




Három éve húzódó pert

nyert az önkormányzat a

Montavia Kft-vel szemben,

amely lakóparkot épített

volna a Springa dombon,

ám a vételárat többszöri

felszólítás ellenére sem

egyenlítette ki. Miután a

város kezdeményezte a

szerzõdésbontást, ez ellen

a vevõ a bíróságon azzal

tiltakozott, hogy a terüle-

ten nagy mennyiségû hul-

ladék található. A bíróság

azonban több fordulóban,

és végül jogerõsen is vá-

rosunk önkormányzatának

adott igazat.

2003 decemberében még a Lom-
bos István vezette önkormányzat
kötött adásvételi szerzõdést az ak-
kori Csúcs, majd Montavia Kft.-vel
a 7 hektáros Springa-dombként is-
mert ingatlanra. Ide a beruházó egy
lakópark építését tervezte. Az adás-
vételi szerzõdést több ponton kriti-
zálta az akkori ellenzék: többek
közt a vételárral és a fizetési határ-
idõvel nem értettek egyet. A vevõ
ugyanis 2005. március 15-ig volt
köteles rendezni azt, noha a szerzõ-
déskötés után rögtön birtokába ke-
rült.

Mivel az 50 milliós vételárból e
kései határidõig is csak 9 millió fo-
rintot fizetett a vevõ, ezért többszö-
ri felszólítás után, az akkori ellen-
zéki képviselõk nyomására, 2005
júniusában döntött a testület a szer-
zõdés felmondásáról. Ugyanebben
a hónapban a Montavia Kft. jelezte
a hatóság felé, hogy a területen
nagy mennyiségû hulladék van,
amelyrõl állítólag õ nem tudott. 

� Ez furcsa állítás volt, hiszen van
adatunk arra, hogy vevõ a szerzõ-
déskötést megelõzõen többször be-
járta a területet, hiszen azt több le-
hetséges ingatlan közül választot-
ták ki � mondta dr. Czudar Sándor,
az önkormányzat jogi képviselõje. �
Már szerzõdéskötés elõtt kész lát-
ványtervvel álltak az önkormány-
zat elé. Ilyen elõzmények után arra
hivatkozni, hogy ezzel nem voltak

tisztában, finoman fogalmazva is a
jóhiszemûséget mellõzõ állítás.

A Montávia a nagy mennyiségû
szemét elszállítási költségére hivat-
kozva nem akarta kifizetni a teljes
vételárat, viszont a vételtõl elállni
sem szándékozott. Itt kezdõdött az a
pereskedési folyamat, amely három
év után a napokban zárult le. 

� Elõször a Nógrád Megyei Bíró-
ság elõtt nyertük meg a pert � tájé-
koztatta lapunkat dr. Czudar �, amit
a Montavia Kft. megfellebbezett, a
Fõvárosi Ítélõtábla másfél évvel ez-
elõtt hatályon kívül helyezte az elsõ
fokú ítéletet. Arra való hivatkozás-
sal, hogy vizsgálni kell az alperesi
hivatkozást, vagyis, hogy szemét le-
rakása történt ezen a területen. Új

bizonyítást írt elõ. A megismételt el-
járásban a Nógrád Megyei Bíróság
ismételten nekünk adott igazat. Elsõ
fokon megint megnyertük a pert, a
Montavia Kft. másodszorra is felleb-
bezéssel támadta ezt a döntést. Múlt
héten volt a Fõvárosi Ítélõtáblának a
második eljárásban hozott jogerõs
döntése, amelyben minden vonat-
kozásban a keresetnek helyt adó
döntést hozott � zárta szavait
Czudar Sándor ügyvéd.

A 2003-as rossz döntést sikerült
korrigálni, így a terület most újra az
önkormányzat tulajdona. Várhatóan
õsszel újra meghirdetik, építési tel-
kek kialakítására, mert erre nagy
igény van a városban � tudtuk meg
a Városházán. (szn)
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Aktuális 3
Pert nyert az önkormányzat a Springa lakópark ügyében

Rossz döntés helyrehozva

Éjjel érkezett a daru, hogy feltegyék a Szent-Györgyi iskola tornatermének

tetejét. A tetõszerkezetet Ausztriában elõre legyártották, és mára fel is tették.

Így hamarosan megkezdõdhetnek a belsõ munkálatok, és várhatóan a nyár

végére elkészül az iskola régóta várt tornaterme. 

Tetõ alatt a tornaterem
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Aktuális

Mint arról annak idején hírt ad-
tunk, tavaly felszámolták az Ipoly
Bútorgyárat. A minap azonban új-
ra munkás kezek dolgoznak az
épületekben. Történt ugyanis,
hogy az Axelo Kft. megvásárolta a
nagy múltú gyárat. 

Tavaly februárban számolták fel
az Ipoly Bútorgyárat, amely hat-
van családnak adott munkát. Egy
évig húzódott el az eljárás, amely-
nek végén értékesítették az ingat-
lant. A gyárat rövid idõn belül
megvették. Ma már újra munka fo-
lyik itt, méghozzá Olexa Miklós
vezetésével, aki harminc évvel ez-
elõtt éppen az Ipoly Bútorgyár be-
indításán dolgozott. Most vissza-
tért elsõ munkahelyére. 

Mint azt a tulajdonostól megtud-
tuk, tavaly decemberben kezdtek

el költözni, s röpke hetek alatt
hozták munkaképes állapotba a
teljesen lerobbant területet. Az
Axelo Kft. néhány gépet átvett és
fejlesztett az ipolyos eszközök kö-
zül, saját gépeivel együtt pedig je-
lenleg a nyugat-európai cégekhez

hasonlóan fejlett eszközparkkal
dolgozik.  A társaság 2001-ben csa-
ládi vállalkozásként indult. Lapra
szerelt laminált lapokból készülõ
bútorokat gyárt multinacionális
cégeknek, közületeknek és a kiske-
resetûeknek. Több mint száz kü-
lönbözõ termék közül választhat-
nak a vásárlók. Naponta 4-500 bú-
tort gyártanak le. Ezek fõként író-
és számítógépasztalok, tv-állvá-
nyok, komódok, szekrények, de
Romániába például szállítanak
fürdõszoba bútorokat is. 

