az elsı török uralom 1593-ban ér véget, ezt követıen a város földesura és egyben a 
várkapitánya Forgách Zsigmond lett. A második török uralom 1663-ban kezdıdött és 
20 esztendıig tartott. Szécsény a közel 150 éves török uralom végére szinte teljesen 
elnéptelenedett. 
 
A város történelmének egyik legdicsıségesebb fejezete a II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
által életre hívott szabadságharchoz kötıdik. 1705. szeptemberében ide hívta a 
fejedelem az országgyőlést össze, ahol is II. Rákóczi Ferencet megválasztották vezérlı 
fejedelemmé. Bár a szabadságharc elbukott, a település lakói ırzik a fejedelem 
emlékét. Nevét számos intézmény megırizte.  
 
A város életében 1737. jelentıs dátum, a Forgáchok visszaváltották birtokaikat a 
Koháryaktól. A XVIII. században a város lassú fejlıdésnek indul, magánépületek 
születnek, és 1741-ben megépült Nógrád megye elsı gyógyszertára. Ebben a 
században épült fel barokk stílusban a Forgách-kastély is, amely napjainkban 
múzeumként mőködik. 
 
Szécsény fejlıdése a XIX. században lelassult más Nógrád megyei városok – 
Balassagyarmat, Losonc, Salgótarján – fejlıdése mögött.  1886-ban az országgyőlés 
döntése értelmében Szécsény elveszítette városi rangját. Ennek ellenére, 1905-ben 
épült fel a „városháza”, és az 1705-ös országgyőlés kétszáz éves évfordulójára 
színpompás Rákóczi-emlékünnepségeket rendeztek. 
 
Az elsı világháború után megkötött trianoni béke (1920) következtében Szécsény 
határ menti település lett, ami máig hátráltatja fejlıdését.   

 
A második világháború nem kerülte el Szécsényt sem. Az 1944. decemberében dúló 
harcokban a lakosok nagy károkat szenvedtek el. A harcok befejezésével azonnal 
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elkezdıdött az élet újjászervezése. Az államosítás a termelıszövetkezet megszervezése 
alapvetıen alakította át az emberek életét.  
A 70-es évek végéig Szécsény, mint járási székhely közigazgatási központ volt. A 
járási székhelyet közigazgatás átszervezésével megszüntették, ezzel egyidejőleg 
megszőntek a különbözı hivatalok, így a bíróság, földhivatal, rendırkapitányság, és 
megszőntették a városi gimnáziumot is.  
 
90-es évek gazdasági nehézségei sem kerülték el a várost, ennek ellenére jelentıs 
infrastrukturális beruházások megtörténtek. Így kiépült a szennyvízcsatorna, vezetés 
gázszolgáltatás, a város bekapcsolódott az automata telefonhálózatba.   
Intézményi szinten is átalakult a város. 1994-ben városi gimnáziumot alapított, 
mentıállomás, ápolóotthon jött létre. Jelenleg a megyei önkormányzat mőködteti a 
város által átadott mezıgazdasági szakközép és mővészeti iskolát.  
 
 
 

Földrajzi, éghajlati, geológiai jellemzık 
 

A település földrajza 
 
Szécsény Nógrád megye északi részén a szlovák határnál, az Ipoly völgyének szélén 
található. Földrajzi koordinátái: É.sz.: 48 fok 5 perc, K.h.: 19 fok 32 perc. 
Közigazgatásilag hozzátartozik a közvetlenül az Ipoly partján lévı Pösténypuszta és a 
várostól 4 km-re lévı Benczúrfalva is. 
 
A város az Északi-, Északkeleti- és a Kelet-Cserhát metszéspontjában az Ipoly 
völgyében, 155 m tengerszint feletti magasságban, egy Ipoly menti kismedencében 
helyezkedik el. 
 
A település nagyobb része, a medence déli peremén húzódó fennsíkra épült. A várostól 
északra az Ipoly tektonikus árka található. A folyó észak-déli irányú folyása, a város 
közelében válik kelet-nyugat irányúvá. A fennsík pereménél átfolyik a településen a 
Szentlélekpatak, amely az Ipolyba ömlik. 
 
