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Apróhirdetések

- Eladó lakás! Két szobás, erkélyes, déli fekvésû la-
kás sürgõsen áron alul a Rákóczi úton eladó. (azon-
nal költözhetõ). Érd.: 06 30/670-0658.
- Sürgõsen eladó! A Móricz Zsigmond utcai,
1.emeleti, 3 szobás, 67 m2-es egyedi fûtésû, erké-
lyes, redõnyös, kábeltévés felújított lakás áron alul el-
adó! Tel.: 06 20/510-1691.
- Eladó lakás Balassagyarmaton, a városközpontú
hunyadi utcában. Nagyméretû szoba, konyha, fürdõ-
szoba, spejz. A lakáshoz tágas kamra és elõkert is
tartozik. Fûtés új német kályhákkal van megoldva,
gáz bekötése lehetséges. Irányár: 4,2 millió Ft. Ér-
deklõdni: 06 30/3700-346 (egész nap), 06 35/315-
119 (esti órákban).
- A Lottózó felett, 3. emeleti garzonlakás eladó.
Irányár: 6,9 millió Ft. Tel.: 06 20/555-7965.
- Eladó! Õrhalomban 4 építési telekbõl álló, 5308
m2-es terület, rajta felújítás alatt álló, 2 szobás beton
alapra épült, vegyes falazatú parasztház, melléképü-
let, külön pince, ásott kút, 80 m2-es kerti tó. Egyben
vagy külön-külön is eladó. Irányár: 9,4 millió Ft. Érd.:
06 35/301-380, 06 20/594-4930.
- Telek eladó! Szügy központjában 1.786 m2-es te-
lek közmûvesített épülettel (zöldséges pavilon).
1Millió Ft+ÁFA !!! A terület kettõ építési telek kialakí-
tására alkalmas. Érdeklõdni lehet: 35/500-229.
- Lakás kiadó! A Dózsa Gy. út 6. 1/5 szám alatti el-
sõ emeleti 1+2 félszobás lakás felújított állapotban,
hosszabb idõre is kiadó. Új konyhabútor, szõnyeg-
padló, új laminált parketta március 1-jétõl kiadó! Tel.:
0670/943-3912, 06 35/315-502.
- Balassagyarmaton (szalagházban) 1+2 félszo-
bás, felújított, 58 m2-es, redõnyös, kábeltévés, má-
sodik emeleti, parkettás lakás eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 35/315-197.
- Patvarcon családi ház eladó! 4 szoba, nappali,
konyha, 2 fürdõszoba, fûtés vegyes tüzelésû+gáz,
teljesen alápincézett, 900 m2-es telken. Irányár: 16,5
millió Ft. Érd.: 06 30/416-7736.
- Eladó családi ház Balassagyarmaton a Szondi és
az Ady Endre út sarkán. 3 szobás, összkomfortos
(gáz+cserépkályha fûtéssel, garázzsal). Tel.: 06
20/923-8847,06 20/971-1570,06 20/373-0469.
- A Madách Ligetben 3. emeleti, telefonos, kábel
TV-s, villanyfûtéses lakás eladó (akár berendezéssel
is). Ár megtekintés után! Tel.: 06 30/455-3611.
- Sürgõsen a Móra Ferenc utcában társasházi lakás
eladó! Tehermentes, elsõ emeleti, 2 szoba, nappali,
telefonos, kábel TV-s, zárt konyhás (tetõtér beépítési
lehetõséggel társasházi lakás az udvarban téglaépí-
tésû külön helyiséggel, kerttel. Ugyanitt 2 db téglaépí-
tésû, május 1 útra nyíló garázs, együtt, illetve külön-
külön is. Áron alul eladó! Érdeklõdni: 06 30/9732-631
vagy 06 20/4903-251.
- Eladó a Mikszáth Kálmán utcában, 84 m2-es, két
és félszobás, ebédlõs lakás. Ugyanitt garázs is eladó
(egyben vagy külön). Kisebb lakás vagy ház csere is
érdekel. Tel.: 06 35/301-457, 06 30/421-7121.
- Balassagyarmaton 650 m2-es telken, 138 m2
alapterületû, 3+ 2 félszobás, nagy nappalis, étkezõs
családi ház eladó. A szobák laminált parkettásak, a
többi helyiség járólapozott. Nagy terasz, emeleten
nagy erkély, gáz+vegyes tüzelésû kazán, pince, mû-
velt kert, udvar. Környezõ falvakban felújított kisebb

családi ház vagy Balassagyarmaton egyedi fûtéses
lakás értékegyeztetéssel érdekel. Tel.: 06 32/313-
999.
- Balassagyarmaton a Fõ úton, a Húsáruházzal
szemben, 1. emeleti, 54 m2-es lakás berendezve el-
adó. Irányár: 8.800.000.-Ft. Érd.: 06 30/206-5170.
- Eladó Balassagyarmaton, a Komjáthy út 22.-ben
egyedi kialakítású, négylakásos társasházban,
2+1/2 szobás, igényesen felújított, 61 m2-es lakás,
30 m2 pincével, garázzsal és a hozzá tartozó kertré-
szekkel eladó! Fûtés és melegvíz ellátás a pincébõl
történik. Ár megtekintés után megegyezés szerint.
Ugyanitt OTP mögött 2 db garázs eladó vagy kiadó.
Tel.: 06 30-691-7905, 06 35/315-065.
- Sürgõsen eladó a Rákóczi út 98-126. szám alatt
lévõ 2.emeleti, 1+2 félszobás, lakás. Redõnyös, par-
kettás nagy szoba, felújított, átalakított állapotban.
Konyhabútorral, Digi TV-vel, illetve igény szerint inter-
net hozzáféréssel. Kedvezõ áron. Érd.: 06 20/955-
7366, 06 20/955-7794.
- Eladó Toyota Yaris 2007.VII. havi 1,3-as Terra fel-
szereltséggel. 5.800 Km-rel, magyarországi, sérülés-
mentes, tulajdonostól, garanciával! Érd.: 06 30/498-
2240.
- Kedvezõ áron, sürgõsen eladó! Balassagyarmat,
Rákóczi út 98-126. szám alatti, 1+2 félszobás, teher-
mentes lakás. (Redõny, internet, telefon, kábel TV,
négy hónapos konyhabútor, alacsony, rendezett re-
zsi) Ugyanitt eladó 20 m2-es garázs egyben vagy kü-
lön is. Tel.: 06 20/290-4494.
- Eladó vagy kiadó a Rákóczi út 98-126. számban
(szalagház) 1. emeleti, 56 m2-es, 1+2 félszobás, er-
kélyes, kábeltévés, felújított, átalakított lakás. Tel.: 06
20/933-8947.
- Balassagyarmaton 3 szobás családi ház ga-
rázzsal, kerttel, a város központhoz közel, de csen-
des utcában eladó. Ár megtekintés után. Tel.: 06
35/311-754.
- Eladó Balassagyarmaton, a Semmelweis utca 5.
szám alatti 2 szintes, tetõteres (5 szoba, étkezõ,
konyha, 2 fürdõszoba, garázs) sorházi lakás. Ár:
19.000.000.-Ft. Érd.: 06 30/9852-929.
- Eladó Balassagyarmaton a Szontágh Pál utcában,
frekventált helyen, II. emeleti, 54 m2-es, két különál-
ló szobás, felújított, redõnyös, parkettás lakás (be-
épített konyhabútor, kábel-, Digi Tv, internet, ala-
csony rezsi). Ár megegyezés szerint. Tel.: 06
20/313-0066, 06 30/461-1769.
- Eladó Balassagyarmaton, a Madách Ligetben 2
szobás, 2. emeleti, erkélyes, (55 m2) felújított gázfû-
téses lakás. Ugyanitt garázs is eladó! (Egyben vagy
külön is). Érd.: 06 35/301-093, 06 20/5613-872.
- Városközponti, 73 m2-es lakás sürgõsen, nagyon
kedvezõ áron eladó. Érdeklõdni az esti órákban le-
het. Tel.: 06 30/515-6628, 06 20/341-0361.
- Eladó Balassagyarmaton, a Rákóczi út 101. 3/11.
számú, 2 szoba összkomfortos, felújításra szoruló,
53 m2-es, erkélyes lakás. Ár: 7,8 millió Ft. Tel.: 06
70/257-3100, 06 30/652-1440, 06 30/492-8182.
- Balassagyarmaton a Viola utcában felújított csalá-
di ház eladó. Érd.: 06 30/449-0988, 06 30/826-7931. 
- Rákóczi úton a Lottózó felett 1 szobás garzonla-
kás felújított állapotban, azonnal beköltözhetõen el-
adó. Irányár: 6,7 millió Ft. Tel.: 06 20/555-7965.

- Balassagyarmaton, a Madách Ligetben (12.ép.)
3. emeleti, 43 m2-es, 1+fél szobás lakás eladó. Be-
épített konyhabútorral, parkettázottan, gázkonvekto-
ros, saját vízórás. Alacsony rezsi, tehermentes.
Azonnal költözhetõ! Irányár: 6.300.000.-Ft. Megte-
kintés: H-P elõzetes egyeztetés után. Érd.: 06
20/355-5255, 06 20/355-4242, vagy bgylakas
@freemail.hu.
- Balassagyarmaton, a Váczi Mihály u.62. szám
alatt egy 1993-ban épült, eltolt szintes, félig alápin-
cézett családi ház eladó! (2 db gépkocsi tárolására
alkalmas garázs, 4 szoba, padlófûtéses nappali, 2
erkély, 1 loggia, 9 m2-es üvegtetõs terasz, kinti ga-
rázs, parkosított kert gyümölcsfákkal, 380 Voltos
ipari áram). Irányár: 22,5 millió Ft. Érd.: 06 20/533-
5537.
- Eladó Balassagyarmaton, csendes környezetben
lévõ szinteltolásos családi ház. Elsõ emeletig lakás
vagy kisebb családi ház cseréje is érdekel. Ár meg-
tekintés után. Érd.: 06 20/777-6900.
- Eladó! Óváros tér 42. szám alatti sarokház eladó!
Irányár: 11.000.000.-Ft. Érdeklõdni: 06 30/998-5839.
- Eladó garzonlakás! Az Arany János utcában
(zöldház) jó állapotú, napfényes, részben felújított,
36 m2-es, erkélyes, alacsony rezsijû, 4. emeleti gar-
zonlakás eladó. Fiatal házasoknak, elsõ lakástulaj-
donosnak, befektetésnek kiváló. Ár: 6.850.000.-Ft.
Tel.: 06 70/296-6094, 06 35/300-901.
- Lakás eladó! Budapesten, a XIII. kerületi Béke-
Tatai lakótelepen 4 emeletes panelépület 1. emele-
tén egy 27 m2-es világos, gyönyörûen felújított, 1
szobás, vízórás lakás beépített konyhabútorral el-
adó. Alacsony rezsi, kiváló közlekedés. A közelben
õrzött parkoló. Irányár: 10,2 millió Ft. Érdeklõdni: 06
30/2317-489.
- Balassagyarmaton 2 szobás, erkélyes, vízórás,
53 m2-es, III. emeleti, nem felújított lakás eladó az
Arany János utcában. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 06
1/284-9335,06 30/487-6963.
- Eladó a Rákóczi út 85. szám alatti (Kék ABC-vel
szemben) 1 szoba, összkomfortos garzonlakás. Re-
dõnyös , gázkonvektoros, egyedi fûtésû, felújított ál-
lapotban (járólap, parketta, zuhanyfülke, beépített
konyhabútor). Digi TV és telefon van. Érdeklõdni
egész nap az alábbi telefonszámokon lehet: 06
30/653-0195, 06 35/300-406.
- Eladó Fiat Puntó 1100 cm3. Megkímélt, garázs-
ban tartott, szép, rozsdamentes állapotban. Fo-
gyasztása: 5l/100 km. Hitelre 10%-tól elvihetõ. Tel.:
06 30/9344-472.
- Eladó Balassagyarmaton 600m2-es telken hõszi-
getelt, redõnyös, tetõtér beépítéses  családi ház. (4
szoba, étkezõ, konyha, 2 fürdõszoba, 2 wc, finn sza-
una). Fûtése kondenzációs kazánnal padlófûtés +
búbos kemence. Parkosított udvar, gyümölcsfák,
fúrt kút, automata öntözõrendszer, riasztórendszer.
Ár: 29,999 millió Ft. Tel.: 06 30/392-5119.
- Eladó Balassagyarmaton, városközpontban lévõ ?
telek (teljes közmûvel), építkezés céljából. Érdeklõd-
ni: 06 30/4727-645.
- Balassagyarmaton a Lottózó felett a második
emeleten, 1 szobás, 36 m2-es, alacsony rezsijû la-
kás eladó. Irányár: 6,4 millió Ft. Érd.: 06 30/2787-
141.
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Kórházi költözés
Megkezdõdött a kórház-rekonstrukci-

ós beruházás Szülészetet és Gyer-
mekosztályt magába foglaló 3/a épü-

letszárny mûszaki átadása. 
A szakhatósági engedélyek megér-

kezése után, elõreláthatólag április-
ban költözhet a két osztály az új

épületbe. Ezáltal megkezdhetõ a 2-
es, jelenlegi belgyógyászati pavilon

felújítása is. Mint az köztudott, a ko-
rábbi önkormányzat által megindított
rekonstrukciós munkát több tényezõ
hátráltatta. Rögtön a szerzõdéskötés

utáni hetekben a Nógrádgárdonyi
Tüdõgondozó váratlan bezárása mi-

att volt kénytelen befogadni az in-
tézmény az ellátást, így nem tudott
idõben területet biztosítani a kivite-

lezõnek. Majd tavaly áprilisban az
„egészségügyi reformnak” köszön-
hetõen 4 osztályt és 139 ágyat vett

el a Gyurcsány-kormány a kórháztól,
így újra kellett tervezni a rekonstruk-
ciós beruházást. Az engedélyeztetés

csak tavaly év végén zárult le. 
Információink szerint nem tett jót az

építkezéseknek az sem, hogy a kivite-
lezõ konzorcium tagjai között viták

voltak az elmúlt hónapokban. Remél-
hetõleg elhárulnak az akadályok a be-
ruházás õszre várható, megfelelõ üte-

mû befejezése elõtt.

Befogadott 
pályázatok

Rendre kitolódnak az Uniós fejlesz-
tési pályázatok beadási határidõi, és

gyakran felmerül a gyanú, hogy az
állandó feltétel módosítások néhány

kiválasztott pályázó érdekeit szol-
gálják – és persze azt, hogy idén le-

hetõleg ne kelljen a központi költ-
ségvetésbõl fizetni.

Ám az elmúlt napokban öröm érte
az önkormányzatot: befogadta az

Észak-magyarországi Regionális Ta-
nács a város három oktatási-nevelé-

si intézményének fejlesztési pályá-
zatát. Így már csak a tanács tagjain
múlik, hogy milyen döntést hoznak
a Nyitnikék óvoda, a Kiss Árpád is-
kola tornaterme és a Balassi felújí-

tása tekintetében. Kiderül, érvénye-
sül-e a Lamperth Mónika által 2006-

ban „ismertetett” politikai szem-
pont, vagy a népszavazás kudarca

után végre számításba veszik a
szakmai érveket is.

Legutóbbi ülésén elfogad-
ta a képviselõ-testület a
város idei költségvetését.
Balassagyarmat legna-
gyobb munkáltatója, az
önkormányzat idén 9,5
milliárd forintos kiadási
összeggel indul neki az
évnek, melybõl 860 millió
forint a mûködési hiány. A
központi finanszírozás
csökkenése az idei évben
is folytatódik: a tavalyi-
hoz képest 38 millió fo-
rinttal kap kevesebb
pénzt a kormánytól a vá-
ros a kötelezõ állami fel-
adatainak ellátására.