A területen van még mit rendbe
tenni. A tervek szerint nyárra telje-
sen elkészülnek. Akkor beköltözik
a bútoráruház, a mellette lévõ he-
lyiségben pedig már egy hónap
múlva diszkót nyit egy vállalkozó. 

(i-p)

Nincs tanítás a Lajtor-

ja Néptánciskolában.

Egy ellenõrzés során

talált szabálytalanság

miatt ugyanis felfüg-

gesztette az intéz-

mény támogatását a

Magyar Államkincstár.

Egyelõre nem dõlt el,

mi lesz biztosan a nép-

táncosok sorsa. 

A város néptánciskolája több
éven át a népi hagyományok-
kal ismertette meg a gyereke-
ket, több fesztiválon és rendez-
vényen lépett fel Balassagyar-
maton és a térségben is, hiszen
több telephelye van, például
Rétságon, Nagyorosziban és
Bercelen.

Most azonban senki nem tán-
col a próbákon. A Magyar Ál-
lamkincstár szokásos éves el-
lenõrzését végezte, hogy az ál-
lami normatívát jogszerûen
használja-e fel az iskola. Eddig
minden ellenõrzésen megfelel-
tek, most azonban szabályta-
lanságot találtak náluk. A Ma-
gyar Államkincstár hivatalosan
annyit közölt: a szabálytalan-
ság miatt felfüggeszti az állami

támogatást. Jelenleg a megyei
fõjegyzõnél vizsgálják az
ügyet.

Az ügy lezárulásáig senki
nem kívánt nyilatkozni arról,
milyen hibát találtak és mi lesz

az iskolával. Az alapítvány úgy
döntött: felfüggeszti a Lajtorja
mûködését, hiszen a támogatás
nélkül az iskola mûködése elle-
hetetlenül.

A végleges döntésre tehát
még várni kell. Így nem tudjuk,
vajon mi lesz annak a több száz
gyereknek a sorsa, akik az isko-
lában táncoltak és ezzel is Ba-
lassagyarmat és a térség népi
hagyományait ápolták. 

Építkeznek az

Ipari Parkban
Újra építkeznek az Ipari Park-

ban. Tavaly novemberben egy

építõipari cég a teljes terület

csaknem felét megvásárolta,

és most megkezdte az elsõ

munkálatokat. 

Az Ipari Parkban áll majd a budapes-
ti székhelyû építõipari cég elsõ épülete.
Fõleg ipari létesítményeket, gyárakat,
közintézményeket építenek. A fõvárosi
Széchenyi-fürdõt és a Ferencvárosi
Sportcsarnokot is ez a társaság újította
fel. Városunkban létesülõ üzemükben
mûanyag nyílászárókat gyártanak
majd.

- Kicsit elhúzódik a beruházás, de
nem a mi hibánkból � tudtuk meg Sza-
bó Lajostól, a Kalotherm Építészeti és
Épületgépészeti Rt. elnök-vezérigazga-
tójától. - Az építési engedélyt kicsit ne-
hézkesen kaptuk meg. Nagyjából nyár
közepére tervezzük a projekt teljes be-
fejezését, és augusztusban reményeink
szerint már termelünk. Üzemünkben
várhatóan 10-15 fõt tudunk foglalkoz-
tatni, akik a legkorszerûbb gépeket ke-
zelik majd. 

A vezérigazgató szerint a vásárlói
igényektõl függ a további bõvítés és az
újabb munkahelyteremtés.

Újra termelnek a bútorgyárban

Nem ropják a Lajtorjában
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címlap

Statisztikák sora bizo-

nyítja, hogy a gyerekek

egyre korábban szerzik

be elsõ tapasztalataikat

a cigarettával, alkohollal

és a droggal kapcsolat-

ban, egyre korábban

szoknak rá valamelyik tu-

datmódosító szerre. Errõl

persze nem csak elvont

módon, statisztikákból ér-

tesülünk: közvetlen be-

nyomást is szerzünk idõn-

ként, amikor azt látjuk,

hogy a város eldugottabb

részein tíz-tizenkét éves

kisfiúk és kislányok fújják

a füstöt iskola után, es-

ténként csoportokba ve-

rõdött tinédzserek húzzák

meg az alkoholos üvege-

ket.

Olyan esetekrõl is hallani, hogy
kisgyerekeket idõsebb barátaik di-
rekt módon szoktatnak rá a do-
hányzásra. De gyakorta hallunk fü-
ves cigis bulikról, drogos autózá-
sokról is. Valószínûleg mindenki
hosszan tudná sorolni a példákat,
és nincs olyan gyermek, aki tökéle-
tesen védett volna e káros hatások
ellen.

Napjainkban a 6-14 éves korosz-
tály a legveszélyeztetettebb. A fel-
nõttek nagy része saját rossz példá-
jával erõsíti a rossz tendenciát, so-
kan közönyösen állnak a dologhoz. 

Vannak azonban néhányan, akik
idõt és energiát nem kímélve saját
szabadidejük terhére tesznek azért,
hogy megváltozzon ez az elkeserí-
tõ helyzet. Az alábbiakban róluk
lesz szó.

Az Egészségesebb Nemzedékért
Közhasznú Egyesület létrehozásá-
nak ötlete Siklósi Sándorné fejében
fogant meg. A közgaszdász vég-
zettségû hölgy korábban a Belügy-
minisztériumban dolgozott, ahol
sokféle adat, tanulmány, statisztika
állt rendelkezésére ezzel a témával
kapcsolatban is. Katika - ahogyan
sokan ismerik - nyugdíjba vonulá-
sa után visszaköltözött szülõváro-
sába, Balassagyarmatra, s azt vette

észre, hogy Nógrádban még a na-
gyon drámai magyar mutatóknál is
tragikusabb a helyzet. 