A település határában található bányató jelenleg a horgászok paradicsoma. Már több 
éve nincs termelés.  
 

Éghajlati jellemzık 
 

Érhajlata nedves-kontinentális. Az évi napsütötte órák száma 1990. Az évi 
középhımérséklet, amelyet az elmúlt 70 év átlaga adja 9,1 oC. Az évi 
csapadékmennyisége – 50 éves átlagadatok alapján: 610 mm, vegetációs idıszakban 
360 mm. Az uralkodó szél NY és ÉNY-i.  
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Geológiai jellemzık 
 

Az Ipoly völgyében lévı szántók jó minıségőek, alkalmasak a mezıgazdasági 
termelésre. A völgyet körülvevı dombok talaja már sokkal szegényebb, de a fennsíkos 
területek itt is mővelés alatt álnak.  
 
A talaj nagyobb része közepesen vagy erısen savas kémhatású. A leggyakoribb a 
bemosódásos barna erdıtalaj. Jelentıs területet borít a kovárványos barna erdıtalaj, a 
csernozjam-barna  erdıtalaj és a barnaföld. Az Ipoly mentén réti és réti öntéstalaj 
alakult ki. Helyenként elıfordul löszös öntéstalaj és homok. A termıföldek átlagos 
aranykorona-értéke hektáronként 24,97, amely kevesebb az országos átlagnál.  
 

Infrastruktúra 
 

A város a rendszerváltás után elvégzett beruházásaival elérte, hogy csaknem 100 %-
ban közmővesített. A település minden ingatlanán elérhetı a vezetés ivó- és 
szennyvízhálózat, továbbá a vezetékes gázszolgáltatás. 
 
Szécsény a környezı települések közlekedési központja. Varsány, Nógrádsipek, 
Rimóc települések csak a városon keresztül közelíthetı meg. 
A megye székhelytıl Salgótarjántól 30 km-re, Budapesttıl 105 km-re fekszik. Naponta 
többször is indul közvetlen autóbusz járat a fıvárosba, de személyvonattal is fel lehet 
utazni.  
Az elmúlt évek beruházásai  miatt az önkormányzati úthálózat megrongálódott, 
helyreállítását a képviselı-testület tervezi és folyamatosan biztosítja. 
A Magyar Kormány és a Szlovák Kormány közötti megállapodások alapján ebben az 
évben a Szécsényhez tartozó Pösténypuszta településrészen az Ipoly folyót átívelı híd 
építése megkezdıdik, mellyel a II. világháború óta nem mőködı határmenti forgalom 
kerül helyreállításra. 
 

Kulturális élet 
 
A városi mővelıdési központ koordinálja és szervezi a város mővelıdésével 
összefüggı életét. A városban kialakultak hagyományos rendezvények, így a május 
végén, június elején megrendezésre kerülı Városnap, a Szécsényi İszi Tárlat és 
Szécsényi Szüret. A mővelıdési ház mőködteti az Erkel Ferenc Vegyeskart, amely 30 
éve alakult. A mővelıdési központban heti egy alkalommal van filmvetítés, 
rendszeressé vált az óvodások és iskolások részére különbözı oktató és szórakoztató 
filmek vetítése.  
A Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár egyik intézményegysége a 
városi könyvtár. Köteteinek száma 27 ezer, a beiratkozott olvasók száma közel 400 fı. 
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Oktatás, iskolarendszer 
 
Szécsényi önkormányzat fenntartója az alábbi oktatási intézménynek:  

- II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola. 

- Az általános iskola 1-8. osztálya egy épületben mőködik, színvonalas oktató, 
nevelı munka eredménye, hogy számos tanulmányi versenyt nyernek meg az itt 
tanuló gyermekek. 

- Az óvoda három épületben mőködik, jó színvonalú pedagógiai munka folyik az 
óvodában.  

- A gimnáziumot 1994-ben hozta létre a képviselı-testület 8 osztályos 
gimnáziumként, a számítástechnikai szakképzés 1998-as tanévtıl került 
beindításra, a gimnáziumban jelentıs hangsúlyt fordítanak az igen nyelvi 
oktatásra és a számítástechnikai képzésre. 