A költségvetés novemberben el-
fogadott koncepciójához képest ja-
vult, de a tavalyi évhez képest to-
vább romlott az idei pénzügyi
helyzet.

Amint az a képviselõ-testületi
elõterjesztésbõl is kiderül, továbbra
is az intézményhálózat fenntartása
jelenti a legnagyobb terhet a város-
ban. Az úgynevezett intézmények-
hez kötõdõ állami normatíva a ta-
valyi évhez képest jelentõsen csök-
ken, mintegy 92 millió forinttal. Eh-
hez a csökkenéshez képest is jelen-
tõsebb az intézmények mûködteté-
sének költségemelkedése: idén már
218 millió forinttal többet kell az
intézmények fenntartásához hoz-
zátenni, mint tavaly. 

Annak, hogy az elvonás mértéké-
nek duplájával nõttek a terhek,
több oka van. Egyrészt nem ismert
még a 13. havi félhavi juttatás és az
5 százalékos idei közalkalmazotti
béremelés pontos támogatási mér-
téke. Kiadási oldalon ugyanakkor
be kellett tervezni, hiszen törvény
írja elõ, de nem ismertek jogszabá-
lyi körülményei annak, hogy az ál-
lam által elismert hozzájárulás
mekkora lesz, így bevételi oldalon
nem lehetett megtervezni. 

Miként a villanyárak emelkedé-
sét is csak a törvényileg elõírt 10
százalékos mértékben finanszí-
rozza az állam, noha köztudott,
hogy a nagyfogyasztói körben (az
intézmények ilyenek) az emelke-

dés mértéke 38-50 százalék között
mozog.

A kormány ezt az anomáliát az
augusztusban finanszírozott ÖN-
HIKI pályázat keretében kívánja
ezt rendezni, így ennek bevételi
mértéke sem volt tervezhetõ.

Köztudott, hogy a Medgyessy-
kormány által 2002-ben bevezetett
50%-os béremelést 2003 óta lénye-
gében az önkormányzatoknak kell
kigazdálkodniuk. Vannak informá-
ciók arra nézve, hogy az idei 5%-os
emelés az állam részérõl csak 2-3%-
ban kerül finanszírozásra.

A testületi ülésen az mszp-s és
szdsz-es képviselõk „könnyed in-
tézkedések” helyett további szigo-
rításokat, intézmény összevonáso-
kat, „racionalizálást” (ez a szó a po-
litika nyelvén „elbocsátásokat” je-
lent) követeltek. Noha az intézmé-
nyek idén is a tavalyhoz képest
98%-os kiadással és további 2%-os
takarékoskodási elõírással kényte-
lenek gazdálkodni. Ezen túl az ok-
tatási intézményekben nyáron újra
tárgyalják a szeptember-decemberi
költségvetést, kemény szigorítás
van a törvény felett adható pótlé-
kok megszûntetése, juttatások
csökkentése és a nyugdíjas foglal-
koztatás szigorításában is. 

Demus Iván (MSZP) módosító ja-
vaslatot tett a kiadási oldal 12,3
millió forintos csökkentésére, és
felvetette a fizetõparkolás visszaál-
lításának ötletét. A költségvetés ké-
nyes egyensúlya ellenére több kép-
viselõ többletfinanszírozást szere-
tett volna út- és járdaépítésre, telek
kialakításokra, a Nyírjesre, a csapa-
dék csatornarendszer rendezésére,
ám erre nem találtak többletforrást. 

Csach Gábor alpolgármester vi-
szontválaszában megköszönte az
ellenzéknek, hogy mindössze 12,3
millió forint „hibát” találtak a költ-
ségvetésben, amely a büdzsé mind-
össze 1 ezrelékét teszi ki. Ezt az 1
ezreléket viszont bevállalja kocká-
zatként a város. A korábban veszte-
séges fizetõparkolásról szólva kije-
lentette, a választók nagyon helye-
sen az eltörlése mellett szavaztak
2006-ban, így annak visszaállítását
meghagyják az MSZP privilégiu-
mának.                             (szilágyi)
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Idén 38 millió forintot vett el városunktól a kormány

Továbbra is szûk esztendõ



4
G

Y
A
R

M
A
T
I 

H
ÍR

E
K

 

2008. március

Aktuális

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a
napokban tette közzé a 2008. évi energiata-
karékossági pályázatait.

Ennek értelmében pályázni lehet nyílászárók cseréjére
vagy azok utólagos hõszigetelésére, lakóépülete utólagos
hõszigetelésre, fûtéskorszerûsítésre, használati melegvíz el-
látó berendezések cseréjére, valamint megújuló energiafel-
használásra.

A GKM - az elmúlt év pályázati rendszeréhez képest, ahol
is egy pályázatot lehetett benyújtani akár minden technoló-
giára – az idén öt pályázatot kínál. 

A Programban pályázhatnak a hagyományos technológi-
ával épült ingatlanok esetében: természetes személyek, la-
kásszövetkezetek, társasházak (a lakásszövetkezet és a tár-
sasház a továbbiakban együttesen: lakóközösség). 

Iparosított technológiával épült ingatlanok esetében: ter-
mészetes személy csak abban az esetben pályázhat nyílás-
záró-csere és/vagy nyílászáró utólagos hõszigetelés, fûtés
és/vagy HMV korszerûsítés megvalósítására, amennyiben
az ingatlan egyedi fûtéssel és/vagy egyedi használati me-
legvíz ellátással rendelkezik. 

Az iparosított technológiával épített lakóépületek tulajdo-
nosai a panel program keretében pályázhatnak komplex be-
ruházások megvalósítására, mely programot Balassagyar-
mat Város Önkormányzata is támogatni kíván, melyrõl
majd tájékoztatjuk kedves olvasóinkat.

A nyílászáró csere és hõszigetelés esetén az érintett épü-
letnek 1994 elõttinek kell lennie, míg a fûtéskorszerûsítés
esetére nincs ilyen megkötés.

A megújuló energiaforrások igénybevételére pedig azok
is pályázhatnak, akik csak jogerõs építési engedéllyel ren-
delkeznek, vagy lakásépítésük folyamatban van.

Közös szabály, hogy megkezdett beruházásra - azaz a pá-
lyázat postára adása elõtt - nem lehet pályázatot benyújtani,
továbbá az is, hogy a beruházást a szerzõdéskötéstõl számí-
tott 2 éven belül kell elvégezni.

A pályázatokkal kapcsolatos részletes információk besze-
rezhetõek a www.gkm.hu, a www.energiakozpont.hu
internetes oldalakról. Városunkban a Golan Produkció Bt.
(Rákóczi út 17.) foglalkozik pályázati tanácsadással és ké-
szítéssel (Tel: 35/500-690; 20/213-4399; e-mail:
golan@golan.hu)

Mindenkinek jó pályázást kívánunk!

Szavazott
Gyarmat
A március 9-ei ügydöntõ nép-
szavazáson városunkban a 13
ezer 513 választópolgár közül
6575-en éltek állampolgári
jogukkal.
Az 1. kérdésre - “Egyetért-e
Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-
gyógyintézeti ellátásért a jelen
kérdésben megtartott nép-
szavazást követõ év január 1-
jétõl ne kelljen kórházi napidí-
jat fizetni?” – 81,88 % volt az
igen és 18,12 % a nem
szavazatok aránya. 
A második kérdésre -
“Egyetért-e Ön azzal, hogy a
háziorvosi ellátásért, fogászati
ellátásért és a járóbeteg-sza-
kellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást
követõ év január 1-jétõl ne
kelljen vizitdíjat fizetni?” –
80,70 % igen és 19,30 % a nem
voksok aránya.
A harmadik kérdésre -
“Egyetért-e Ön azzal, hogy az
államilag támogatott felsõfokú
tanulmányokat folytató hall-
gatóknak ne kelljen képzési
hozzájárulást fizetniük?”-
80,97 % az igen és 19,03 % a
nem szavazatok aránya. 

Motorkerékpárok, oldalko-
csik, bukósisakok, szemüve-
gek, gyújtógyertyák, mûszaki
rajzok, kezelési útmutatók,
plakátok, kártyanaptárok –
minden, ami Pannónia.

Városunk polgára, Szakács László fõ-
iskolás kora óta megszállottan keres
mindent, ami az 1954-tõl huszonegy
éven keresztül gyártott közismert ma-
gyar motorcsodával, a Pannóniával
kapcsolatos.

A másfél évtized alatt összeszedett-
vásárolt párját ritkító gyûjtemény im-
máron állandó helyen, a Kossuth utcai,
egykori Kábelklub helyén várja az ér-
deklõdõket.

A Pannónia Motor Múzeum ritka
hangulatos utazásra hívja a látogató-
kat. Motorkerékpárból nem kevesebb,
mint huszonhárom darab, illetve öt ol-
dalkocsi, két utánfutó, valamint mû-

szaki rajzok, kezelési utasítások, bukó-
sisakok, gyújtógyertyák, motoros
szemüvegek, plakátok és kártyanaptá-
rok repítik vissza az idõben a pincehe-
lyiségben bámészkodókat.

Nem nehéz megjósolni, hogy mekko-
ra sikere lesz az országban is egyedül-
álló kiállításnak, amely a város vezetõi-
nek és a Balassagyarmat és Térsége Fej-
lesztéséért Közalapítvány segítségének
köszönhetõen mûködik. 

Pannónia, te csodás!

Nyártól lesz Hír Tv az alapcsomagban
Mint arról hírt adtunk, új technikai háttérrel és programcsomaggal folytatja kábel-

televíziós szolgáltatását városunkban a Fibernet Rt.
Gyarmat teljes interaktív és optikai hálózati fejlesztése lezárulóban van.

Információink szerint marad a “minimum” csomag és az “alapcsomag” jelenlegi ára,
ám az alapcsomagba plusz szolgáltatásként bekerül a legutóbbi közvélemény kutatá-
sokban is kiemelten óhajtott Hír Tv mûsora. Ezen túl egy több mint negyven pro-
gramból álló családi csomagot is ajánl piacképes áron a szolgáltató. 

A változás az elõzetes tervekhez képest annyi, hogy technikai okok miatt nyártól
lépnek érvénybe ezek a jelentõs fejlesztések és változások.

Lehet energiatakarékosságra pályázni
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Aktuális

Egy gyakorlatilag kipusztult nép
140 év alatt európai modern nemzetté
válásának koronája 1848 – mondta
március 15-ei ünnepi beszédében
Csach Gábor alpolgármester. - Ennek
a valóban magyar feltámadásnak cso-
dálatos állomásai voltak. Ilyen volt az
1825-48 közötti valódi reformország-
gyûlések kora, valódi reformpolitiku-
sok ideje. 

Miként a török idõkben elpusztult
Balassagyarmat is ekkor kezd kiépül-
ni. Határát a középkori óváros magján
túl immár Nógrád Vármegye székhe-
lyeként kiterjeszti a mai Palóc liget,
egykori Vásártér-Régimalom-Deák-
Vizi-Temetõ-Achim-Árpád-Ipolypart
utcák területére. Megindul a városia-
sodás. Emeletes házak épülnek a fõut-
cán, felépül az országosan is kiemel-
kedõ méretû Vármegyeháza és Euró-

pa akkori legmodernebb börtöne. A
Nemzeti Iskola, az elsõ Ispotály,
Casinó és könyvtár, szállodák sora
nyílik. Egyesületek, leányneveldék, az
Ipoly Völgyi Vasút ügye és a megye
elsõ kulturális összefogása, a Nógrádi
Nemzeti Intézet is elindul.

Egy olyan korban – folytatta az al-
polgármester -, ahol az ifjabb generá-
ciók „A Karib-tenger kalózai” és ha-
sonló filmeken nõnek fel, amelyekben
se pozitív, se negatív hõsök nincsenek,
csak vágyaik után zûrzavarosan ro-
hangáló, véget nem érõ filmsoroza-
tokban tovább fûzhetõ, hol halhatat-
lan, hol halandó zagyva kreatúrák.
Egy ilyen korban nehéz nagy idõkrõl
szónokolni. De érdekes játék belehe-
lyezni a mai korba 1848 szereplõit: va-
jon hogyan látnánk viszont Petõfit és a
megalkuvást nem ismerõ radikális

márciusi ifjakat a mai híradókban?
Nem kizárt, hogy lázadó punkok len-
nének, harcos környezetvédõk a
Tubesen, eltakart arcú barikádemelõ
fiatalok egy globalizáció elleni tünte-
tésen vagy azonosító jel nélküli fegy-
veres rendõrökkel szemben a pesti ut-
cán. Magyarországon 3 és fél millió,
Balassagyarmaton közel hatezer pol-
gár egy héttel ezelõtt népszavazáson
mondott igent a szolidaritásra, az
igazmondásra és az állam alkotmá-
nyos kötelességeire. Mert az állam
nem Jack Sparrow kapitány iránytûje,
mely felváltva mutat a rumosüveg,
majd a kalózok lopott kincse irányába.

Semmit nem ér az a politika, amely
nem a polgárok jólétéért tevékenyke-
dik.  Az ilyen politika bukásra ítélte-
tik, mert szûklátókörû és tehetségte-
len. Éppúgy, mint a ’48-49-es szabad-
ságharcot eltipró Bach korszak – zárta
ünnepi beszédét Balassagyarmat al-
polgármestere.

Nevezhetjük kortünetnek,
de talán helyénvalóbb, ha
kórtünetként minõsítjük az
alábbi történetet, amely
egyértelmûen bizonyítja,
milyen beteg közállapotok
uralkodnak hazánkban.

A népszavazás péntekén sugározta
szokásos heti híradóját városunk tele-
víziója. A hírmûsorban kampányanya-
gok is szerepet kaptak, az utána követ-
kezõ anyagban helyi egészségügyi- és
oktatási szakemberek fejtették ki véle-
ményüket a voksolás témáiról. Ismer-
tette álláspontját Balla Mihály (Fidesz)
és Lombos István (MSZP) országgyû-
lési képviselõ is. Ezt követõen került
adásba a Szent Lázár Megyei Kórház
mûködését bemutató háromnegyed-
órás riport. 

A hajnali 4 órakor sugárzott ismét-
lésre – elkerülendõ a kampánycsend
sértést – más hírmûsort készített az
Infó+ Televízió szerkesztõsége, az in-
terjúkat nem adták adásba. A megyei
egészségügyi intézményrõl készült
anyagot viszont levetítették, mivel az
igazgató-fõszerkesztõ úgy ítélte meg,
nincsen benne semmi olyan, amely al-
kalmas lenne a választók befolyásolá-
sára.

Házy Attila tévedett és mégsem. 
Vasárnap, a népszavazás napjának

délutánján telefonon keresték. A terü-
leti választási iroda illetékese arról tá-
jékoztatta a tévé vezetõjét, állampolgá-

ri bejelentést kaptak, miszerint kam-
pánycsendet sértett a gyarmati médi-
um. Futár jött egy órán belül az ominó-
zus adás – a tarjáni kórház-riport – fel-
vételéért.

Hétfõ délután meghozta határozatát
a Nógrád Megyei Területi Választási
Bizottság. A salgótarjáni kórház mû-
ködésérõl szóló Nagyító címû, 47 per-
ces programból az egyik, alábbi mon-
datot tartotta alkalmasnak a választó-
polgárok akaratának befolyásolására:
„(...) A költségvetésünkben természetesen
pozitív elemként jelent meg a vizitdíj, de el
kell mondjam azt, hogy ugye ez tavaly feb-
ruár 15-én került bevezetésre, tehát onnan-
tól kezdve gyarapítja ez a bevételeinket,
azonban el kell mondjam azt, hogy a „vi-
zitdíj törvény” megjelenésekor a finanszí-
rozás kalkulációjából természetesen kike-
rült ez, tehát nyilvánvalóan ez nekünk
olyan bevételt jelent, amelyet a társadalom-
biztosítás régebben megtérített nekünk,
most már pedig nem. (...)”.