Mesélte, régi osztálytársait ke-
resve arra döbbent rá, hogy azok
nagy része bizony már nincs az
élõk sorában. Sokat gondolkodott,
mit lehetne tenni ebben a szomorú
helyzetben, s arra a következtetés-
re jutott, hogy e téren is jobb meg-
elõzni a bajt, mert ha kialakult, már
nagyon nehéz - sokszor lehetetlen-
ség - kilábalni belõle.

Mindenki ismer olyan története-
ket, ahol az alkohol, a drog tett
tönkre emberi sorsokat, kapcsola-
tokat. A függésben élõ ember elve-
szítheti munkáját, egészségét, csa-
ládját, emberi méltóságát, sokszor
a fedelet is a feje fölül. 

Magyarországon elsõ-
ként és egyedüliként 2004-
ben indított el Siklósi
Sándorné három pedagó-
gussal, Horváthné
Szochor Judittal, Koiné
Paróczai Stefániával és
Váradi Zsuzsával egy át-
fogó megelõzési progra-
mot az egészségre legve-
szélyesebb  szenvedélybe-
tegségek (cigaretta, alko-
hol, drog)  megelõzésére.
Hozzájuk idõvel más ta-
nárok és orvosok is csatla-
koztak.  A kis csapat -
amely szerencsére bõvül -
nagycsoportos óvodások-
kal kezdte meg a munkát,
s egészen az általános is-
kola befejezéséig foglalko-
zik a gyerekekkel, minden
évben újabb óvodás kor-
csoportot bevonva. Az
egyesület tagjai hosszasan
gondolkodtak azon, ho-
gyan lehetne a gyerekek
életkorához igazítva megismertet-
ni és megjeleníteni a problémát.
Végül azt a módszert választották,
hogy egy kis mûsor keretében elõ-
adnak egy olyan szituációt, ahol az
említett szerek valamilyen veszé-
lyes helyzetet teremtenek, s a jelen
lévõ gyermekek bevonásával pró-
bálják ezt a helyzetet megoldani. A
rendezvények után óvodai foglal-
kozás vagy tanóra keretében még

egyszer felelevenítik a látottakat-
hallottakat, hogy azok jobban rög-
züljenek a gyermekek tudatában.

Az egyesület legfõbb célkitûzése-
it az alapítók a következõképpen
foglalják össze:

A távolabbi cél az, hogy lényege-
sen kevesebb legyen az említett
szenvedélybetegségekre visszave-
zethetõ megbetegedés és halálozás.
Csökkenjen az általuk tönkretett
családok száma. A felnövekvõ kor-
osztályok kerüljenek ki a szülõk ál-
tal nyújtott negatív minták sorssze-
rû befolyása alól. Már gyermekkor-
ban alakuljon ki az egészséget ér-
téknek tartó, és azért saját felelõs-
séget vállaló gondolkodás.  Ne szü-
lessen e szerektõl már magzati kor-
ban károsodott gyermek.   

A magunk részérõl csak gratulál-
ni tudunk az önzetlen és fontos
munkához, s ezt a tevékenységet a
jövõben is figyelemmel kísérjük,
eredményeirõl beszámolunk.  Szur-
kolunk azért, hogy Balassagyarmat
meglévõ címe - Civitas Fortissima -
mellé egyszer majd elnyerje a (ká-
ros szerek ellen) Legvédettebb Vá-
ros címet is.

Varga Mária
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Akik sokat tesznek az egészségesebb nemzedékért

Mosollyal a drogok ellen
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Bizonyára sokan emlékez-

nek még dr. Papp Lajos

szívsebész  elõadására,

ahol a Szent Korona Lovag-

rend tagjai bemutatták a

magyar Szent Korona hite-

les másolatát és beszéltek

a hozzá kapcsolódó Szent

Korona Tanról. Arról kap-

tunk hírt, hogy Gyümölcs-

oltó Boldogasszony ünne-

pén a pécsi székesegyház-

ban Mayer Mihály püspök

lovaggá ütötte Hanusi Atti-

lát, a Balassagyarmati Ró-

mai Katolikus Plébánia

gondnokát.

Hanusi Attila kérdésünkre el-
mondta, hogy a katolikus egyház hi-
vatalosan a világi lovagrendek közül
csak néhányat ismer el, és sajnos a
Szent Korona lovagrend nem tarto-
zik ezek közé. Ennek ellenére sok fõ
egyházi személy áll kapcsolatban a
szervezettel, és tizenkét felszentelt
pap is tagja a lovagrendnek. 

A lovagrend részt vesz karitatív,
szociális, szegényeket, betegeket fel-
karoló, támogató munkákban, nagy

hangsúlyt fektetnek a házasságok vé-
delmére, a családok, az anyaság érté-
keinek helyreállítására. 

A tagok a társadalom sokféle réte-
gébõl kerülnek ki � Hanusi Attila
nyugdíjazásáig hivatásos katonaként
dolgozott -, de tudósok, politikusok,
mûvészek egyaránt megtalálhatók
soraikban, például a lovagrend tagja
a népszerû zenész, Szikora Róbert is.
A rend élete a keresztény hit, a Ma-
gyarok Nagyasszonya tisztelete, a
Szent Korona és a magyar hivatás
köré fonódik.

Attila arra vállalkozott, hogy a fia-
talok körében megismerteti a Szent
Koronát és az ehhez kapcsolódó
Szent Korona Tant, amelyrõl a törté-
nelemkönyvek nem, vagy csak mi-
nimális mértékben informálnak. 

Kevés és torz információt közöl a
tanról a hazai uralkodó média is,
amely avítt, feudális csökevénynek
tartja, mint minden olyan dolgot,
amely a magyarság és/vagy a sza-
kralitás témakörébe tartozik. 