 
Megyei önkormányzat a fenntartója: 
 

- Mővészeti Iskola, az ezen belül mőködı zeneiskola szép eredményeket ért el. A 
színjátszó csoport tagjai rendszeres vesznek részt a városi ünnepségeken. 

- Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola, megyehatárain túl terjeszkedve 
foglalkozik mezıgazdasági szakmunkásképzéssel, szakközépiskolai képzéssel, 
szerveznek felnıtt oktatást és szakmához illı tanfolyamokat is. 

 
Szociális ellátás, Egészségügy, Munkanélküliség 

 
Szécsényben mőködı három háziorvos és két gyermekszakorvos vállalkozás keretén 
belül látja el feladatát. Négy fogorvos mőködik a városban. A fogorvosok a 
Szécsényhez tartozó 12 település lakosainak  fogorvosi kezelését is ellátják. Az 
alapellátáson kívül igénybevezetı kislaboratórium, fizikoterápiás és tornakezelés, 
valamint magánorvos  ellátás keretében nıgyógyászati szakrendelés.   
Egyre többen veszik igénybe a természetgyógyászok közremőködését is, amelyeket 
egy egészségügyi centrumon keresztül a város gyermekorvosa koordinál.  
1993. óta mőködik mentıállomás, amelynek tevékenysége betegszállításra 
korlátozódott. A sürgısségi  ügyeleti ellátást orvos által mőködtetett   vállalkozás 
keretén belül veszik igénybe a lakosok.  
 
Szociális ellátás 
A munkanélküliség jelenlegi adatai azt mutatják, kb. 1000 lakos veszi igénybe a 
szociális ellátás valamely formáját, melynek nagy részét a város állja.     
 
Munkanélküliség 
Adataink a  Szécsény és környékére vonatkoznak, melyeket a Nógrád Megyei 
Munkaügyi Központ biztosított. Regisztrált munkanélküliek száma 1625 fı. Ebbıl 
férfi 896 fı, nı 729 fı. Fizikai foglalkozásúak 1479 fı, nem fizikai foglalkozásúak 196 
fı.  
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Szakképesítés szerinti csoportosításban: 
-    Szakmunkás 452 fı, 
-    Betanított munkás 507 fı, 
-    Segédmunkás 520 fı.  

 
Iskolai végzettség szerinti megoszlásban: 

- 8 általános alatti 245 fı, 
- 8 általános iskolában rendelkezı 688 fı, 
- Szakmunkás képesítés 392 fı, 
- Szakiskola 24 fı, 
- Technikus 40 fı, 
- Szakközépiskola 130 fı, 
- Gimnázium 86 fı, 
- Fıiskola, egyetemi végzettség 20 fı. 

 
Mezıgazdaság 

 
1992-ben a szövetkezetekrıl szóló törvények hatását követıen a megye egyik 
legjobban mőködı mezıgazdasági szövetkezete megszőnt, helyében több társas 
vállalkozás lépett. A mezıgazdasági szektorban mőködı társas vállalkozások és 
egyéni vállalkozások elsısorban növénytermesztéssel foglalkoznak. Hagyományosan 
termelt növények, burgonya, kukorica, napraforgó és a gabonafélék. 
 
A társas vállalkozások jelenleg szarvasmarhát tartanak, illetve juhtenyésztéssel 
foglalkoznak. Egyre több magángazdálkodónál található ló is. A legtöbb 
földtulajdonos 1,5 hektárnyi területen gazdálkodik. Ezek elsısorban saját háztartásukat 
látják el, minimális azoknak a magán illetve társas vállalkozásoknak a száma, amelyek 
50 hektárnál nagyobb területeken gazdálkodnak.  
 

Ipar 
 

Település egyik legnagyobb foglalkoztatása az Eurocandle Kft., amelynek tulajdonosa 
dán állampolgárok. 300 fıt foglalkoztatnak és   termékeiket exportra szállítják. A 
város másik nagy ipari üzeme a Tommy Invest Kft. jelenleg  280 fıt foglalkoztat.  
A városban számos építıipari vállalkozó dolgozik, kialakult két jelentıs üzeme a 
bútorgyártó, illetve a csomagoló gépgyártó. Számos kereskedı végzi a városban 
tevékenységét, ezek közül a legjelentısebb Palóc-Coop Rt. Az önkormányzat minden 
évben felülvizsgálja az iparőzési adót, amelynek mértéke 2 %.  
 