A határozat ellen Házy Attila felleb-
bezett. Az Országos Választási Bizott-
ság még aznap megtárgyalta az ügyet. 

Idézet az OVB határozatából:
„Demus Iván, a Magyar Szocialista Párt
balassagyarmati szervezetének elnöke
2008. március 9-én kifogást nyújtott be a
Nógrád Megyei Területi Választási Bizott-
sághoz, melyben elõadta, hogy a balassa-
gyarmati Info Plusz városi televízió 8-án,
Nagyító c. mûsorában beszélgetést sugár-
zott a salgótarjáni Szent Lázár Megyei
Kórház helyzetérõl. A salgótarjáni Városi

Televíziótól átvett mûsorban elhangzott
többek között a vizitdíj hatása, mellyel
megsértették a kampánycsendet. A Nógrád
Megyei Területi Választási Bizottság
2/2008. (III. 10.) TVB számú határozatá-
ban megállapította, hogy a mûsor alkalmas
volt a választópolgárok akaratának befolyá-
solására, és kötelezte a mûsorszolgáltatót a
TVB határozatának közzétételére.

A határozat ellen a Gyarmati Média
Kht. Vezetõje, Házy Attila fellebbezést
nyújtott be. Álláspontja szerint, noha a
mûsor valóban a kampánycsend idején ke-
rült adásba, a benne elhangzottak nem be-
folyásolták a választókat döntésük megho-
zatalában.

A fellebbezés az alábbiak szerint alapos.
Az Országos Választási Bizottság a csa-

tolt bizonyíték megtekintését követõen
megállapította, hogy a mûsor valóban az
egészségügy témájával foglalkozott, de az
abban elhangzott nyilatkozatok az OVB ál-
láspontja szerint nem irányultak és nem is
voltak alkalmasak a választói akarat befo-
lyásolására az országos népszavazással
összefüggésben. Mindezek alapján az OVB
a TVB döntésének megváltoztatásáról dön-
tött…”

Az még a történtek árnyalásához
tartozik, hogy hétfõn a szebb napokat
látott megyei napilap Sérült a válasz-
tás tisztasága? címmel tálalta az ese-
ményeket, másnap pedig arról harso-
gott az országos sajtó túlnyomó több-
sége: Kampánycsendet sértett a balas-
sagyarmati televízió. 

Ja, hogy közben mégsem? 
Mondottuk volt, beteg közállapotok

uralkodnak hazánkban.
(szilágyi)

5

Kalózok lopott kincse

Sok hûhó semmiért
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Városunk képviselõ-testüle-
te Csábi István tanár-elõ-
adómûvészt Pro Urbe díjban
részesítette a város kulturá-
lis értékeinek gazdagításá-
ban végzett munkájáért. A
díj átvételekor a kitüntetett
azt mondta: „…csak a dol-
gomat tettem, és teszem
ezután is. A mûvésztársaim
is sokat segítettek abban,
hogy ezt a díjat ma átvehe-
tem. Örülök, hogy vannak,
akik észrevették a munká-
mat és elismerik azt.”

- Kinek, kiknek köszönheted azt,
hogy megtaláltad az életben a he-
lyed?

- A családomban a dédszüleimnek,
a nagyszüleimnek és a szüleimnek is
jó hangjuk volt. Így életem egy kiindu-
ló pontja genetikai eredetû, mert a
szép hangot tõlük örököltem. Õk nyi-
tották fel a szemem arra, hogy mi az,
ami örök érték marad. Aztán megha-
tározóak voltak a gyermekéveim is,
melyeket Patvarcon töltöttem. Én még
tudom, milyen volt a hangulat  toll-
fosztáskor, tudom mivel foglalkozott
a kondás, és megtanultam mezítláb
végigmenni a tarlón. Felejthetetlen
emlékek. Az alsó tagozatot ott jártam,
és itt kell megemlítenem Arató János
tanító urat. Õ tanított meg írni, szá-
molni, de énekelni és verselni is. Pél-
daértékû ember volt számomra.

- A tanulmányaidat ezután Gyar-
maton folytattad, itt nyolc év követ-
kezett.

- Itt is meghatározó volt az, hogy ki-
vel kerültem kapcsolatba. A Baj-
csyban tanultam - akkor még így hív-
ták a Kiss Árpád iskolát -, ott Demeter
Katikával énekeltem egy nagyszerû
kórusban. Aztán 1974-tõl a Balassi Bá-
lint Gimnázium diákja lettem, ahol
olyan emberekkel voltam napi kap-
csolatban, mint Farkas András vagy
Pozsonyi Anna. A kórust pedig a
mostani fõnököm, Ember Csaba ve-
zette. Nagyon sokat szerepeltünk. El-
gondolkodtató az, hogy az osztálytár-
saim közül többen zenei vonalon ta-
nultak tovább és ma is ott dolgoznak.
Közben beiratkoztam a zeneiskolába,
ott Fogarasi Béla tanított a gitárfogás-

ra. Magánénekre pedig Komády
Gerzsonhoz jártam. Õ azt szerette vol-
na ha basszista leszek… hát, ma tenort
énekelek.

- Az érettségi után rögtön Pécsre
kerültél?   

- Nem. Három évet dolgoztam elõt-
te, és ez így volt jó, mert más lett ez idõ
alatt az életszemléltem. Ma azt mon-
dom: áldom a jó Istent, hogy a pécsi
fõiskolára kerültem. Ebben az idõben

ide olyan tanárokat is leküldtek, akik
politikailag nem voltak „megbízható-
ak”. Igen ám, de Emberek voltak. Így,
nagybetûvel. Nem mindennapi kultu-
rális légkört teremtettek. A városban
szinte minden héten volt egy koncert.
Volt, hogy négy kórusban is énekel-
tem egyszerre. Tillay Aurél, Liszt-dí-
jas karnagy ebbõl hármat vezetett. 

- Miért jöttél vissza Gyarmatra? 

- Hát, ezt nem sok helyen meséltem
még el. Diplomázás után Tillay tanár
úr azt mondta: „ha itt marad Pécsett,
szerzek magának tanári állást. Énekel-
jünk együtt.” Ilyet nem mondott sok
tanítványának. Én megköszöntem,
mondtam, hogy hálával tartozom ne-
ki, de engem várnak Balassagyarma-
ton. A Bajcsyban, énektanárnak. Így
hagytam ott Pécset. 

- Éveken keresztül több általános
iskolában is tanítottál, majd a Rózsa-
völgyi Márk Mûvészeti Iskolába ke-
rültél, vezetõ beosztásba. Ez utóbbi
elég nagy ugrás volt az addigi pá-
lyádhoz képest, nem?

- Azt mondom, hogy kicsit sodort
az élet, kicsit kényszermegoldás volt
ez. Nem titkolom. De ott Ember Csa-
bától és a többi kollégától annyi szere-
tetet kaptam, hogy könnyen beillesz-
kedtem. Egyébként sokukat ismertem
is. A drámatagozatot irányítottam. A
vezetés bizalmi kérdés. Én ott bizal-
mat kaptam és kapok a mai napig a
kollégáimtól.

- A pedagógus munkád mellett so-
kan elõadómûvészként is ismernek.
Melyik áll közelebb a szívedhez? 

- Mindkettõ belefér. Azt gondolom,
az a jó, ha egy tanár képes elfogadtat-
ni azt, amit tanít. Például, ha éneket
tanít, akkor énekkarban énekel, vagy
kórust vezet. Vagy rendhagyó iroda-
lomórákat tart. Így és ezért szeretem
mindkettõt.

- Ezek komoly leterheltséget jelen-
tenek. Hogyan fogadja mindezt a
családod?

- Az biztos, hogy sokszor késõn ér-
tem haza és sokat voltam távol a hét-
végeken is. De a feleségem és a gyere-
keim elfogadták ezt; és hogy ma itt tar-
tok, azt a családomnak is köszönhe-
tem.                                  Horváth Zita

„Önök egy boldog embert látnak”
6 portré

Életének fontosabb állomásai
1960-ban született Balassagyarmaton
1978-ban érettségizik a Balassi Bálint Gimnáziumban
1985-ben diplomázik a pécsi Janus Panonnius Tudományegyetem tanárképzõ szakán
1985-1992: a Kiss Árpád Általános Iskola tanára
1992-1997: a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium tanára
1997-tõl a Rózsavölgyi Márk Mûvészeti Iskola tanára, ’99-tõl igazgató-helyettese
1990: Nógrád megye Mûvészeti Nivódíja
1998: Madách-emlékérem
2002: Madách Imre irodalmi díj
2004: az év pedagógusa díj

„1978-ban hívott hívott Csikász 
István a Családi Intézethez. Nem
csak a családi, hanem a városi 
rendezvényekért is mi voltunk a
felelõsek.  De a megyében, sõt 

határainkon túl is felléptünk. Neki 
nagy hálával tartozom.”



Szerte az országban megtalál-
hatók Egri István, Gránátalma
Nívódíjas fafaragó népmûvész
alkotásai. Legutóbb, március
15-én Acsán ünnepélyes körül-
mények között avatták fel há-
rom méteres, mívesen meg-
munkált kopjafáját. A közeljö-
võben a Palóc Múzeumban
egy kiállítás részeként mutat-
ják be az általa készített  több
száz darabos faragványból álló
gyönyörûséges palóc szobabú-
tort. A Pro Urbe Díjas mûvész
jó három évtizede éve farag
Gyarmaton és háromszázöt-
ven rajza õrzi az ezernyolc-
százötven  áttört képét, amely
számítása szerint mintegy ki-
lencvenhárom négyzetmétert
tesz ki.

- Hogy került a kezébe faragókés?
- Huszonegy éves koromban, nõsem-

ber létemre bevittek katonának. Lillafü-
reden óránként kellett söpörni a falevelet
és a nyírfa seprõ mogyorófa nyelére fa-
ragtam egy anyókát. Ezt egy polgári al-
kalmazott meglátta és ellátott tanácsok-
kal. Rá egy félévre már szakkört szervez-
tünk és díszdobozokat faragtunk a tisz-
teknek. Mikor leszereltem, megalakítot-
tam hét fõvel a vasutas fafaragó szak-
kört, amelynek tagja volt többek között
Kõszegi Attila és Pál, de köztünk volt
Eszményi Józsi bácsi, a neves táncdal-
énekes, Viktória édesapja is. Az elsõ tá-
borunk késõ õsszel a gárdonyi szanatóri-
um raktárában volt, és attól fogva tizen-
hét éven át minden évben megszervez-
tük a fafaragó tábort.

- Mi a kedvenc faragni való fája?
- Eddig a dió volt, amelybõl szinte az

összes bútoromat faragtam, de most rá-
szoktam az almafára. Ez csodálatos és a
belõle készült munkáimat mindenki
csak simogatja, hogy hogyan lehet egy
ilyen finom, selymes valami. De ilyen
szép, selymes a juhar is. Az amerikai gõ-
zölt diót úgy mérik, mint az aranyat.

- A Civitas Fortissima emléktáblájá-
nak újjávarázsolásában is jelentõs sze-
repe volt.

- A rendszerváltozás hajnalán megke-
resett Kamarás Józsi bácsi, Gere József és
Honti Péter társaságában, hogy vissza
kellene fordítani és helyre kellene állítani
a csehkiverés emléktábláját, amelyet
még Horthy Miklós kormányzó avata-
tott fel, de a Rákosiéknak nem volt sza-
lonképes. Hoztak egy levelezõlapot,
amelyen még az eredi állapotban volt
látható az emléktábla, rajta a Turul ma-
dárral. Ezt kellett volna gipszbõl megfor-
mázni és bronzból kiönteni. A vasút
egyik pincéjében faragtuk éjszakánként
Kõszegi Attilával és mikor szinte kész
lettünk, valaki véletlenül meglökhette és
letört. Az egyik oldalát sürgõsen újra
kellett faragni, mert jött az õrbottyáni ön-
tõmester. A Kábelgyár adott két mázsa
rezet és így lett kiöntve a tábla ma is lát-
ható dísze, amelyet a vasúton hegesztet-
tünk össze és nagyon sok ember segítsé-
gével valósult meg. 

- A munkássága során sok fiatal ke-
rült ismeretségbe a fafaragással,  ma-
radt belõlük valaki a pályán?

- A tanítványok között kiemelném
Pityi Zoltánt, aki ügyes kezû, önálló ipa-
ros és én megyek hozzá sokszor segítsé-
gért. De a városunk híres büszkesége,
Párkányi Raáb Péter szobrászmûvész is
a kezem alatt ismerkedett meg a fafara-
gással. Az utolsó években a mûvelõdési
központ szervezésében vezettük, felvált-
va Simon György és Kõszegi Attila bará-
taimmal, a fafaragó szakkört, de aztán ez
a lehetõség is megszûnt. Azóta sem
akadt számunkra hely és így szünetel
már hosszú évek óta a fafaragó szakkör
a városban.

- A fafaragó diákok közül nem egy az
óvodában a gyarmati fafaragók által
készített játékokon nõtt fel.

- Egyedül a Szondi óvoda udvari játé-
kait nem mi faragtuk. Szlovákiában
Ipolyfödémesen csináltunk óvodai játé-
kokat. Olyan kedves emberek között
még nem voltam. Látták a munkáinkat,
az igyekezetünket és elláttak minket
minden földi jóval. Már ez elsõ nap az

egyik néni lángost hozott, egy másik em-
ber finom borocskát és ez így ment nap,
mint nap. Ott történt meg, hogy a kiváló
népmûvelõként elismert Jakus Juli és
társai egy esküvõt rendeztek nekem. Mi-
vel csak én rendelkeztem a láncfûrész
használatához szükséges engedéllyel,
fölöltöztették a gépemet menyasszony-
nak, engem võlegénynek és nagy hûhó
kíséretében összeadtak bennünket az ot-
tani gyerektábor nagy örömére.

- A vasúthoz mi köti?
- Mûszerészként kerültem ide 1964-

ben. A 120 kilométeres vasúti szakaszon
én jártam ki a telefonokat karban tartani.
Eredetileg a gyarmati vasúti telefonköz-
pontot jöttem szerelni, itt ismerkedtem
meg a feleségemmel. Így kötõdtem a haj-
dúsági Farmos szülötteként végleg Ba-
lassagyarmathoz. Az egyik fiunk a Ká-
belgyárban dolgozik, a másik cukrász-
mester Jagyutt Péter mûhelyében. Mind-
egyik gyerekem tud faragni, de egyik
sem forgatja a vésõt, talán majd a
kisunokám.

- Munkáit a kezdetektõl az úgyneve-
zett áttört palóc faragás jellemzi.

- Mindenki úgy ismer az országban,
hogy a palóc áttört készítõje. Csak mos-
tanában kezdtem hûtlenkedni a bútorok
és a kopjafák területén. Bécsben a Má-
tyás pince négy terme közül a palóc táj-
egység motívumait idézõ teremben lévõ
négy lócát és tizenkét széket, a fogaso-
kat, a hozzá való díszítésekkel is az én fa-
ragásaim díszítik. Mostanában a szobrá-
szat is érdekel. Az elsõ kopjafámat még
Kiss Tamás alpolgármester rendelte
meg a temetõ ravatalozója elé az 56’-os
hõsök emlékezetére. Most Acsán, a már-
cius 15-i ünnepélyen rákérdeztek: Ez
mi? És én elmagyaráztam. Például
Kovalcsik Bandi bácsi kopjafájának tete-
je azért vágott, mert az mûvelt embert je-
lent.

- A közeljövõben milyen munka ke-
rül ki a keze alól?