A tan szerint a Szent Korona a ma-
gyar nemzet és szellem objektiváció-
ja, amely az eget és a földet köti ösz-
sze. A királyok, vezetõk éppúgy a
Korona alattvalói, mint az egyszerû
emberek. Ha például morálisan vét-

keznek, ugyanúgy felelõsségre von-
hatók, és posztjukról eltávolíthatók,
mint bármely állampolgár. A törté-
nelem során meghozott törvények,
jogszabályok, szabálygyûjtemények
(pl. Aranybulla, Werbõczy Hár-
maskönyve) a tan által képviselt, le
nem írott alkotmányhoz kapcsolód-
tak, mely a magyarság megmaradá-
sához fontos elveket tartalmazta szá-
zadokon át. A szakralitáson túl tehát
közjogi, politikai vonatkozásokkal is
bírt.

Érdekes módon csengenek össze a
ma is élõ és alkotó amerikai tudós,
Huntington és a magyar filozófus,
Prohászka Lajos (1897-1963) gondo-
latai a tannal kapcsolatban. Mindkét
gondolkodó problémaként értékeli,
hogy az európai civilizáció túlságo-
san individualista, nem közösségi
szemléletû, valamint túlságosan raci-
onalizált, nélkülözi a szakralitást, a
transzcendenciát. Mindketten úgy
látják, hogy a magyar Szent Korona
Tan az az etosz, eszme, amely az in-
dividualista, túlságosan rációköz-
pontú - valójában életellenes, kaoti-
kus és beteg - világban a megmara-
dáshoz, az értelmes élethez nyújthat
segítséget és támpontot.           

Varga Mária
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1978 áprilisának 28. napját mu-

tatta a naptár, amikor a Teleki

utca 7. szám alatti házra kike-

rült a tábla: kulcsmásolás.

Harminc év alatt sok víz le-

folyt az Ipolyon, ám a Csaba

Tamás fémjelezte minõség és

megbízhatóság változatlan.

A kórházi ágy nyomasztó magányában
akadt meg a szeme egy szokatlan zalai
hirdetésen. A gondolatébresztõ reklám
tettekre sarkallta, kockázatot vállaló em-
berként hetek múlva kiváltotta az ipart.
Nyugat-Nógrád elsõ kulcsmásolója lett.
Darabonként 25 Forintot kért munkájáért.

Lassan, de biztosan fejlõdött a parányi
vállalkozás, néhány év alatt megfejtette a
legkülönbözõbb reteszek titkait. Nem
csak városunk hivatalaiba és lakóházai-
nak nagy részébe lett bejáratos, de mun-
kájára az ország több részén igényt tartot-
tak, például megbízták a hévízi thermál-
szálló zárrendszerének átalakításával. A

rendõrség is gyakran igénybe vette-veszi
szakértelmét, nem egyszer halottra nyitott
ajtót.

A kulcsok világa mellett örök barátsá-
got kötött a négylábúakkal. Tíz éven ke-
resztül vezette a városi kutyás egyesüle-
tet, magyarországi fajtahonosítóként is is-
mert a neve. Az irányításával rendezték
meg a Palóc Ligetben a harmincadik or-
szágos kutyakiállítást. 

Csaba Tamás azon ritka gyarmatiak kö-
zé tartozik, akik méltán vallhatják magu-
kat igazi lokálpatriótának. Közismert
alakja elválaszthatatlanul hozzátartozik
városunkhoz.

- Nagyon sok vállalkozás indult akkori-
ban � emlékezik az elmúlt három évtized-
re -, a legtöbb megszûnt már, de én állom
a versenyt. Büszkeséggel tölt el, hogy a
polgárok nem csak ismernek, hanem elis-
mernek, hiszen változatlan bizalommal
fordulnak hozzám. Ennél szebb harmin-
cadik évfordulóról aligha álmodhatnék.

(szn)

A Szent Korona Tan napjainkban

Harminc a kulcsszó

Kettõt fizet, 

hármat kap! 
Aki ezt a szelvényt bemu-

tatja, annak Csaba Tamás

ezzel a kedvezménnyel

kedveskedik a kulcsmásoló

30. évfordulója alkalmából.

Az akció mindenféle kulcsra

érvényes!
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Mint arról már lapunkban

többször beszámoltunk,

múlt év szeptemberében

máig tisztázatlan körülmé-

nyek között kizuhant az

Aszód felé robogó vonatból

egy gyarmati lány. A Gödöl-

lõi Rendõrkapitányság kur-

ta-furcsa módon eredmény-

telenül lezárta a nyomo-

zást, majd a Pest Megyei

Rendõr-fõkapitányság várat-

lanul új eljárást indított a

történtek tisztázására. Le-

zárult az újabb vizsgálat,

ám arra még most sincs vá-

lasz: hogyan és miért halt

meg Balogh Erika? 

Múlt õsszel az egész várost megráz-
ta a titokzatos tragédia. Mint ismere-
tes, a huszonkilenc éves joghallgató
lány a miskolci egyetemrõl tartott ha-
zafelé, mikor az aszódi átszállás elõtt
kizuhant a százhússzal robogó vonat-
ból. Az egyetlen gyermeküket elvesz-
tõ szülõk majd� beleõrültek a fájda-
lomba.