Vallás 
  
A város lakosainak nagyobb része római katolikus, kisebb része evangélikus. A 
katolikus vallás gyakorlását segíti az 1339-ben alapított helyi ferences rendi 
kolostorban mőködı ferences szerzetesek. Jelentıs gondozási feladatokat látnak el a 
Klarissa nıvérek.  
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Kisebbségek 
 

1994 óta mőködik a városban a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Fı céljuk a 
cigányhagyomány megırzése és védelme. A polgármesteri hivatal nyújt segítséget a 
mőködésükben, és ı biztosítja a mőködésükhöz szükséges tárgyi feltételeket.  
 

Turizmus 
 

A város idegenforgalmi lehetıséges még nincs teljesen kiaknázva. Az önkormányzat 
mőködteti a Tourinform Irodát, amely a Palócföldi Népi Iparmővészek Egyesületével 
együtt a helyreállított Kézmővesházban fejti ki tevékenységét. Az irodában az 
idelátogató ingyenes prospektusokhoz jut Szécsényrıl és környékérıl.  
Város történelmi értékeit kiaknázva fejlesztette a történelmi városrészben található 
építményeket, ehhez európai uniós forrásokat is bevont. Az egyedülálló történelmi 
emlékek bemutatását elısegítené a ferences renddel való szorosabb együttmőködés 
kialakítása.  
 

A szécsényi iparterület bemutatása 

A város képviselı-testülete által ipar telepítésére 
kijelölt terület a város északi belterületi határa mellet 
helyezkedik el. A terület közvetlen szomszédságában 
található a vasútállomás és a 22-es fıközlekedési útról 
leágazó a várost Ipolytarnóccal összekötı út. 

 

 

 

 

A második ábrán látható a terület jelenlegi kiparcellázása.  

 

Az I. és II. számmal jelzett az EURO 
CANDLE Kft tulajdona, melyen az elsı 
zöldmezıs beruházást valósították meg, 
egy 11.000 m2 -es csarnokot építettek, 
melyben gyertyagyártás folyik.  
 
A III. számmal jelzett területet Szécsény 
Város Önkormányzat a közelmúltban két 
befektetı részére ipartelepítés céljára 
értékesítette. A terület nagysága 4.3816 
m2 alakja 170x258 m, majdnem szabályos 
téglalap alakú. 
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A IV. számmal jelzett terület is ipar telepítés céljára van kijelölve ezen terület jelenlegi  
tulajdonosa  Szécsény Város Önkormányzata . Ipartelepítés céljára képviselı-testületi 
döntéssel akár jelenleg is eladható. A terület közvetlen közúttal határos a vasútállomás 
az út túloldalán található. A terület nagysága 11 ha 7768 m2 , majdnem szabályos 
téglalap.  
 

 
 
A területre szinte minden közmő beköthetı. A villamos áram jelenleg rendelkezésre 
álló kapacitása 0,5 MW 20 kV -os feszültségszinten. Nagyobb teljesítményigény 
esetén az áramszolgáltató tájékoztatása alapján új betáplálás kialakításával 20-25 MW 
teljesítmény érhetı el 20 kV-os feszültségszinten. A rendelkezésre álló maximális 
gázkapacitás a szolgáltató adatai alapján 1.000-1.200 m3 /óra.  
A vízkapacitás, mivel a városi kutaktól jövı szállítóvezeték a közút mellett fekszik, 
akár 1.000 m3/nap-os szintet is elérhet. A szennyvízkibocsátást a városi szennyvíztelep 
kapacitása határozza meg, mely bıvítésre került 2.000 m3/d jelenleg kb. 30 %-ban 
terhelt.  
Vezetékes és rádiótelefon szolgáltatók által a terület szintén lefedett.  
 
 
 
 
 
 
 
 