- Nagyon izgat a magyarság történeté-
ben kiemelkedõen fontos és eddig szinte
agyonhallgatott 907-es pozsonyi csata
emlékmûvének elkészítése, amelyre dr.
Papp Lajos, a neves szívsebész és dr.
Czimbalmos István tettek javaslatot. Ak-
kor az ötszörös túlerõvel felvonuló né-
met hadat ért vereség száz évre nyugal-
mat hozott a magyar végeken. A terv és
a faanyag megvan, és akkor is elkészí-
tem, ha ezt a jövõ nemzedék számára is
nem elfelejtendõ csatahely emléket csak
a jelenlegi magyar földön lehet felállíta-
ni.                                         Szabó Endre
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Miniszterelnök Úr! Megkaptam az értesítést, hogy március
15-én Kossuth-díjjal tüntetnek ki. A Kossuth-díj minden mû-
vész életének megkoronázása, a legszebb kitüntetés, amelyet
mûvész Magyarországon elérhet, amelyre min-
denki vágyik, aki ebben a hazában mûvészettel
foglalkozik. Én is nagyon vágytam erre. Álmo-
doztam róla, mi lesz, ha egyszer, talán eljön az
ideje, hogyan fogom átvenni. De a Kossuth-díjat
én most visszautasítom, mert tiltakozni szeret-
nék.

Tiltakozni Ön ellen! Egy ember ellen, akit a
sors szeszélye ennek a gyönyörû országnak az
élére sodort, és aki visszaélt ezzel a lehetõséggel. 

Ön ezt az országot tönkretette, kiárusította.
Elpusztította az emberek hitét, szegénységbe, nyomorba, kilá-
tástalanságba, depresszióba süllyesztette Magyarországot.
Ma már nincs az az értelmes ember - baloldalon sem -, aki ne
látná, érezné, tudná, hogy katasztrófa felé tartunk. 

A közgazdászok, tudósok, jobb- és baloldalon egyaránt, fog-
ják a fejüket, az Ön elhibázott lépései miatt. Ez tragédia, ez vé-
tek, ez bûn! És nincs alkotmány, törvény, jog, mely megálljt
parancsolna ennek?!

Miniszterelnök Úr! Nem óhajtok Önnel kezet fogni! Ha

megtenném, nem simogathatnám meg soha többé a gyermeke-
im arcát, feleségem kezét. El kellene tartanom magamtól örök-
re a kezem, mint Õze Lajos Az ötödik pecsét címû film végén. 

Kossuth-díjamat, amelynek egyébként végtele-
nül örülök és köszönöm azoknak a mûvésztársa-
imnak, akik méltónak találtak engem erre a kitün-
tetésre - ezennel tiltakozásom jeléül nem fogadom
el, átvenni nem kívánom! Majd boldogabb idõk-
ben, amikor ismét demokrácia lesz Magyarorszá-
gon; amikor nemzeti ünnepeinket nem megfélem-
lítetten, kordonok között, összeverten, lehajtott
fejjel ünnepeljük; ha majd a szavak ismét vissza-
nyerik eredeti jelentésüket: erkölcs, morál, igaz-
ság; ha a hazugot nem igazmondónak nevezik; a

csalót, tolvajt megbüntetik; következménye lesz az emberek
rafinált manipulálásának, becsapásának és a cinikus dölyfös
önkény befejezõdik - ó, Istenem, ugye így lesz? - akkor majd
örömmel és boldogan veszem át a Kossuth-díjat. 

Sólyom László köztársasági elnök úrtól és Szili Katalin ház-
elnök asszonytól mélyen elnézést kérek. Remélem, megtalálom
a módját, hogy õket kiengeszteljem. 

Blaskó Péter 
színmûvész

8

Elképzelhetõ, hogy
Gyurcsány Ferenc június-
ban lemond a miniszterel-
nöki posztról, majd elfog-
lalja a Déli Áramlat gázve-
zetéket is felügyelõ társa-
ság vezetõi székét.

A miniszterelnök állásváltoztatási
terveirõl már a Déli Áramlat gázve-
zetékrõl szóló kormányközi megálla-
podás megkötése elõtt is szivárogtak
ki részletek, és ezek alapján az infor-
mátorok úgy vélik: a vezetõi poszt
beígérése miatt került olyan gyorsan,
és félig-meddig titokban aláírás a
Magyarország és Oroszország között
létrejött szerzõdésre. 

Ha a hír igaz, a kormányfõ nagyjá-
ból követi Gerhard Schröder példá-
ját, aki elõbb német kancellárként
megállapodott a Gazprommal a Né-
metországot és Oroszországot Len-
gyelország megkerülésével összekö-
tõ Északi Áramlat gázvezeték meg-
építésérõl, majd politikai karrierje le-
zárultával a vezetéket felügyelõ veg-
yesvállalat felügyelõbizottságának
elnökévé avanzsált.

A Gyurcsány Ferenc lemondásáról
és új pályájáról szóló információ ér-
dekes megvilágításba helyezi a Nép-
szabadságban megjelent azon híre-

ket, amelyek azt feszegették, hogyan
függ össze a Magyar Villamos Mû-
vek (MVM) szétdarabolásának terve
a Déli Áramlat vezeték megépítésé-
vel és az egyelõre még a Mol tulajdo-
nában lévõ hazai gázvezeték-hálózat
további sorsával. 

A napilap kormányzati körökre hi-
vatkozva közölte: a Magyar Villamos
Mûvek (MVM) átszervezésének
egyik iránya lehet, hogy a társaságról
leválasztják az áramvezeték-hálóza-
tot és az áramrendszer irányításáért

felelõs Mavir Zrt.-t. Ezt követõen az
MVM amputált részeit közös válla-
latba szerveznék a Mol nagynyomá-
sú gázvezeték-hálózatát mûködtetõ
Fgsz Földgázszállító Zrt.-vel és a Dé-
li Áramlatot felügyelõ céggel. Így lét-
rejöhetne az ország egész vezetékes
energiaszállítását kezében tartó hol-
ding.

A megközelíthetetlen
pénzügyminiszter

Kiküldte sajtótájékoztatójáról a Hír TV
stábját Veres János pénzügyminiszter,
ahol a televízió munkatársai bukósisak-
ban és sajtó feliratú láthatósági mellény-
ben jelentek meg. A szocialista politikus
kikötötte: a televízió stábja ezentúl nem
mehet hozzá közelebb öt méternél.

A Hír TV munkatársai bukósisakban
és sajtó feliratú láthatósági mellényben
jelentek meg Veres János sajtótájékoz-
tatóján, ahol a pénzügyminiszter elõ-
ször távozásra szólította fel õket, majd
azt az ukázt intézte a kereskedelemi te-
levízió riportereihez, hogy ezentúl öt-
méteres távolságon belül ne közelítsék
õt meg. 

A nem mindennapi történet elõzmé-
nye: a televízió riportere egy kérdést
szeretett volna feltenni a pénzügymi-
niszternek volt üzlettársa, a többszöri
csalásért börtönbe zárt Kabai Károly
családi vállalkozásának újabb állami
megbízásáról. Veres János azonban vá-
lasz helyett nekitolta õt egy kameraáll-
ványnak.

Nem ez volt az elsõ ilyen megmoz-
dulása a Gyurcsány-kormány pénz-
ügyi tárcavezetõjének. Korábban is
szidta a Hír Tv-t, egy alkalommal pe-
dig lefejelte a kamerájukat. 

Történik pedig mindez tizennyolc
évvel a rendszerváltozás után, egy de-
mokráciában.

Nyílt levél Gyurcsány Ferenchez

Távozik a kormányfõ? 
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Nagy szükség van a katarzisra
A közelmúltban mutatták
be Matúz Gábor és Sikló-
si Beatrix Hóhér, vigyázz!
címû dokumentumfilmjét
a Madách moziban.  Az
alkotópáros hölgytagjá-
val a filmpremier elõtt
beszélgettünk.

- Évekkel ezelõtt szerkesztõ-
ripoterként és mûsorvezetõként
ismertünk meg.  Mostanában
filmrendezõként is emlegetnek.
Mi a fõ foglalkozásod?

- Szerkesztõriporter. Az Éjjeli
menedék címû mûsort csináljuk
Matúz Gáborral az Echo Tévében.
Emellett a közelmúltban elkez-
dünk készíteni egy sorozatot a
nemzeti rockegyüttesekrõl.  To-
vábbá, mivel a Biblia éve van, sze-
retnénk havonta huszonöt perces
összeállítást sugározni a Bibliáról. 

- Az utóbbi években filmrende-
zõként is mûködtök. Két éve mu-
tatták be a Trianon címû filmete-
ket, nemrégiben pedig egy
Wittner Mária-portréval jelent-
keztetek.

- Nagyon szépen hangzik az,
hogy rendezés - mikor a trianoni
évforduló kapcsán a magyar tünte-
tésen forgattunk, vagy  most, mi-
kor Wittner Máriáról készítettük
ezt a portrévázlatot, akkor mi
egyszemélyben, pontosabban két-
személyben vagyunk az összes
filmkészítõ. Megálmodjuk, végig-
gondoljuk, megszervezzük a dol-

got, a képeket is mi találjuk ki, ter-
mészetesen operatõr kollégánk se-
gítségével.

- Ez a “szükségbõl erényt
kovácsolni”-helyzet?

- Egyfelõl valóban a szükség
szülte ezt a helyzetet, másfelõl Gá-
borral már eléggé kipróbált csapat
vagyunk. Kemény vitákban szo-
kott kiérlelõdni az, ami megszüle-
tik.  Ezért sokszor nem is bánom,
hogy nincs velünk például rende-
zõ.

- A Hóhér, vigyázz! a második
egész estés filmetek?

- Igen. Ha a nemzeti rock-témá-
ból sikerül használható dolgot csi-
nálni, talán az is megállja a helyét
moziként is.  Van a könnyûzenei
életnek egy olyan szelete, amellyel
nem foglalkozik a magyar média.
Nem is vesznek róla tudomást, pe-
dig tömegeket vonz. A nemzeti
könnyûzenének sokféle stílusa,
elõadója van, de talán a Kormorán
az egyedüli, amellyel a fõsodratú
média hajlandó foglalkozni.  Úgy
gondoltuk, ez is olyan terepe a ma-
gyar kultúrának, amit szeretnénk
alaposabban szemügyre venni és
bemutatni.

- A Wittner Mária-film hogyan
indult? Ismerted korábban a fõ-
szereplõt?

- Igen, Máriával elég régen is-
merjük egymást. Meg is lepett,
hogy mennyi embernek nyilatko-
zott már az életérõl, mindenfelé
beszédeket mond, s idáig valósá-
gos - mûfaji értelemben vett - film
nem született róla.  Senki nem
gondolt még arra, hogy elmenjen,
megkeresse azokat az embereket
és helyszíneket, amelyek az õ éle-
tében fontos szerepet játszottak.
Mi elkezdtünk kutakodni, megta-
láltuk azokat a drága, aranyos nõ-
véreket, aki õt felnevelték. Õk azu-
tán a pesti bemutatóra is eljöttek.
Irén nõvér kilencvenkét éves, épp
ma hívott fel, és köszönte meg,

hogy az életének utolsó idejében
részt vehetett egy ilyen esemé-
nyen.  Mária mindig azt mondja,
abban. hogy az életében tartás
volt, hogy végig tudta csinálni a
szenvedések sorozatát, abban óriá-
si szerepe volt a nõvérek nevelõ
munkájának.

- Hol mutatják még be a filmet?
Forgalmazó? Tévé?

- Az Uránia mozival tárgyalunk,
szeretnénk vidékre is vinni hatá-
ron innen és túl.  Még a vágószo-
bában volt a film, amikor megke-
restek minket Erdélybõl és több
magyar városból.

- Van olyan fajta távlatos elkép-
zelésetek, hogy a közelmúlt törté-
néseit egy másfajta módon feldol-
gozzátok?

- Nem tartozunk a fõsodratú
médiához, és nem is akarunk oda-
tartozni. A Wittner-portréval az is
célunk volt, hogy manapság, ami-
kor ennyire üres térben mozgunk -
nincsenek példaképek, sorsok -
olyan személyt mutassunk meg,
aki példát ad idõsebbnek és fiatal-
nak egyaránt.  Szerintem, ha nem
olyan lenne a világ, amilyen, és
valamire lehetne tartani a
holyvoodi filmipart, Wittner Má-
ria életébõl frenetikus hollywood-
i mozit lehetne csinálni.  Az is bu-
taság, szerintem, hogy mindenki
mindent három lépés távolságból
akar csinálni. A filmbemutatónk
egyik tanulsága az volt, hogy
megmozgatta az emberek lelkét.
Talán segítettünk nekik abban,
hogy ne zuhanjanak apátiába, ne
gondolják azt, hogy nincs kiút.
Láthatták, hogy itt van egy ember,
egy élet, amely a saját maga való-
ságában, a gyakorlatban mutatja
meg, hogy a legmélyebb gödörbõl
is ki lehet kerülni, tovább lehet
lépni. Ha pár katartikus pillanatot
tudtunk szerezni a nézõknek, az
már jó.  Nagy szükség van manap-
ság a katarzisra.        Varga Mária

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 29-30. Remény Gyógyszertár, Szügyi út
Március 31-április 6. Margaréta, a kórházban
Április 7-13. Szent György Gyógyszertár, Rákóczi u. 51.
Április 14-20. Winkler Lajos Gyógyszertár, Teleki u. 2.
Április 21-27. Kristály Gyógyszertár, Rákóczi u . 136.
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- Olyan emberekkel foglalkozol
hosszú évek óta, akikkel mi, a többség
általában nemigen tudunk mit kezde-
ni, sajnos, sokszor nem is veszünk ró-
luk tudomást. Hogyan talált meg ez a
munka?

- Kislány koromba nyúlik vissza a tör-
ténet. Anyukám barátnõjének volt egy
Down-kóros gyermeke, akit idõnként
rám bízott, ha el akart menni otthonról.
Fürdettem, etettem, lefektettem ezt a
gyereket, és olyan hálát, szeretetet tükrö-
zött az arca, amit egészséges embereknél
még nem tapasztaltam.  Középiskolás
éveimben errõl elfeledkeztem, és nem
gondoltam arra, hogy gyógypedagógus
szeretnék lenni.  Tizennyolc éves korom-
ban egy véletlen folytán kerültem a Cse-
csemõotthonba gondozónõként, ott az-
tán hamar rájöttem, hogy mindenkép-
pen gyerekekkel szeretnék foglalkozni,
és közülük is olyanokkal, akik elesettek,
többet szenvednek az átlagnál. Két évig
az érsekvadkerti bölcsõdében dolgoz-
tam, ahová egészséges gyerekeket vittek
ugyan, de az egyik csoportomban csak
romagyerekek voltak. Nagyon sok siker-
élmény ért, sok pozitív visszajelzést kap-
tam a gyerekektõl és a szülõktõl. Ha az
ember megtalálja azt a tevékenységet,
amitõl önmagára lel, akkor attól szárnya-
kat kap. Egyszer azonban megharagud-
tam a bölcsõde vezetõjére, mert nem
megfelelõ hangnemben beszélt velem,
felültem a biciklimre, és elindultam Szá-
tok irányába, mert tudtam, hogy ott van
egy sérültekkel foglalkozó iskola. Ami-
kor beléptem, és elmondtam, mit aka-
rok, az internátus vezetõje, Giczy
György azt mondta, pont rám vártak,
mert éppen megüresedett egy nevelõta-
nári állás.  Hát, így lett belõlem gyógype-
dagógus.

- Visszamenõleg hogy látod, mi volt
az az adottságod, amitõl sikeres lettél a
pályán, elfogadtak a szülõk és a gyere-
kek?