Fájdalmukat tetézte, amikor év vé-
gén kézhez vették a Gödöllõi Rendõr-
kapitányság Vizsgálati Osztályának
határozatát: �Az eljárás során idegen-
kezûség, bûncselekmény megalapo-
zott gyanúja nem merült fel, ezért az
eljárás befejezésérõl határoztam��

Váratlan fordulatként január 3-ai
keltezéssel a Pest Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság küldött levelet Baloghék-
nak. Az Életvédelmi Alosztály veze-

tõje arról tájékoztatott, hogy megsem-
misítette a Gödöllõi Rendõrkapitány-
ság határozatát és a hatóságot új eljá-
rásra utasította: ��Tekintettel arra,
hogy az eljárás során nem lettek kö-
rültekintõen tisztázva Balogh Erika
váratlan halálesetének körülményei
��

Mivel halovány reménysugár csil-
lant a történtek tisztázására, Balogh
János és felesége sem karba tett kézzel
várta a fejleményeket. Ahová csak le-
hetett, elmentek. Felkeresték az orszá-
gos rendõr-fõkapitányság bûnügyi
vezetõjét, aki elismerte, hogy sok hiba
volt az eljárás során. Ármós Sándor
dandártábornok a lehetõ legalapo-
sabb vizsgálatról biztosította a szülõ-
ket. Baloghék megkeresték a Nógrád
megyei fõkapitányt is, aki szintén
nyomozati hibákat fedezett fel az elsõ
eljárásban. A házaspár személyesen
kérte a gödöllõi és Pest megyei rend-
õrök alaposabb munkáját. Az orszá-
gos médiában is nagyobb hangsúlyt
kapott a titokzatos ügy. 

Baloghék reménye azonban ismét
szertefoszlott. A napokban ugyanis
megkapták a határozatot az új nyo-
mozás befejezésérõl. Kísértetiesen
megismétlõdnek az indokolás mon-
datai: �Az új eljárás keretében elvég-
zett további eljárási cselekmények so-
rán sem merültek fel olyan adatok,
amelyek idegenkezûségre, bûncselek-
mény elkövetésének megalapozott
gyanújára utaltak volna, ezért az eljá-
rás befejezésérõl határoztam.�

- Vagyis ezek szerint a negyvenhá-
rom kilós kislányom kinyitotta egy

százhússzal száguldó vonat nehéz
vasajtaját, kiugrott, de még arra is
volt ereje, hogy becsukja azt maga
mögött! � kérdi könnyeivel küszköd-
ve az édesapa. - Mert a kalauz és a ta-
núk is egybehangzóan állították,
hogy az állomásra zárt ajtóval érke-
zett a szerelvény � Ez volt a fõrend-
õrök által olyannyira megígért alapos
vizsgálat? Ez egy nagy nulla! Ez szé-
gyen!

Balogh János azt sem érti, miért
nem szenteltek a nyomozók nagyobb
figyelmet a kalauznak. Szerinte

ugyanis a jegykezelõ központi figurá-
ja a történetnek. 

- A zavaros vallomásai után kilé-
pett a MÁV-tól � magyarázza az apa
-, aztán érdeklõdésünkre azt mondta
a telefonba, hogy Spanyolországba
ment dolgozni, másnak viszont Hol-
landiáról beszélt. Az is érdekes, hogy
családos, kisgyermekes ember, de
hirtelen megszakadt a kapcsolata a
feleségével!

Baloghék továbbra sem törõdnek
bele a történtekbe. Fellebbeznek a szá-
mukra dühítõ határozat ellen. Tovább
keresik az igazságot.                       (szn)

Hiába tett meg mindent

az önkormányzat a jog-

cím nélküli lakók helyze-

tének rendezésére, elke-

rülhetetlenné vált a lak-

bérfizetésre hajlandósá-

got sem mutató családok

kilakoltatása. 

A jelenlegi városvezetés új ala-
pokra helyezte a jogcím nélküli la-
kókkal szembeni eljárásokat. Meg-
szûntette az elõzõ városvezetés tel-
jesen hatástalan gyakorlatát, mely
büntetõkamatokkal hozta még kilá-

tástalanabb helyzetbe az évek óta
lakbért nem fizetõket. Medvácz La-
jos mind a negyvennyolc érintett
családdal leült tárgyalni a tarthatat-
lan állapotok megoldásáról. A ka-
matokat eltörölte a város, csak a fel-
halmozott alaptartozást kell rendez-
ni, a hosszú távú részletfizetés is
megengedett.

Mára kiderült, több esetben hiába-
valónak bizonyult a polgármesteri
egyeztetés. Tizennégy família az
ígéretük ellenére egyetlen fillért sem
törlesztett hátralékából az elmúlt
hónapok során. Vannak, akik 64
ezer Forinttal tartoznak, de elõfor-

dul 1,3 milliós adósság is. Nem vár
tovább az önkormányzat, négy csa-
láddal szemben megindította a kila-
koltatási eljárást. Tette ezt már csak
azért is, mert sok rászoruló szeretne
lakást kapni az önkormányzattól.
Elõbb az évek óta húzódó eseteket
kell megoldani, hogy lehetõség nyíl-
jon a továbblépésre. 

Sajnálatos módon a kormányzat
nem támogatja a szociális lakások
építését. Városunkban erre utoljára
a polgári kormány ideje alatt nyílt
lehetõség, amikor a Széchenyi Terv
segítségével tizenhat otthont tudott
építeni az önkormányzat.

Továbbra is titokzatos tragédia
7

Elkerülhetetlen kilakoltatások
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Közel ötvenezer hektárnyi

földterület dolgait intézi a

gyarmati falugazdász köz-

pontban tevékenykedõ

négy szakember. A szemet

gyönyörködtetõ dimbes-

dombos térséget járók fájó

szívvel láthatják, hogy a hu-

szonegyezer hektár szántó

legalább egyharmada mû-

veletlen, és a tizenötezer

hektár erdõben is inkább a

fatolvajok tevékenysége

látható.  

Egymásnak adják a kilincset az
ügyfelek a balassagyarmati falu-
gazdász irodában. A hetvenes
éveiben járó Csábi Lászlóné
Csitárból az õstermelõi igazolvá-
nya ügyében tudakozódott. Két-
hektáros földjén piacra szánt ker-

ti növényeket termel, a fia negy-
ven hektár bérelt területen kuko-
ricát és napraforgót akar vetni. A
cserhátsurányi Berki Károly asz-
talos szintén a kerti földje ügyé-
ben tudakozódott. Tavaly jól fize-
tett a családnak a héjnélküli tök-
mag. A regisztrációs szám ügyé-
ben Szandai István, a körzet falu-
gazdásza tájékoztatja. Az egykor
téeszben kezdett szakember fi-
gyelmeztetõnek tartja, hogy a
herencsényi térségben bejelentett
1500 õstermelõnek alig a fele ak-
tív.

A Cserhát Szolgáltató Kft.
Borkó István vezetésével bérelt
földeken igyekszik nagyüzemei
termelést folytatni, de ezt a kis
vállalkozást a kedvezõtlen adott-
ságokon kívül kedvezõtlenül
érinti az agrárágazat országos
helyzete is. A mohorai térség fel-
ügyeletét Nagy Zoltán falugaz-
dász látja el, aki az egykori téesz
gépüzemét vezette. Abban a tér-
ségben egykor virágzott a gyü-
mölcstermelés, amely a
Magyarnándori Állami Gazdaság
felszámolásával csak nyomokban
maradt meg. 

Hugyagon Farkas János pár
száz hektár saját és bérelt földön
gazdálkodik két fia segítségével.
A hatvanas éveinek közepén járó
gazda a kilencvenes évek elején
még egyik szervezõje volt a gár-
donyi lovasnapoknak, de mára

nem maradt ló az istállóban.
Nem úgy, mint a Kóvár térségé-

ben lovas tanyát tartó Végh Kár-
olynak, aki társa, Mészáros Júlia
segédletével nyolc hátaslóval
szolgálja a turizmus ezen szép
ágát. Minden korosztály igénybe
veszi a 2000 forintos óradíjba ke-
rülõ lovaglást, Szép túrájuk volt a
szilveszteri, amikor az Ipoly híd-
ján korlátozás nélkül átkelhettek
a lovasok. 

Ifj. Fényes Balázs mezõgazdasá-
gi vállalkozó agráregyetemi dip-
lomát is szerzett, hogy talpon ma-

radjon a versenyben. A régi, ran-
gos földmûvelõ családból szár-
mazó fiatalember komoly gazdál-
kodásra alkalmas tanyát épített
édesapja segédletével a Növény-
védõ Állomás mögött megszer-
zett területen. Pályázaton nyert
korszerû gépének saját része so-
káig volt jelzálogként bejegyezve
a család tulajdonán. Negyven
hektáron gazdálkodik, és szépen
sorol az újdonságként õsszel el-
vetett borsója. A térségben gaz-
dálkodók sorában Mayer János
eredményesen pályázott traktor-
ra, hatvan hektáron gazdálkodik
Nyebehaj Gábor, akinek szépen
sorol az õszi búzája, a tavalyi ma-
gas átvételi árat is jelezve, de a
kukorica vetése még hátra van.
Jól mutat a repcéje Pajer József-
nek, aki saját és bérelt földjét mû-
veli.

A homoki szõlõkben országo-
san is ismert birtokot mûvel
Czibulya József, aki majd hatvan
éves korában szerezte meg a ker-
tészmérnöki diplomát. Kertjének
termékeiért messze földrõl is el-
jönnek, külföldi vetõmag termel-
tetõk is megkeresik.

A jó tanácsot mindenki szíve-
sen fogadja, mondják a termelési
tapasztalattal rendelkezõ falu-
gazdászok, akik azt is tapasztal-
ják, bár az idõsebb nemzedék fo-
gyásával az õstermelõk száma
gyorsan apad, de a földdel még
foglalkozó családok fiataljai kö-
zül egyre többen regisztrálják
magukat. Az õstermelõk azt
mondják, hogy bár maximum
százezer forint adókedvezményt
vehetnek igénybe, megkeseríti
õket a bürokrácia. 

Varga Mihály, a gyarmati és a
megyei gazdakör elnöke számos
gazdademonstrációt szervezett a
társaival. A legutóbbi megyei ta-
nácskozásukon a területalapú tá-
mogatások ügye mellett szót ej-
tettek azokról a pályázati pénzek-
rõl, amelyeket az Európai Mezõ-
gazdaság Vidékfejlesztési Alap-
ból biztosítanak a mezõgazdasági
üzemek korszerûsítésére, a kör-
nyezetbarát gépek és technológi-
ák beszerzésére. 

Szabó Endre

Jó tavaszt várnak a gazdálkodók
8
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A telefonban azt mondta,

most nehezebb lesz meg-

szervezni a találkozót, mert

nincs igazán jó egészségi ál-

lapotban.  A kapuban vi-

szont a régi, kedélyes Réti

Zoli bácsi fogad. Fürge,

energikus, mint eddig bár-

mikor. Emlékszem rá, hogy

májusban ünnepli majd a 85.

születésnapját. 

- Errõl is van egy történetem -
mondja, mikor helyet foglalunk a ké-
pekkel teli mûhelyében, ahová beinvi-
tál.  - Igazából május 13-án születtem,
éjfél elõtt pár perccel, de azt mondta a
bába, anyakönyvezzenek inkább 14-
re, mert a 13 szerencsétlen szám.  A hi-
vatalos papírokon tehát 14 szerepel.

Amikor beiratkoztam a középiskolá-
ba, és kérdezték a születési évemet,
elõször tizenharmadikát mondtam,
azután tizennegyedikét.  "Ilyen anyag-
gal kell kínlódnunk - mondta az igaz-
gató. - Azt se tudja, mikor született." 

- És ez annyira mélyen érintette,
hogy azóta sem felejtette el? 

- Igen, megviselt, még hetven évvel
késõbb is emlékszem rá. A pszicholó-
gusok azt mondják, hogy az embernek
idõs korában nagyon intenzíven elõ-
jönnek a gyerek- és fiatalkori emlékei.
Én is ezt tapasztalom. Az az igazság,
hogy van is mire emlékeznem. Legfia-
talabb korosztályként minket, 1923-
ban születetteket hívtak be utoljára a
hadseregbe a háború végén.  Lõttek,
bombáztak, ahogyan visszavonultunk,
én a holland határtól a dán határig
gyalogoltam, hadifogságban sínylõd-
tem.  Azt is mondják, az idõ megszépí-
ti a dolgokat, de ezek az emlékek szá-
momra már soha nem lesznek szeb-
bek, inkább egyre rosszabbak. 