- Ehhez a hivatáshoz kell egyfajta érzé-
kenység. Ha az ember szeretettel fordul
ezek felé a sérült emberek felé, és elfo-
gadja õket olyannak, amilyenek, akkor
annyira sok hálát, szeretetet és pozitív
megerõsítést kap, hogy én mindig úgy
érzem, kevesebb energiát fektetek be,

mint amennyit visszakapok. Mások azt
mondják, milyen nehéz lehet velük,
mennyi energia kell hozzájuk, milyen
nehéz lehet feltöltõdni.  Én egyáltalán
nem így vagyok ezzel. Mostanában már
keveset vagyok együtt a gyerekekkel a
vezetõi feladataim miatt - sokszor úgy
érzem, már nem is gyógypedagógus va-
gyok, hanem változásmenedzser.  A na-
pokban volt egy eset, amikor nagyon le
voltam hangolódva, elfárasztottak az
egészséges felnõttek, és bevállaltam egy
éjszakás szolgálatot.  Annyira örültek ne-
kem a gyerekek, és annyi szeretetet ad-
tak, hogy az éjszakás szolgálat után fris-
sen és lelkiekben feltöltõdve mentem ha-
za.

- Az érthetõ, hogy feltöltõdsz a szere-
tetüktõl, de a másik oldalon ott van az
is, hogy megtesztek ugyan értük min-
dent, amit csak lehet, mégis nagyon ne-
héz és gyakran tragikus a helyzetük, az
életük. Ez sem szomorít el? 

- Rengeteg szomorú sorsot látunk, ez
igaz. Sokszor úgy tûnik, mintha egyik
tragédia hozná magával a következõt.
Nem elég, hogy korán meghal az édes-
anyja, hallássérültté, mozgássérültté vá-
lik egy baleset miatt, még a testvérei is ki-
semmizik - sok ilyen sorsot látunk, idõn-
ként meg is sajnáljuk õket, de ezen azért
felül lehet és kell emelkedni.  Sokat lehet
tanulni tõlük.  Az elsõ idõkben, amikor
idekerültem, az egyik mozgássérült kis-
lány elesett az udvaron.  Gyakran eles-
nek a mozgássérültek, akik nem használ-
nak segédeszközt.  Utána felállt, leporol-
ta magát, és nevetgélt. Mi rögtön ugrot-
tunk hozzá, aggódtunk, megkérdeztem
tõle, nem szokott-e ilyenkor sírni. S õ azt
mondta erre: “Miért sírnék?  Sírni csak
akkor szabad, ha nem tudunk felállni.” 

- Hát, belátom, itt tényleg lehet tanul-
ni... Van is rá alkalmad, hiszen elég rég-
óta dolgozol az intézményben, mi több,
nagyrészt te hoztad létre. Beszélnél a
kezdetekrõl?

- Említettem, hogy a pályám Szátokon
kezdõdött, ahol nagyon sok biztatást
kaptam az ottani kollégáktól.  Azt mond-
ták, az Isten engem gyógypedagógus-
nak teremtett. Gyeses éveim alatt szerez-
tem gyógypedagógusi diplomát. Két-
éves volt a kisebbik fiam, mikor szóltak,

hogy gyógypedagógusokat, pedagógu-
sokat, és egyéb segítõ személyzetet ke-
resnek a nyírjesi iskolába.  A Nemzeti
Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány az
alapító, a fenntartó, amely a kilencvenes
években azért jött létre, hogy a Kiszes va-
gyont hasznosítsa. Elõször nem speciális
iskoláknak készültek ezek, hanem
komplex rehabilitációs intézményeknek,
amelyek lefednék az egész országot, de a
tervek csak részben valósultak meg. Ez
az intézmény 1998 karácsonyára készült
el az egykori KISZ-tábor helyén. Har-
minc-harmincöt gyerekkel költöztünk
ide, az épületek akkor még szinte kong-
tak az ürességtõl.  Voltak ágyak, aszta-
lok, egyébként szinte semmi.  Az elsõ
idõkben nem volt jó híre az iskolának, a
Nyírjesben lakók sem örültek nekünk,
elég nehezen fogadták el a diákjainkat.
Egy évet dolgoztam gyógypedagógus-
ként, kezdtem kidolgozni a rehabilitáci-
ós programot. A központtól való távol-
ság miatt nagyon nagy szakmai önálló-
ságot kaptunk.  A második évben én let-
tem a kollégium és a rehabilitáció veze-
tõje.  Elõtte soha nem gondoltam arra,
hogy embereket irányítsak, felelõsséget
vállaljak más emberek tetteiért. Félve
kezdtem a munkát. Attól is tartottam,
hogy nehéz lesz ezt összeegyeztetni a
családi teendõkkel, hiszen itt gyakori a
délutáni-esti foglalkozás. Viszont szak-
mailag nagyon nagy kihívás volt. Kristóf
fiam akkor volt három éves, éppen az
óvodát kezdte, Dani második osztályos
volt, úgyhogy lett volna rám szükség ott-
hon is. Igyekeztem olyan áthidaló meg-
oldásokat beiktatni, hogy délután haza
mentem, utána visszajöttem este, hogy
mindenhol helyt tudjak állni. Nagyon
sokat köszönhetek a férjemnek, aki ösz-
szetartotta a családot akkor is, amikor én
nem voltam otthon.  Sajnos, nem lehet
teljes értékûen egy fenékkel két lovat
megülni.

- A férjed mindig elfogadta ezt a
helyzetet?

- Többnyire igen.  Persze, egyik férj
sem szereti, ha a felesége esténként nincs
otthon, idõnként elutazik, éjszakánként
pályázatokat ír. Akadtak konfliktusok
köztünk, de nem igazán komolyak. Lát-
ta rajtam, hogy mennyire fontos nekem

Gyarmati (h)arcok                            Siketné Zsiga Judit gyógypedagógus

“Sírni csak akkor szabad, 
ha nem tudunk felállni”



egy-egy feladat, hogy szinte megszállot-
tan fogok bele valamilyen munkába, és
ezt maximálisan tolerálta.  Ahogy telik
az idõ, és egyre nõ a felelõsségem, egyre
jobban támogat. A gyerekeim is nagyob-
bak és önállóbbak lettek.

- Kiskorukban nem hiányoltak?
- Igyekeztünk úgy megoldani, hogy

vagy a férjem, vagy én vigyük el a gyere-
keket az iskolába, az edzésekre. Akkor
még a szüleink is aktívan dolgoztak,
úgyhogy nem is igen tudtuk volna be-
vonni õket. Próbáltam sokat együtt lenni
a gyerekekkel: szánkózni, biciklizni, tar-
talmasan eltölteni az idõt.

- Fölvettük közben a családi szálat is
- egy nõnél ez természetes -, de azért fe-
jezd be azt, amit a szakmai munkáddal
kapcsolatban elkezdtél.

- Rengeteg fejtörést és munkát adott a
rehabilitációs rendszer felépítése: milyen
foglalkozások legyenek, milyen szakem-
bereket vonjunk be. A személyiség olda-
láról, testi-fizikai oldalról, szociális oldal-
ról egyaránt meg kell támogatni az itt
élõket, és az nagyon fontos, hogy egy ke-
rek egésszé alakuljon a rendszer. Az
egészségügyi ellátás kezdetektõl mûkö-
dik, éjjel-nappal, hétvégén van itt egész-
ségügyi személyzet. Az iskolai-szakmai
képzést kezdetben Szalai Antal irányítot-
ta, õ pár év után elment.  Az elsõ idõkben
szinte semmilyen lehetõségünk nem volt
a fejlõdésre, csak a pályázatokra támasz-
kodhattunk. Szerencsére az elsõ pályáza-
tom sikeres volt, nagyon örültem neki, és
azóta is kedvenc munkáim közé tartozik
a pályázatírás. Be kellett szerezni a tárgyi

feltételeket, szükség volt megfelelõ szá-
mú személyzetre.  Elõször nehéz volt
embereket fölvenni, mert sokan húzó-
doznak ettõl a munkától, a sérült gyere-
kektõl. Mára kialakult a stáb: hatvanöt
szakképzett kolléga dolgozik mellettem,
akikre méltán büszke lehetek. Nagyon
alacsony az átlagéletkor, fiatal emberek
dolgoznak itt, aminek örülök. Azt hi-
szem, azzal tudom õket megfogni, hogy
teret engedek nekik, engedem õket ki-
bontakozni.

- Általában egy magyar vezetõ retteg
attól, hogy igazán tehetséges emberek-
kel vegye körül magát. Egyrészt, azokat
nehezebb kordában tartani, másrészt,
esetleg kitúrhatják õt a pozícióból. Ne-
ked nincs ilyen félelmed?

- Egyelõre nincs. Meg aztán, nagyon
sok energiát fektettem abba,
hogy igazi közösségi szem-
léletet alakítsak ki. Értekez-
leteken és egyéb fórumo-
kon azt próbáltam közvetí-
teni, hogy mivel együtt dol-
gozunk, sok idõt töltünk el
közösen, próbáljunk olyan
hangulatban és munkastí-
lusban dolgozni, hogy mi
magunk is jól érezzük ma-
gunkat. Mára nagyon jó
hangulatú, családias légkör
alakult ki az iskolában.
Mindenki odateszi a magá-
ét, nem fúrja a másikat. Az
egyik fiatal kolléga egyszer
azt mondta nekem, ahhoz is
nagy tehetség kellett, hogy
ennyi” õrültet” összeszed-
jek erre a munkahelyre.  Az
“õrültet” persze jó értelem-
ben mondta. Olyan embere-
ket értett rajta, akik nagyon
lelkiismeretesen, már-már
megszállottan végzik ezt a
munkát.

- Gondolom, ehhez az is hozzátarto-
zik, hogy akik idejönnek, elsõsorban
nem a karriervágyukat akarják kielégí-
teni, hanem valóban ez a konkrét fel-
adat érdekli õket, ez iránt nyitottak lel-
kileg is. Van bennük érzékenység, tole-
rancia, és ha ez megvan, akkor nagyon
rosszul már nem alakulhat a dolog...

- A gyerekek olyan radarokkal rendel-
keznek, hogy egy pillanat alatt leveszik,
egy-egy felnõtt hogyan áll hozzájuk. Ha
érzelmileg meg tudjuk fogni ezeket a
gyerekeket, meghallgatjuk a problémái-
kat, segíteni próbálunk nekik, akkor õk
cserében mindent megtesznek, amit ké-
rünk. Éppen a napokban járt itt egy idõ-
sebb, a szakmában hírnevet szerzett
gyógypedagógus, és az elsõ percben azt
mondta, mennyire jólneveltek ezek a

gyerekek.  Egyébként, bárhová me-
gyünk, velük soha nincs baj. A színház-
ban õk azok, akik jól viselkednek, szem-
ben sok egészséges gyerekkel, akik vi-
hognak, bohóckodnak. Többször vittem
már õket színházba, és a buszról leszáll-
va szinte mindegyikük megköszönte,
hogy megszerveztem nekik a progra-
mot.

- Ez valóban megdöbbentõ: a köszö-
net, a hála kifejezése a felnõtt, kulturált,
érett emberek szokása.

- Igen. És az is érdekes, hogy ezek a
gyerekek azonnal elkezdik egymást se-
gíteni. Szakmailag érdekes, hogy többfé-
le fogyatékkal élõt nevelünk-oktatunk
egy kollégiumban. Ebbõl a különbözõ-
ségbõl egyfajta segítõ háló jön létre. Pél-
dául, a jóképességû mozgássérült segít
tanulni a rosszabb képességû társának, a
jól mozgó pedig segít neki felszállni a
buszra, vagy ha leesik a cipõje, és így to-
vább. Ennek a mentalitásnak óriási sze-
mélyiségfejlesztõ hatása van.  Bagdy
Emõke pszichológus mondta, hogy ku-
tatások is alátámasztják: azoknak az em-
bereknek, akik segítenek másokon, erõ-
sebb az immunrendszerük - az a szlo-
genje a pszichofittneszében, hogy: “Ka-
cagj, kocogj, és segíts másokon!” - ezt én
is így tapasztalom.  Másrészt, óriási fej-
lesztõ hatása van annak, ha egy gyerek
családból vagy egy intézménybõl úgy
kerül ide, hogy korábban mindig õt kel-
lett istápolni, most pedig õ is kerülhet
olyan helyzetbe, hogy képes másoknak
segíteni, hogy nem a gyengeségei, ha-
nem az erõsségei kerülnek elõtérbe. A
hely szelleméhez hozzátartozik a pozitív
megerõsítés: igyekszünk kevés figyel-
meztetést és megrovást adni, és amiért
csak lehet, dícsérjük és jutalmazzuk a
gyerekeket.

- Irigykedve hallgatlak: ez a szolida-
ritás kint sokkal kevésbé mûködik...

- Én azért a kinti világban is elboldogu-
lok. Itt talán azért mûködik hatékonyab-
ban, mert láthatóak a fogyatékosságok,
és mindenkin látszik a problémája. Az
egyik béna kezû kisfiú azt mondta, hogy
idáig mindenütt, ahol megjelent, zavarta
õt a lógó keze, mert mindenki azt nézte.
Itt viszont a többieknek is van valami sé-
rülésük, ezért nem a problémák kerülnek
a kirakatba. Mi mindent elkövetünk
azért, hogy a jót hozzuk ki belõlük. Ren-
geteg gyerekünk nyert országos ének-,
szavaló és különbözõ kézmûves verse-
nyeken.  Azt mondják, jóvá verni nem le-
het valakit. Mi próbáljuk jóvá biztatni, jó-
vá szeretni õket.  Közben elgondolkod-
hat az ember, mennyire szerencsés, ami-
ért szereti õt az anyja, egészségesek a
gyerekei, s még egy csomó dologért hálát
adhat a teremtõnek.              Varga Mária

G
Y
A
R

M
A
T
I 

H
ÍR

E
K

 

2008. március

11interjú



12
G

Y
A
R

M
A
T
I 

H
ÍR

E
K

 

2008. március

magazin12

A romániai forradalmi események idején, 1990. janu-
ár 13-án jártam elõször egy nem hivatalos balassagyar-
mati küldöttség tagjaként, mint helyi képviselõ, az erdé-
lyi Dés városában. A Balassagyarmattól jó ötszáz kilo-
méterre fekvõ egykori megyeszékhelyre Luidort Péter
rádióban elhangzott felhívására mentünk, miszerint a
dési magyar újsághoz írógép kellene. Azóta sok magyar
szót lekopogtak azon az írógépen, amelyen talán azt is
leírták a Máté Kálmán szerkesztette Szamosmente címû
újságba, hogy még 1990-ben Gheorghe Benea dési pol-
gármester és kísérete Gyarmatra látogatott és 1991-ben
Németh György polgármester népes küldöttség élén
Désen aláírta Alexander Lapusán polgármesterrel közö-
sen a testvérvárosi szándéknyilatkozatot. 

Akkor történt, hogy a gyarmati küldöttség tagjaként
Róka Lajos lelkész telt ház elõtt tartott istentiszteletet a
dési református templomban. Dési Huber András író,
az Erdélyben megjelent százötven magyar újság törté-
netének feldolgozója reményét fejezte ki, hogy a két vá-
ros szellemi és kulturális kapcsolatai kiteljesednek. 

Ezt követõen üdültek városunkban dési magyar és ro-
mán gyerekek, és azóta járnak gyarmati diákok és taná-
rok március 15. tájékán a dési EMKE (Erdélyi Magyarok
Kulturális Egyesülete) által szervezett körzeti szavaló-
versenyre, amely alatt Kalapáti Jolán tanárnõ és társai, a
helyi magyar családok szíves vendéglátását élvezik. 

A dési katolikusok és reformátusok csoportjai azóta
rendszeresen megállnak Gyarmaton a nyugatra vezetõ
útjukon. Sporttörténeti érdekességként szolgált, mikor
Babcsán Tibor vállalkozó focicsapata vendégül látta a
dési papírgyár mérnökeinek csapatát és emlékezetes
marad a gyarmatiaknak a visszavágó szép útja. 

Mikor a két város önkormányzata áldását adta a test-
vérvárosi kapcsolatra, akkor Juhász Péter polgármester
és Ioan Ungur dési polgármester ünnepélyes körülmé-
nyek között Désen aláírták a szerzõdést, abban a re-
ményben, hogy az élettel telik meg. 

A népi diplomácia mûködött, mert az évek során
összeismerkedett emberek, családok jó kapcsolatokat
alakítottak ki és a városok vezetése is hivatalos meghí-
vót küldött a nevezetesebb napokon. Így jönnek el a
testvérvárosok sorában a désiek a Gyarmat nevet viselõ
települések találkozóira, és jutnak el gyarmati csoportok
a Szamos parti negyvenezer lakosú iparvárosba, amely-
nek szellemi és kulturális élete is figyelemre méltó.

Az elmúlt öt évben a gyarmati városvezetésbõl csak
Bacskó József alpolgármester járt Désen, amelynek a
testületében lévõ magyar képviselõk számára erõsítõ
erõ a balassagyarmati kapcsolat. Ez így van a városban
tevékenykedõ magyar politikai és társadalmi szerveze-
tekkel is. Most, hogy kinyíltak a határok és a két ország
az Európai Unió tagjaként is erõsítheti a kapcsolatait,
változatlan reménnyel és szeretettel várja a hétezer dési
magyar és a barátságukat adó románok is a gyarmati-
akat, akik az erdélyi városban élõk számára a romániai
forradalmi változások idején az elsõ ugródeszkát jelen-
tették a szabadabb világ felé.

Mindannyiunkon múlik, hogy két város között lévõ
szálakat erõsítsük, akár gazdasági, kulturális és sport te-
rületeken. Nem szólva a nemzetiségek, népek közötti
barátság javításának fontos ügyérõl azért is, hogy a  ti-
zennyolc év óta mûködõ Balassagyarmat-Dés kapcsolat
igazi élettel teljen meg.

Szabó Endre

Szunnyadó testvérvárosi kapcsolat

Feltámadási menet Gyarmaton át 
A trianoni döntéssel határon kívül

rekedt magyarság kettõs állampolgár-
ságáért kiírt 2004. dec. 5-i népszavazás
elszomorító nemzeti látlelete keltette
életre a Kárpát-medencére kiterjedõ
zarándoklatot. A Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége szervezésében idén
Balassagyarmat is bekapcsolódik ebbe
az áldozatvállalásba és összefogásba.
Célunk, hogy a zarándoklattal hirdes-
sük az elfásult vagy csalódott honfitár-
sainknak a Feltámadott Krisztussal va-
ló szövetségünket, s nemzeti újjászüle-
tésünk tiszta vágyát. 

A csaknem 2000 km-es nemzeti za-
rándoklat húsvéttól pünkösdig tartóan
Tihanytól Csíksomlyóig áthalad mind-
egyik magyarok lakta utódállamon.
Ezt a távolságot a résztvevõk körülbe-
lül 30-40 km-es szakaszokat vállalva,
stafétaszerûen adják össze. Tehát nem
egy csoport zarándoklatát jelenti, ha-
nem több mint százét. 

Az útvonal eszmeileg egy szívet raj-

zol a Kárpát-medencébe. A feltámadá-
si menet egyik ága a tihanyi kálváriától
délnyugati irányba indul el, majd a
szlovéniai magyaroktól visszafordul-
va Baranyán s a Délvidéken, majd az
Alföldön át a Maros völgyében lép be
Erdélybe, s halad Somlyó felé. A másik
ág Tihanyból nyugat felé halad, és
Sopronnál keletre fordulva a Felvidé-
ket, Észak-Magyarországot, Kárpátal-
ját köti össze Erdéllyel és
Csíksomlyóval.

A feltámadási menet jelvénye az Ár-
pád-kori motívumú szárnyas kereszt.
Õsi eredetében benne rejlik keresz-
tény/keresztyén egységünk ideája, és
e zarándoklat idõzítésének - húsvét
(kereszt), pünkösd (szárny) - szimboli-
kája is. 

Idén elõször lehetõség van rá, hogy
mi, balassagyarmatiak is minél többen
bekapcsolódjunk a nemzeti összetarto-
zást óhajtó, kifejezõ menetbe. 2008. áp-
rilis 10-én, csütörtökön érkezik a feltá-

madási kereszt Ipolybalogról. Ünne-
pélyes fogadása esete 7 órakor lesz a
volt határátkelõhelynél, az Ipoly-hí-
don. Közösségi menetben hozzuk be
városunkba a Mikszáth út – Rákóczi út
mentén a Szentháromság plébánia-
templomba. Arra is van terv és szán-
dék, hogy közben az evangélikus és re-
formátus templomot is útba ejtsük.

Másnap, április 11-én, pénteken reg-
gel 7 órakor indul a balassagyarmatiak
gyalogos zarándoklata a Szenthárom-
ság-templomtól. Az Ipoly mentén
Õrhalomba vezet az út, ahol a
Szécsény felõl érkezõ zarándokok csat-
lakoznak a menethez. Innen a folyón át
Ipolyvarbóra megyünk, majd az Ipoly
mentén Bussáig, ahonnan módunk
lesz busszal hazajönni.

A KÉSZ hívja a családokat, polgáro-
kat, városunk fiatalságát, hogy minél
nagyobb számban vegyünk részt a
nemzeti összetartozást kifejezõ zarán-
doklaton! Limbacher Gábor
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Igennel szavaznék
Ismét kikérték a véleményünket egy olyan kérdésben, amire

nem nekünk kell válaszolnunk. Fizetni senki sem akar, ez ter-
mészetes. Havi „nem elégbõl” megélni nagyon nehéz. És talán
még nehezebb úgy tekinteni fiatalként a jövõbe, hogy a cseppet
sem olcsó élet mellett - illetve elõtt - a felnõtt létre való felkészü-
lés is igen drága, és ezzel együtt bizonytalan. Az iskolában en-
nek megfelelõen alakul a véleménycsere. Mindenki a tandíj-
mentes jövõben bízik, illetve örül a szavazás eredményének.

De emellett történelem tanulmányaimból és a családi vissza-
emlékezésekbõl eszembe jut egy másik idõszak, amikor a mai
szemmel nézve boldogabb és olcsóbb évek követték egymást.
Ez a kor azonban a rendszerváltással véget ért. És a hiány,
amelyre ráeszméltünk akkor, csak egyféleképp dolgozható le.
Anyagi áldozattal. Mint átlagember, én sem látom át a megszo-
rításokkal tarkított jövõt. De azt tudom, hogy üres kasszából
nem lehet költekezni.

Szomorúan látom, hogy az Országélen(táncolók) ebben a
helyzetben is csak szitkozódnak, üzengetnek, kivonulnak, szí-
tanak, káromkodnak, érvelnek - minden mellett és egyszerre
ellene. Az emberek pedig megbotránkoznak a történteken, de
mégis megbabonázva rendelik alá magukat különbözõ érde-
keknek.

Mint békés Földlakó, a politikai nézeteltéréseket és az erõfi-
togtatást mellõzöm az életembõl, és mindössze azt szeretném,
ha nem találkoznék az élet minden területén azzal a bizonyos
hatalmi harccal. Ha a koncert végén nem mondanák be az
együttes tagjai, hogy mi a helyes, a templomban nem prédikál-
nának a mennyországba jutó szavazókról, az iskolába nem
szivárogna be a diákérdek, a családban nem hangzana el egy
hangos szó sem vadidegenek gyermeteg vitájáról. 

Talán tanulságosabb lett volna március 9-én ezt kérdezni Tõ-
lünk: Ön szeretné, hogy a politikusok kulturált Emberként vi-
selkedjenek egymással és velünk, hogy egyszerûen csak végez-
zék a munkájukat, és hagyják, hogy mi is élhessük nyugodtan
az életünket? 

Én igennel szavaztam volna.                                Bazsó Bea
Balassi Bálint Gimnázium 12/a

Mi az igaz barátság?
Sokan kérdezték már, mi az igazi barátság?
Akik azt mondják, ismernek engem, azok tévednek, mert

csak az igaz barátok ismerik egymást. 
Sok embertõl hallottam már azt, az igazi barátság abból

áll, hogy beszélgetünk egymással, és mindig együtt lógunk.
Ez óriási tévedés. Bár annyiban igaz lehet, hogy a mai világ-
ban már mindenki együtt lóg minden nap, és azok lesznek a
barátaink, akikkel nap, mint nap a legtöbbet találkozunk. De
miért is tartom ezt nagy tévedésnek?

Többek között azért, mert az emberek sokszor nem figyel-
nek egymás érzéseire. Igaz, hogy beszélgetünk, de ez kevés. 

Volt nekem egy barátnõm, akivel azt állítottuk, hogy mi
vagyunk azok, akik teljesen megbíznak egymásban. Egyszer
társalgásba kezdtünk egymás osztálytársairól. Szóba jött egy
közös iskolatársunk, akirõl mindketten elmondtuk vélemé-
nyünket. Mikor másnap bementem reggel az osztályukba, a
lány, akirõl elõzõ nap beszéltünk, azzal fogad, hogy beszél-
ni szeretne velem. Elkezdte ecsetelni, hogy én milyen aljas
módon kibeszéltem õt a háta mögött. Csupán azt mondhat-
tam, hogy ez igaz, de nem minden részlete, és tisztáztuk az
ügyet.

A lánnyal most is jó barátságba vagyok, mert azt mondta,
köszöni szépen, hogy nem próbáltam hazudni neki. De a
volt barátnõmmel még egy szót nem váltottam azóta - ez kb.
2-3 hete történt. 

Így én most mit gondoljak a volt barátnõmrõl? Azt, hogy
vele még barátkozni se érdemes. Ez az év lett volna a 3. év,
amióta barátok lettünk, bár így már soha többet nem tudnék
neki megbocsátani, mert hazudott. 

Ahogy az egyik kedves barátnõm mondaná: „Valakit
megszeretni egy perc is elég, de elfeledni egy élet is kevés”!

Ha két ember között igazi barátság alakul ki, akkor a leg-
fontosabb a bizalom. A tanulságot levontam én is. 

Csak akkor osszuk meg véleményünket másokkal, ha
meggyõzõdtünk arról, hogy õ az igazi barátunk.

Kun Stefánia
Szent Imre Keresztény Iskola 7/a

A média hatása
Manapság egyre többet hallani arról a

híradóban, hogy tizenéves gyerekek
bántalmazzák egymást. Szerintem ez
annak köszönhetõ leginkább, hogy
mostanában a televízióban és az inter-
neten is az agresszivitás a központi té-
ma. A fiatalok már egészen pici koruk-
tól kezdve a televízió mûsorainak van-
nak kitéve, amikbe mást sem látunk,
mint akciófilmeket, thrillereket vagy
erõszakkal teli „meséket”.  Hát pont itt
kezdõdik a probléma. A meséknél. Ré-
gebben a televízióban olyan rajzfilmeket
sugároztak a csatornák, amelyekben a
királyfi legfeljebb a sárkány ellen har-
colt. Most is vannak gonosz és jó szerep-
lõk, de a küzdelmek már átalakultak. A
megrajzolt háromszemû szörny simán
levágja a fejét a királyfi páncélos sárká-
nyának, akinek természetesen kék a vé-
re. Ezeken nõnek fel a mai gyerekek. 

A mesékhez hozzátársul még a mai

szülõk nemtörõdömsége, az, hogy nincs
idejük az anyukáknak arra (mert építik
õk is a karrierjüket), hogy megneveljék
csemetéiket. Nem foglalkoznak azzal,
hogy a kicsi mit néz a tévében vagy az
interneten. Ebbõl az következik, hogy a
tinédzserek abszolút nem tudják eldön-
teni, hogy mi a helyes, a helytelen, az er-
kölcsös és mi erkölcstelen. Nem tudják
felmérni tetteik súlyát, hisz nem minden
gyerek tudja a filmeket, a meséket vagy
a híreket jól értelmezni és a tizenkettes
karika hiába van kirakva, ha a szülõnek
nincs ideje arra, hogy gyermekével leül-
jön tévét nézni és nincs kedve ahhoz,
hogy elmagyarázza, a világról még mit
sem tudó csemetének a látottak lénye-
gét. Azt, hogy amit lát a képernyõn, az
sok esetben helytelen, nem követendõ. 

A médiában sugárzott töménytelen
agresszivitás nem csak a „tudatlan” fia-
talokra van rossz hatással, hanem pél-
dául az olyan felnõttekre is, akik való-
ságnak hiszik a szappanoperákat.

Ezek az emberek úgy gondolkodnak,
mint a sorozatban levetített karakterek.
Úgy vélik, ha kedvenc fõhõsük,
Cassandra féltékenységbõl megöli
szomszédasszonyát, aki lefeküdt a férjé-
vel, akkor ez a valódi életben is megva-
lósítható. Vagy, ha egy fõhõs öngyilkos
lesz az anyagi gondok miatt és kilép a
sorozatból, vannak olyan emberek, akik
képesek gyászolni a színészt, holott
mindenki tudja, hogy valójában nem
halt meg senki.

A média nagyon sokszor még a fel-
nõtt embereket is súlyosan megtéveszti.

Az agresszió napjainkban központi
téma, amiben a médiáé a legnagyobb
szerep. A rossz hatásai itt mutatkoznak
meg a leginkább. Szomorú tény, hogy
sok gyereket már a média nevel fel, nem
pedig a szüleik. A televízió és az inter-
net már minden korosztályt és minden
típusú embert befolyásol.

Klagyivik Hajnalka
Szent-Györgyi Gimnázium 12/c
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április1. kedd, 18 óra
Az Örökség Kulturális Mûhely címû elõadás-
sorozat vendége:
Écsi Gyöngyi - énekmondó,
mesemondó
Elõadásának címe: Népi imák, mesék,
énekek

április 11. péntek
Költészet Napja
Wass Albert Középiskolás
Versmondó Verseny - Csikász
István terem - 10 óra
Versünnep - Balassagyarmatiakkal -
Kamara terem - 17 óra

április 12. szombat, 17 óra
Hastánc Est
Jegyek elõvételben 1200 Ft-ért a helyszínen
kaphatók

április 12.-13.
Gyerek Agykontroll tanfolyam 
"az életrevaló módszer" 9-14 éves gyer-
mekeknek

április 15. kedd, 18 óra
Örökség Kulturális Mûhely címû elõadás-
sorozat vendége:
Pap Gábor -
mûvészettörténész

Elõadásának címe: A bölcsesség házat épít
magának. Fényminisztérium a veleméri
középkori templomban

április 18.-19.-20.
XVII. Országos Weöres Sándor
Gyermek Színjátszó Találkozó -
Nógrád Megyei Bemutató

április 19.
Nosztalgia Bál
Zenél a Szaxi Koktél zenekar (Barát Attila és
Szabó András)
Belépõ elõzetes asztalfoglalással: 1600 Ft/fõ

április 20. vasárnap, 9 óra Érembörze

április 21. hétfõ, 10 óra
Egészségesebb Nemzedékekért
program Kamara terem
Vidám és oktató preventív-elõadások a 
balassagyarmati óvodások részére
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A Horváth Endre Galéria ki-
állítás megnyitóinak szinte
állandó velejárója az intel-
lektuális magaslatokban
feloldott derûs hangulat, ki-
váltképp akkor, ha a Meste-
rek, azaz Csemniczky Zol-
tán és Földi Péter emelik a
fényét az eseménynek.

A „belsõ ritmus” elõjátékának hiá-
nyában – azaz jelen esetben a meg-
nyitót felvezetõ zene nélkül – in
medias res kezdi a ’nótáját’ Földi Pé-
ter, tavalyi évben Kossuth díjjal ki-
tüntetett mûvészünk, aki gyakran
látott vendég a H.E.G.-ben és a Mik-
száth Kálmán Mûvelõdési Központ-
ban.