- Azért nagyon sok szép dolog is
történt önnel: évtizedeken keresztül
dolgozott, mint zenész, festõ, peda-
gógus, és a munkájáért sok elisme-
rést is kapott. Utoljára idén március
15-én.

- Igen, Szabolcsi Bence-díjat vehet-
tem át az oktatási és kulturális minisz-

tertõl.  Ezzel a Rózsavölgyi Márk éle-
térõl és munkásságáról szóló könyvei-
met jutalmazták. Az elsõ kiadás 1975-
ben jelent meg, ötezer példányban,
mondhatom, hogy nemzetközi sikert
is aratott, és Nívó-díjas lett.  A máso-
dik, bõvített kiadás 2001-ben látott
napvilágot.  Rózsavölgyirõl, a "csárdás
atyjáról" sokan lekicsinylõen nyilat-
koztak, azt mondták, kiszolgálta a ze-
nei ízlést. Én azonban mindig is a ma-
gyar zenetörténet nagy alakjának tar-
tottam, és ezek az elismerések elégté-
telt szolgáltatnak neki is, nekem is. 

- Ha kicsit panaszkodik is az egész-
ségére, a munkát azért bizonyára
nem hagyta abba. Mivel foglalkozik
mostanában?

- Egy képzõmûvészeti albumot sze-
retnék kiadatni ebben az évben, amely
a Mózes- sorozatomat tartalmazná.
Több mint húsz éve foglalkoztat a té-
ma, amelyet a z Ószövetség és Madách
Imre ihletett.  1988-ban mutatta be a
Nemzeti Színház Sinkovits Imre fõsze-
replésével a darabot, és a képeimet is
kiállították akkor. Nem volt igazán si-
keres sem a színmû, sem a kiállítás, de
ez nem szegte a kedvemet, azóta is
foglalkozom ezzel az érdekes bibliai
alakkal. Egy szép album méltó össze-
foglalása és befejezése lenne a témá-
nak.                                                   V.M.

A krisztusi életút, melyet

Wass Albert járt be, magas-

ból indult, majd mélybe

szállt, de végül magasra

emeltetett. Sorsában rejtõ-

zik a magyar keresztút és a

feltámadás. 

Erdélyben töltött évei hírnevet hoz-
nak számára, megjelennek diákkori
versei és ifjúkori prózája, elsõ regénye
bestseller, irodalmi díjakban és nem-
zeti irodalmi elismerésekben részesül.
A Nyugat, a Helikon, az Erdélyi
Szépmíves Céh és a Kisfaludy Társa-
ság ígéretes magyar íróként tartja szá-
mon.

A II. világháború azonban mindent
kettétör életében. Jön a pokolra szállás,
a menekülés, a szülõföld elvesztése.
Élete hátralevõ részét emigrációban
tölti. Nevét feketelistára teszi a kom-
munista hatalom. 

A hazája és az irodalm iránti elhiva-
tottsága nem múlik el az emigráció-
ban, sõt griff madár módjára hamvai-
ból újjáéled. 

Termékeny író, aki 90 éves koráig ír,
ötven könyvet ad ki magyarul és an-
golul. Halálának közeledtével még-
sem érzi magát sikeresnek. Hányatta-
tott sorsa nem szûnik meg pályafutása
után sem. Szellemi örökségét mester-
ségesen szított ellentmondások kon-
textusába helyezik és forgatják ki írá-
sait mind a mai napig. Soha nem val-
lott nézeteket sütnek rá, teszik ezt
büntetlenül és pökhendi módon a la-
kájmédia percemberei. 

Mindezek ellenére õt igazolják a té-
nyek és az igazság! Wass Albert az
egyik legnépszerûbb XX. századi ma-
gyar író. Mûveit olvassák, gondolatait
idézik, írásait színpadra viszik és meg-
filmesítik. Regényei egy irodalmi fel-
mérés szerint a legnépszerûbb köny-

vek között foglalnak helyet. Tiszteleté-
re egyre több városban szobrot emel-
nek, irodalmi körök emlékeznek meg
róla.

Hagyatéka felbecsülhetetlen érték,
mely egy szebb, jobb és embersége-
sebb világot idéz.

A költõ és író születése 100. évfor-
dulója tiszteletére a Költészet Napján
versmondó versenyt rendezett a Mik-
száth Kálmán Mûvelõdési Központ,
melyen a város középiskolás diákjai
vettek részt. 

Az elsõ helyen Szalai Gábor végzett,
a Balassi Bálint Gimnázium verselõje,
második helyezett lett Baranyi Dávid,
a Mikszáth Kálmán Középiskola diák-
ja, harmadik helyre Ódor Dániel, a
Szent-Györgyi Albert Gimnázum ta-
nulója került.

A zsûri tagjai dr. Balázs Jánosné,
Tibay András és Halmosi István vol-
tak.

Elismerés és születésnap
9

�Töretlen hittel ember és magyar!�
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Hamarosan indul a váro-

si televízió új mûsora a

balassagyarmati politi-

kai élet egykori orszá-

gos alakja, Bilecz Endre

szerkesztésében. A ke-

vésbé aktuális politiká-

val, mint inkább közéle-

ti kérdésekkel, társadal-

mi összefüggésekkel

foglalkozó kerekasztal-

beszélgetések elõzete-

seként készítettünk in-

terjút a közismert poli-

tológussal.

- Hosszú évek óta nem vesz részt
Balassagyarmat közéletében�

- Nagyon köszönöm az érdeklõ-
dést, de aligha hiszem, hogy bárki-
nek is álmatlan éjszakái lettek vol-
na emiatt. 