Személyes tapasztalatokkal nyit a
festõmûvész, mellyel a ’70-es évek-
be kalauzol el minket. Rávilágít egy
mûvészettörténeti fordulópontra,
melyet Kondor Béla (kétszeres
Munkácsy-díjas magyar festõmû-
vész, grafikus, költõ) elõtti és utáni
idõszakként említ. Az ’elõkorral’ el-
lentétben, melyet a rosszul kitalált, a
politika és a társadalom felé ható
megfelelési kényszer jellemez, a
Kondori etika olyan erkölcsiségre és
szakmaiságra emeli a mûvészetet,
amelyre nem igazán volt példa az

elõtte lévõ harminc-negyven évben.
A Kondor utáni felnõtt nemzedék
hál’ Istennek ezen mérce mellett al-
kotott és alkot a mai napig, melynek
egyik jeles személyisége Kovács Pé-
ter, akinek az alkotásait április 24-ig
tekintheti meg a nagyérdemû Balas-
sagyarmat kitûnõ és Európa szerte
elismert galériájában.

Földi meglátásában Kovács Péter
munkáját a kor gerjesztette
expresszió jellemezi. Egyszerûen
felfogja az idõszak üzenetét és an-
nak felerõsített feszültségét viszi vá-
szonra.

A vonal, a színtér, a mozdulat-
gesztusok burjánzása maximálisan
kihasználja az alapanyag adta beha-
tárolható teret olyan módon, hogy
azon túllépve, mint egy a kor fe-
szültségének hatására kirobban ab-
ból nagyon drámai módon, úgy,
hogy szinte érzi az ember a fájdal-
mat, amely végül ellentmondást
nem tûrõen felszabadult lírává ala-
kul, meghozva a katarzis élményét. 

Kovács Péter belsõ képet rajzol,
ami felszabadít egy mozgásrend-
szert, egy belsõ automatizmust,
amellyel az ábrázolt gesz-
tuskavalkád úgy járja végig a vászon
felületét, hogy annak nyomán a tér
elkezd sûrûsödni. A belsõ vibrálás a
vásznon a tér megfeszülését okozza,

amiben lassan megformálódik egy
többdimenziós látvány, ergo a tér
valamilyen módon megtestesül. 

Mindez persze azt feltételezi, hogy
a befogadó beszéli Kovács Péter és
az expresszió csodálatos nyelvét. 

A Kondori-mûvészet örökérvé-
nyûségét és létjogosultságát igazo-
landó ez év március 15-én, mint arra
érdemes mûvész, Kovács Péter is
megkapta a Kossuth díjat.      (z.zs.)

Mikszáth Kálmán Mûvelõdési
Központ – Horváth Endre Galéria

Kovács Péter festõ 
kiállítása
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Mûvészetcsinálás 
örökérvényûsége Kondor után

Az oldalt szerkesztette: Zolnyánszki Zsolt
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Az idõ az igazság leánya  
Veres József

A Teremtõ terve szerint jöttek lét-
re a nemzetek - fogalmazott újévi
körlevelében a Magyar Katolikus
Püspöki Kar, mely 2006-ra imaévet
hirdetett a magyarság lelki megúju-
lásáért.  Nemzetünk nagyon nagy
bajban van, csak Isten irgalma
menthet meg minket - folytatta. Fel-
hívása mindenkihez szólt, aki ma-
gyarként, szülõként, tisztességes,
jóakaratú emberként szenvedte, s
szenvedi jelenünk liberálbolsevik
mohácsát; a reménytelenség, csüg-
gedés, gyermekellenes magatartás,
a népesedési összeomlás jeleit, a
hétköznapi önzés, magánéletbe me-
nekülés, a nagy elhallgatások, kese-
rûség, törvény feletti igazságtalan-
ságok, félelmek, jövõtlen gondolko-
dás, s a “nem ele-
gendõ hogy
kitessék, föl kéne
szabadulni már!”
borzasztó idõ-
szerûségét.

Most március-
ban valójában
nem három os-
toba döntés el-
törlésére, ha-
nem nemzetünk
m e g ú j u l á s á r a
mondott igent a
népszavazás, és
ahogy az írónõ
mondta: “Nem
eladó a becsüle-
tünk, a hazánk
és drága gyer-
mekeink jövõ-
je!”

A jóakarat és az imák szentlel-
kes igenné értek, reményteli ta-
vaszt, derûsebb nemzeti ünnepet,
szebb húsvétot elõlegezve sorjáz-
tak bennünk ezek az élmények. A
háborút lélekben végigszenvedõ
Babits lehetett így talán:

“Én nem a gyõztest énekelem,
.../ hanem azt,.../ki elõször el me-
ri mondani, /

kiáltani, bátor, bátor, /azt a va-
rázsszót, százezrek /várta, léleg-
zetadó, szent, /

embermegváltó, visszaadó,
/nemzetmegmentõ, kapunyitó,
/szabadító drága szót, /

hogy elég! hogy elég! elég volt!
/hogy béke! béke! /béke! béke
már! /Legyen vége már!”

Bár a béke 1916 húsvétja elõtt
úgy volt illúzió, mint amilyen tö-
rékenyek mostani reményeink.
Mégis hihetünk Tertullianusnak:
Az idõ az igazság leánya.

Ma is elõttem van az 1989-es de-
cemberi kép az erkélyrõl beszélni
akaró Caucescuról, aki értetlenül
áll az elégedetlen tömeg zajában,
s nem tudja, mi is történik. Pedig
már lerombolták a falat Berlin-
ben, szétesõben a szovjet biroda-
lom, Kádárt, Honeckert, Ja-
ruzelskit, Jakest leváltották vagy
lemondatták, megrendült és eltû-
nõben a kelet-európai kommu-

nizmus. Aztán
a diktátorki-
rálynak az ed-
digi mindig
gondosan meg-
tervezett, és
uralkodónak ki-
járóan koreog-
rafált képi jele-
netezései után
akkor nagyon
nem illett a fejé-
rõl majdnem le-
billenõ kucsma,
amint a páncél-
autóba szusza-
kolják õt a me-
nekítõ szeku-
sok, sem a zilált
haj késõbb a he-
venyészett sira-
lomházban, vi-

szont történelmi hírértéket sejte-
tett az egész. A statárium-dráma
majdhogynem élõ közvetítésében
a feleség arroganciájának rémü-
letbe váltása, majd a géppuskák
elõtt térdelõ, jól kivehetõ két alak,
a sortûz és a kivégzés közelplános
látványával karácsonyi döbbenet
lett.       

Úgy hiszem azonban, Tertul-
lianus állítása nem csak múltis-
meretünket teszteli történelmi
összefüggések végiggondolásá-
val, sok példával, de akár legma-
ibb jelenünket is lefedi az igazság-
tevõ, leleplezõ idõvel.

Az egykori táncoslábú média-
sztár ma szorong a közszereplése-
ken, “kezeit tördeli, s úgy fonja
testét ide-oda, mint vizelési inger-
rel küszködõ óvodás... Egy férfi-
atlan, nagyra nõtt kisgyerek, a rá-
csok is az õ kedvére nõnek” - ol-
vassuk egy ünnep utáni jegyzet-
ben.

Kossuth-díjra felterjesztett szí-
nészünk, Blaskó Péter meg így

utasítja visz-
sza annak át-
vételét Nyílt
l e v e l é b e n :
“Nem óhaj-
tok Önnel
kezet fogni!
Ha megten-
ném, nem si-
m o g a t h a t -
nám meg

többé gyermekeim arcát, felesé-
gem kezét.” - Arany János érezhe-
tett így 1857-ben.

Embersorsok tömeges érintett-
ségével, egzakt mérések számai-
val mára leleplezõdött a szakértõi
kormányukról terjesztett hazug-
ság is. Egy baloldali osztrák lap
szerint a reformoknak nincsenek
meg a feltételei, nincs ugyanis tár-
sadalmi támogatottság, szakérte-
lem és hiteles politikus hozzá. Ke-
mény, szavak, de igazak, s ennek
mi most nagy szükségét szenved-
jük.

Tudjuk persze, hogy nemzeti
gondunk még sem személyek
ügye, ahogy A walesi bárdok sem
Edward bûnlajstroma, hanem a
szabadság örökérvényû balladája.
Azt is tudjuk, hogy a globálhat-
alom függvényében nemzeti moz-
gásterünk szabadságát kihasznál-
hatnánk, s hogy a globálkol-
laboráns gátlástalansággal szem-
ben a tehetségnek, tisztességnek,
az Isten-adta karizmáknak nagy
szükségét szenvedi nemzetünk,
de az egész nyomorult emberiség
is.

Ikontanulmány  Veres József: 
Noli me tangere 

(Ne érints engem)

Isten-adta
karizmáknak
nagy 
szükségét
szenvedi
nemzetünk

“
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Városháza

BALASSAGYARMAT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
Oktatási, Ifjúsági, Sport és 

Mûvelõdési Bizottsága

2008. ÉVI KULTURÁLIS ÉS 
KÖZMÛVELÕDÉSI PÁLYÁZATA

A pályázat kiírásával az Oktatási, Ifjúsági,
Sport és Mûvelõdési  Bizottság szeretné
elismerni és segíteni a helyi kultúra és
közmûvelõdés terén munkálkodó egye-
sületek, szervezetek, alapítványok és
közösségek tevékenységét azzal, hogy 

2008-ban egyszeri, vissza nem 
térítendõ anyagi támogatást nyújt 

számukra.

Pályázhatnak mindazok az egyesületek,
szervezetek, alapítványok és közössé-
gek, akik mûködésükkel szellemi, mûvé-
szeti alkotásaikkal, kiadványaikkal, pro-
duktumaikkal hozzájárulnak a város
kulturális hagyományainak ápolásá-
hoz.

A pályázatokat három példányban kell
benyújtani - az Oktatási, Ifjúsági, Sport
és Mûvelõdési Bizottság által kiadott  pá-
lyázati adatlapon - a Polgármesteri Hiva-
tal Humánszolgáltatási Osztályára.

A pályázati adatlap beszerezhetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Okmányirodája elõte-
rében, vagy a Mikszáth Kálmán Mûvelõ-
dési Központ információs szolgálatánál.

Azok a pályázók, akik az elõzõ évben
megkapott támogatásról a szerzõdés-
ben vállalt kötelezettségük ellenére
sem számoltak el, valamint a pályázatot
nem az elõírt adatlapon adják be, a kul-
turális pályázat keretébõl nem támo-
gathatók.

A támogatásban részesülõkkel az Oktatá-
si, Ifjúsági, Sport és Mûvelõdési  Bizott-
ság szerzõdést köt. Ennek alapján az el-
nyert összegrõl részletes elszámolást kell
készíteni, amelynek tartalmaznia kell a
szakmai beszámolót, a megvalósítást
részletezve, illetve a számlákkal iga-
zolt, tételes pénzügyi elszámolást is.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2008. április 11.

Az elbírálás végsõ idõpontja: 
2008. május 9.

A felosztásra kerülõ összeg: 
5  millió forint

Ebtartók, figyelem!
Az eboltásokra az alábbi idõpontokban kerül sor.

Balassagyarmat
Kecskeliget 2008. április 19. (szombat) 07.00-10.00 h
Szügyi úti ABC mögött 2008. április 20. (vasárnap) 07.00-10.00 h
Óvárostér 2008. április 27. (vasárnap) 07.00-10.00 h
Kóvár 2008. április 26. (szombat) 08.00-09.00 h
Homokiszõlõ 2008. április 26. (szombat) 10.00-11.00 h
Nyírjes 2008. április 26. (szombat) 11.00-12.00 h
Pótoltás (Szügyi úti ABC) 2008. május 04. (vasárnap) 07.00-09.00 h
Pótoltás (Kecskeliget) 2008. május 04. (vasárnap) 09.00-10.00 h
Pótoltás (Óváros tér) 2008. május 04. (vasárnap) 10.00-11.00 h
Ipolyszög 2008. április 12. (szombat) 07.00-10.00 h
Patvarc 2008. május 01. (csütörtök) 07.00-10.00 h

Módosult a hulladékgazdálkodási rendelet
A Képviselõ-testület január 30.-i ülésén több ponton módosította a helyi hulladékgazdálkodásról szóló
18/2001. (IV. 20.) rendeletét. A módosított rendelet 4. szakaszának (1) bekezdése az eddiginél világos-
abban kimondja hogy:
„A település közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkezõ
települési hulladék gyûjtésérõl, és annak a begyûjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkezõ
hulladékkezelõnek (Közszolgáltató) történõ átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köte-
les gondoskodni. Ez a kötelezettség elsõdlegesen az ingatlant bármilyen jogcímen használót, vagy
jogcím nélküli használót terheli.” E kötelezettség alól csak a beépítetlen ingatlanok tulajdonosai
mentesülnek, ahol más tevékenységbõl sem keletkezik hulladék.
Új eleme a szabályozásnak, hogy a Nyírjes területén is ahol bejelentéssel laknak, háztartást
vezetnek, beleértve a zártkerti, mezõgazdasági telkeket is, az eddigi alkalmi zsákos gyûjtés helyett, az
ingatlantulajdonosoknak a rendeletben meghatározott rendszeresített gyûjtõedényekre kell
szerzõdniük. Csupán az idõszakosan, alkalmilag használt ingatlanoknál, ahol nem laknak
állandó jelleggel, illetve a többlet hulladékok esetén lehet alkalmazni a közismert sárga köztisztasági
zsákot a közszolgáltatás igénybevételére. Ezt a rendelet 8.§ (4) bekezdése így határozza meg:
„Rendszeresített köztisztasági zsák csak kiegészítõ módozatként alkalmazható, kivéve Nyírjes
városrész területén lévõ ingatlanok tulajdonosait, akiknek az ingatlan nem bejelentett lakóhelyként, vagy
nem állandó tartózkodásra szolgál, a választásuk szerinti gyûjtõedényben, vagy rendszeresített köztisz-
tasági zsákban helyezhetik ki az ingatlanon keletkezõ települési szilárd hulladékot március 1.-tõl
október 31-ig terjedõ idõszakban heti egy, november 01.-tõl február 28.-ig terjedõ idõszakban
havi egy alkalommal, a meghatározott szállítási napon.”

A közszolgáltatás szüneteltetésének szabályait egy új cím tartalmazza a rendeletben:
„A közszolgáltatás szüneteltetése

10.§ (1) A családi házas, üdülõ és zártkerti ingatlantulajdonos igényelheti a szolgáltatótól a közszolgál-
tatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladóan nem
lakja, egyéb módon azt nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást, vagy az
ingatlan egyéb hasznosítását. Az ingatlantulajdonos a szüneteltetés jogalapjának fennállását
kéthavonként közüzemi számlákkal köteles igazolni. A szüneteltetés iránti kérelmeket a Közszolgáltató
bírálja el.
(2) Ha a szüneteltetés során az (1) bekezdés szerinti feltételekben változás következik be, az ingat-

lantulajdonos a Közszolgáltatónak 8 napon belül írásban köteles bejelenteni.
(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt az ingatlanról a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül
kihelyezésre, úgy  az ingatlantulajdonos egyidejû értesítése mellett  a Közszolgáltató a hulladékot köte-
les elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelõ díj felszámítása mellett, amelyet az ingatlantulaj-
donosnak meg kell térítenie a Közszolgáltatónak.”

Jelentõs változás a rendeleti szabályozásnak az a pontja, mely 2008. július 1-tõl hatályba lépve elõírja,
hogy: „8.§(11) A háztartási szilárd hulladék elszállításához szükséges edényzet ûrtartalmának
megállapításánál  szerzõdéskötéskor, vagy szerzõdés módosításakor  a képzõdõ hulladék
mértékét legalább 20 liter/fõ/hét mennyiséggel kell figyelembe venni.” Ezzel megszûntethetõ lesz
az a fõként a társasházaknál, lakótelepeken elõforduló jelenség, hogy a hulladékgyûjtõ kerekes kon-
ténerek mellett már állandósul a szétszórt többlet hulladék kupac, miközben több olyan lépcsõház is van,
ahol az egy háztartásra esõ szerzõdött mennyiség csupán átlag 40-50 liter, de elõfordul 25 literes men-
nyiség is! Ezeknél a partnereknél a rendelet alkalmat ad a szerzõdések felülvizsgálatára. Aszerzõdésen
felül elszállított hulladékok költsége ugyanis növeli a szolgáltató önköltségét, ezáltal közvetetten megje-
lenik a hulladékdíjban, mindannyiunk számlájában.
Arendeletrõl, a végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségekrõl tájékoztatást kaphatnak a közszolgáltató
Városüzemeltetési Kft-nél, illetve a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben, a
Településfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályon. A rendelet teljes szövege megtekinthetõ az Önko-
rmányzat honlapján www.balassagyarmat.hu/jogtar - oldalon.
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Sport

A Balassagyarmati Palóc
Farkasok labdarúgó utánpót-
lás csapatai kiválóan szere-
pelnek. A 13 éves korosztály
a kiemelt „A” osztályban a
harmadik helyen zárta az
õszi szezont!

A gyarmati utánpótlás csapatok a ta-
valyi sikerek után, 2007 õszén, igaz,
már új néven, de ismét sikeresen szere-
peltek a Nemzeti Bajnokságban. A leg-
idõsebbek, a 19 évesek a harmadik he-
lyen, a 16 évesek a hetedik helyen vé-
geztek a III. osztályban. A II/A. osz-
tályban a 13 évesek mindössze kettõ

ponttal lemaradva az éllovas MTK mö-
gött a harmadik helyen végeztek.
Egyedül a 15 éves korosztály szerepelt
a várakozás alatt, õk saját csoportjuk-
ban a tabella végén szerénykednek. Ér-
tékelésünket a legfiatalabbakkal, a 13
éves korosztályban szereplõkkel zár-
juk. Edzõjük Mohácsi László nyilatko-
zott lapunknak.   

- Évek óta készülsz ezzel a korosz-
tállyal, ennek ellenére voltak nehéz-
ségek, melyekkel meg kellett küzdeni
a szezonkezdet elõtt?

- Négy és fél éve, mint gyakorló edzõ
kezdtem el foglalkozni a 1996-1997-es
születésû korosztállyal. Mára a leg-
ügyesebb és a nagypályás bajnokságra
is érett gyerekek kerültek fel a tavaly
már nagypályán sikeresen szereplõ
1995-ös korosztályú focisták mellé. Sze-
rencsémre a korosztály nagy részét is-
mertem, és már edzettem, így nem
okozott nehézséget számomra, hogy
csapattá gyúrjam a legfiatalabb nagy-
pályás tehetségeinket. A legnagyobb
kihívást az jelentette, hogy ebben az év-
ben a kiemelt korosztályos bajnokság
„A” csoportjába neveztünk és indul-
tunk.

- Milyen célkitûzésekkel láttál
munkához?

- Hogy olyan közösség alakuljon ki,
ahol a gyerekek jól érzik magukat, sze-
retnek és akarnak focizni. Szakmai cél-
kitûzésem pedig az volt, hogy a gyere-
kek technikailag, és taktikailag fejlõdje-
nek tovább, és szerezzenek megfelelõ
erõt a nagypályás játékhoz. Fontos
szempont volt még, hogy megismerjék
a különbözõ játékrendszereket, és is-
merjék benne a helyüket, és a koruknak
megfelelõen tudják is azt alkalmazni.

- Milyen volt a gyerekek felkészülé-
se, hogyan sikerült elképzeléseid
megvalósítása?

- A felkészülésünket a nyár elején a
már három éve sikeres focitáborral
kezdtük, majd kis pihenés után, a nyár
közepétõl heti három-négy edzéssel
készültünk. Több edzõmérkõzés után
részt vettünk Szlovákiában egy nem-
zetközi tornán, majd augusztus köze-
pén megkezdtük a már nagyon várt
bajnoki küzdelmeket.

- Hogyan értékeled a csapat õszi tel-
jesítményét?

- A csapat bajnoki teljesítménye na-
gyon jó. Elért harmadik helyezésünk, a
megszerzett tíz gyõzelem, kettõ döntet-

len és kettõ vereség a megszerzett har-
minckettõ pont, a 76 %-os teljesítmény
önmagáért beszél. Mind csapatként,
mind egyénileg az õsz során sokat fej-
lõdtek a gyerekek.

- Mely mérkõzéseket emelnéd ki az
õszi szezonból?

- Elõször is kiemelném a hazai mérle-
günket. Nyolc mérkõzés nyolc gyõze-
lem, a száz százalékos teljesítmény
mellé 32-4-es gólkülönbség társul. Ha-
zai pályán ötgólos különbséggel vertük
meg a listavezetõ MTK csapatát (5-0),
három egy arányban nyertünk a VA-
SAS Pasarét, négy nullára az UTE,
négy egyre a Kispest, és Nyolc nullára
a VÁC ellen. Idegenben egy-egy el
kezdtünk az FTC ellen és kettõ nullára
vertük a Székesfehérvár együttesét. 

- Egyénileg hogyan értékeled játé-
kosaidat?

- A kapuban Csuka Marci jó teljesít-
ményt nyújtott. A védelem meghatáro-
zó tagjai Garamvölgyi Attila, Magos
Marci, Rados Gábor, Csordás Kriszti-
án. Középpályán a csapat játékát meg-
határozták: Mátyás Zsolt, Szalánszki
Bálint. Itt még jó teljesítményt nyújtott
Gálik Gergõ és Balga Larion. Támadó-
ink közül kiemelkedõ teljesítményt
nyújtott Mátyás Péter, aki a csapat házi
gólkirálya is kilenc góllal, Illés Tamás (õ
4 gólt szerzett), valamint Litavszki Gá-
bor, aki öt gólt jegyzett. 

- Az õsz ismeretében milyen elvárá-
sokat támasztasz a gyerekek elé ta-
vasszal?

- Sikeres és eredményes õszt tudha-
tunk magunk mögött, így magasra tet-
tük a lécet magunkkal szemben. A leg-
nagyobb elvárás azonban a gyerekek
további töretlen fejlõdése egyénileg és
csapatként is, és persze, ha ez szép
eredménnyel párosul, az lenne a hab a
tortán. Kanyó Ferenc

Harapnak az ifjú Farkasok
17

In memoriam Bérczes László (1951-2008)
Két területen volt ismert és népszerû városunkban Bérczes László,
becenevén Fister. Fiatal korában tehetséges énekesként lépett fel külön-
bözõ városi zenekarokban, legtöbbször a Syrén együttesben. Mint énekes
nagy népszerûségnek örvendett az akkori fiatalság körében. A másik
terület a sport, azon belül a labdarúgással forrt egybe élete.
1981-tõl kezdõdõen haláláig töltötte be a technikai vezetõ szerepkörét a
város labdarúgó egyesületében, függetlenül attól, hogy a csapat éppen

melyik bajnoki osztályban szerepelt. Jó humorával, közvetlenségével nagy népszerûségnek
örvendett. Elmaradhatatlan és jellegzetes figurájává vált huszonhét év alatt a Balassagyarmati
labdarúgásnak, mindenki kereste, ha nem volt jelen. Így volt ez azon a szombaton is, amikor
egyre súlyosbodó betegsége miatt a BSE elsõ tavaszi bajnokiján már nem tudott megjelenni, és
mint hétfõn reggelre kiderült, nem is fog többé.
Barátai, ismerõsei, tisztelõi március 14-én vehettek tõle végsõ búcsút. Emlékét megõrizzük.

3. Bgy. SE Palóc Farkasok       14 10 2 2 43-15 32 pont

Mohácsi László edzõ, Galanics Bence, Széles Bence, Garamvölgyi Attila, Rózsa Balázs, Gálik
Gergõ, Illés Balázs, Karkusz Kristóf, Magos Márton, Farkas Dániel, Jele Csaba, Mátyás Péter,
Hegedûs Balázs, Laczó Péter, Csuka Márton, Vidó Dániel. Guggolnak: Szemesi Máté, Tóth
Ákos, Rados Gábor, Urbán Ádám, Balga Larion, Szalánszki Bálint, Mátyás Zsolt, Radics Máté.
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vitairat

Talán már több mint egy
évvel ez elõtt, egy közmeg-
hallgatás kapcsán sok
egyéb mellet szóba került
Balassagyarmat város táv-
lati építészeti terve - Óvá-
ros tér, Ipolypart, a volt
buszpályaudvarral kapcso-
latos elképzelések, belsõ
forgalom átalakítása, vá-
rosközpont kialakítása.

Amikor néztem és hallgattam az
építészt, a hozzászólók elképzelése-
it, bizony az volt az elsõ benyomá-
som: „álmodik a nyomor”. Másnap
és harmadnap találkoztam ismerõ-
sökkel, akik szintén valami ilyesmi-
re gondoltak. Beszélgettünk és köz-
ben alakultak a vélemények.

Egyben akkor is megegyeztünk: ed-
dig valamennyi városi testület a ciklu-
saik jó megítélése érdekékében dolgo-
zott, de csak rövidtávú terveik voltak.

Egy ilyen határ menti városnak azért
elõre is kellene látnia. Távlati terveket
nem igen láttunk. 

A közmeghallgatás után a testületi
ülésen hallottam a népi olimpia elkép-
zeléseirõl, s ekkor erõsödött meg ben-
nem az a gondolat, hogy korábbi terve-
im, például az Ipoly-parti Sportkombi-
nát (mert én is álmodtam…) bizony
megvalósíthatók.

Jómagam a sporttörténeti kutatása-
imból jöttem rá, hogy sziszifuszi mun-
kával és sok egyéb jó emberi tulajdon-
sággal eredményt lehet elérni. Csak
egy példa: amikor 22 évvel ezelõtt né-
hányan elkezdtük a Palóc Triatlont, az
elsõ versenyeken, még Bánkon, alig
volt 100 induló, ma már 1000-1300 in-
dulója van és (cseppet sem) mellékesen
2-3000 turista is jön ezekre a  verse-
nyekre. Ezek az emberek Gyarmaton
fogyasztók - étkezõk, szállásigénylõk,
vásárlók – lesznek. 

Ezen tapasztalataim és benyomása-
im befolyásoltak abban, hogy már ko-
rábban úgy gondolkodtam, mint az
építész, vagy mint az olimpia megál-
modója.

Össze kell fognunk és felépíteni tíz-
húsz évet – szeretett városunk jövõjét!
Meggyõzõdésem lett, hogy egyáltalán
nem „álmodik a nyomor”.

Egy alkalommal (már másfél éve) tu-
ristacsoport látogatott a Megyeházára.
Tõlem kérdezték meg, mit és kitõl lehet
megtudni a városról. Invitáltam õket az

udvarra, s megdöbbentek - nem volt le-
vágva a fû és nem volt valami nagy él-
mény látni a belsõ részt (ma már van
gazdája, név szerint Palánki Laci, aki
szívügyének tekinti a megyeháza ud-
varát is). A turisták szerették volna
megnézni a Mikszáth-szobát. A folyo-
sóról benézhettek… Megkérdezték,
milyen látnivalókat ajánlok nekik?

A Palóc Múzeumot – mondtam. Van
még valami? - kérdezték. Hát, nem is
tudom – válaszoltam. Móricz, Madách,
Mikszáth táblát és szobrot már láttak a
Megyeháza körül. Mit lehet tudni a
Civitas Fortissimáról? Hol lehet meg-
szállni, mert látják, az Ipoly Szálló nem
üzemel. Mivel nem volt idõm, nem
tudtam velük foglalkozni és akkor döb-
bentem rá arra, hogy bizony nem sok
mindent tudok ajánlani. Én, aki itt élek.

A rendszerváltás után leadtam a vá-
rosvezetésnek, még 1992-ben egy ter-
vet, amely az Ipolypart, szabályozásból
ide került részének sportcentrummá
alakításáról szólt. Nem vették komo-
lyan a város vezetõi, pedig anyagiakat
sem igényelt volna, mert azt is meg-
szerveztem.

A sportot véve alapul, tudom, hogy
milyen türelmes munka kell az ered-
ményekhez, és ezért értem meg ma
azokat, akik hosszú távon gondolkod-
nak a város sorsáról.

A Palóc Triatlon kiteljesedéséhez év-
tizedek kellettek, és csak Révész László
tragikus halála akadályozta meg, hogy
a program ne egyhetes legyen.

Valószínûleg, ha nem is az én elkép-
zelésem szerint, az Ipoly-parti sport-
centrum valóság lesz.

De lássunk néhány, már bejáratott
rendezvényt, amely a jövõ programjait

segítheti: Ipoly Gyalogló Gála, Palóc
labdarúgó torna gyermekeknek,
Nyírjesi nemzetközi sakktorna, Karate
országos bajnokság, Hegyikerékpár or-
szágos bajnoki futam, Lisztes-
Kenyeresné asztalitenisz emlékver-
seny, Strand-kézilabda országos torna,
Nemzetközi muzsikus tábor, irodalmi
színpadi napok, Diákjuniális, Anna-na-
pi búcsú, Sörfesztivál…

Ezek a már bejáratott, közismert ren-
dezvények. Nem is kevés! Ezeket ösz-
szevonva, a nyári iskolai szünetek ide-
jén szabad kapacitással rendelkezõ di-
ákotthonok szálláslehetõségeit kínálva,
Gyarmaton két hónapos programot kí-
náló rendezvénysorozatot lehetne
megvalósítani. Ezeknek az összefogá-
sára csak egy jó szervezõ kell, hiszen a
programok adva vannak. Ehhez még
hozzá lehetne csatlakoztatni egy úgy-
nevezett csillagtúrát - Szécsény, Holló-
kõ, Horpács,  Csesztve, Mohora, a szlo-
vákiai Gyüd és más fürdõhelyek felé.

Balassagyarmat testvérvárosainak
találkozóját is erre az idõpontra lehetne
szervezni. Valószínûleg nagyon ko-
moly munka lenne – de hát mi nem az,
ha jót akarunk csinálni?!

A várost „eladhatóvá”, és az itt élõk
számára is hangulatossá kellene tenni.
A népi játékok, a speciális sportok
olimpiájának ötlete bizony nem csak
fikció.

Fogjanak össze azok, akik ezt szív-
ügyüknek tekintik. Tervezzük meg egy
év programját, mondjuk a 2009-est, s
indítsuk el az idegenforgalmi propa-
gandát ennek érdekében. Csak nyerhe-
tünk vele! Mi és a város. 

Álmodozás helyett építsük fel váro-
sunk jövõjét! Komoróczy Csaba

Álmodozás helyett építsünk!
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Fogyatékkal élõk segítése
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása múlt év végén létrehozta a személyes gon-
doskodást nyújtó, fogyatékkal élõket Támogató Szolgálatot.
A Támogató Szolgálat – melynek vezetõje Telek Tibor – segíteni kívánja a fogyatékkal élõ
személyek beilleszkedését. Helyi szinten a jelenlegi ellátórendszerekkel együttmûködve
támogatni a fogyatékossággal élõ embereket abban, hogy a lehetõségeikhez képest önál-
ló és független mindennapokat élhessenek. 
Az ellátások igénybevétele önkéntes. A szolgáltatásokat egyedül vagy családban élõ,
önmaguk ellátására nem képes, súlyosan fogyatékos látás-, hallás-, mozgássérült, autista,
értelmi sérült vagy halmozottan fogyatékkal élõ emberek igényelhetik. 
A Támogató Szolgálat tevékenysége több rétû: információnyújtás és ügyintézés, személyi
segítõ szolgálat, szállító szolgálat és speciális kiegészítõ szolgáltatások – gyógyászati
segédeszközökhöz való hozzájutás segítése, állapotjavító szolgáltatások (gyógytorna, lelki
tanácsadás) közvetítése.
Ha ön vagy családtagja fogyatékkal élõ, vagy ismer a környezetében fogyatékkal élõ
embereket – keresse fel az irodát: telefonon 301-904 ill. 20/989-7877, személyesen
Óváros tér 26. 