- Ezért is érdekes, hogy elõbújt a
homályból. Mégis csak álmatlan
éjszakákat akar okozni?

- Sajnos nem tudok beszámolni
semmilyen exkluzivitásról. A hely-
zet hétköznapian egyszerû: a tévé
vezetõje új mûsorokat akar, jóma-
gam ezzel a törekvéssel teljes mér-
tékben egyetértek, így örömmel
mondtam igent a felkérésére. Mert
van mirõl és miért beszélgetnünk. 

- Sajnos � tegyük hozzá rögtön.
Aligha véletlen, hogy a közvéle-
mény kutatások abban mind meg-
egyeznek, hogy még sohasem volt
hazánkban ennyire rossz a politi-
ka, a politikusok megítélése.

- Magyarországot hatalmasak
szociális problémák feszítik. Nagy
az elszegényedés, óriási a létbi-
zonytalanság, az emberek nem lát-
ják saját és gyermekeik jövõjét. In-
dokolatlanul nagyok a társadalmi
különbségek, kiáltóak a társadalmi
igazságtalanságok. Ebbõl fakad,
hogy a politikai eliteket a magyar
nép elítéli és csak megvetéssel ké-
pes beszélni róluk.

- Önnek mi a véleménye?
- Társadalmi-történelmi kérdé-

sekkel foglalkozom, mivel ez a fog-
lalkozásom, ezért nem tehetem
meg, hogy azért, mert utálom a po-
litikusokat � csendben megjegyez-
ném, közelebbrõl ismerem õket,
mint az átlagember -, nem foglalko-

zom velük. Aki sebésznek megy,
nem mondhatja, hogy nem vállalok
hasi mûtétet, mert az büdös. 

- Keresve sem találnánk olyan
embert, aki szerint nincs nehéz
helyzetben az ország.

- Európában talán mi vagyunk a
legrosszabb helyzetben. Mondjuk
ki õszintén, kertelés nélkül: Ma-
gyarország önsorsrontó, önveszejtõ
helyzetben van! Nem csupán gaz-
daságilag, hanem elsõsorban de-
mográfiai értelemben. Mert ott tar-
tunk, hogy gondolatainknak, cse-
lekvéseinknek lassan nincsen ala-
nya.

- Az alany ugyebár a magyar
nép.

- Egy emberöltõ alatt, 1975 és
2005 alatt 1 millióval csökkent a
Magyarországon született magya-
rok száma. Tíz százalékkal! Ami
ennél is ijesztõbb, a mérvadó elõre-
jelzések, mint például az ENSZ-sta-
tisztikái azt mutatják, hogy 2030-ra
már csak  8 millió, 2050-re pedig 6
millió magyar lesz! És ha folytató-
dik a jelenlegi tendencia, akkor 65
éves átlagéletkor lesz hazánkban.
Gyakorlatilag harminc év alatt a
magyar nép mint olyan, a teljes ki-
halás állapotába juthat! Szörnyû ki-
mondani, de nem szabad mellébe-
szélni: könnyen lehet, hogy száz év
múlva csak a temetõi feliratok fog-
nak emlékeztetni a magyarokra! El-
tûnhetünk, mint az avarok.

- Nem túl sokat hallani errõl�
- Azért mert az uralkodó média

ebben nem érdekelt, sõt, ellenérde-
kelt.

- Ezt nem lehet eladni! � mintha
hallanám õket.

- A jelenlegi média elsöprõ több-
sége semmi másban, mint a min-
denáron való haszonszerzésben ér-
dekelt. Ezért önti az emberekre a
kultúrmocskot. Másrészt érték-
rendben is elutasítja ezt a témát, lé-
vén egészen egyszerûen nem tartja
értéknek, nem tartja fontosnak,
hogy van-e magyar nép, van-e ma-
gyar nemzet. 

- Megbélyegzik azt, aki egyálta-
lán nemzeti érzelemrõl-értékekrõl
beszél.

- Pedig nem kétséges, azok a kul-
túrák képesek felemelkedni, ame-
lyek ezen értékeket konzekvensen
és korszerûen képviselik. Európá-

ban is ezek az országok állnak job-
ban, a világ más részein pedig sajá-
tos reneszánsza van a nemzeti ön-
tudatnak. Ezek a népek, mint Japán
a XX. században, vagy Kína a XXI.
század elején, a saját kultúrájukra
és erejükre, belsõ lelkierõforrásaik-
ra támaszkodva emelkedtek fel a
semmibõl, a koldusszegénységbõl.
Sõt, bizonyos értelemben a kom-
munista összeomlás után Oroszor-
szágban is politikai, szemléleti, kul-
turális stabilizáció kezdõdött el.
Természetesen ez a stabilizáció
nem azt jelenti, hogy szolgai mó-
don átvesszük az amerikai érték-
rendet. Mert aki ezt kritika nélkül,
egy az egyben átveszi, az a saját,
vagyis a népe halálos ítéletét írja
alá.

- Mintha Magyarországon ez
történne�

- Egyértelmûen. Ez keserít el el-
sõsorban, ez ellen tiltakozom. Itt
van az államnak és politikának
nagy felelõssége. A társadalom fi-
gyelmét nagyon határozottan fel
kell hívni erre, mert ha ezt nem
tesszük meg, akkor gazdaságilag
sem tudunk helytállni és szociáli-
san sem fogjuk tudni a feltételeket
megteremteni, hogy a családjaink,
a gyermekeink, a nemzetünk élet-
ben maradjon. Véletlenül sem aka-
rok olyan látszatot kelteni, hogy a
magyar népet okolom az ijesztõ de-
mográfiai problémákért. De annak
például nagyon is konkrét felelõsei
vannak, hogy a fiatalok nem vállal-
nak több gyereket. Mert nincsenek
meg a gyermekvállalás alapvetõ
feltételei: nincs biztos munkahely,
nehéz a lakáshoz jutás. És a helyzet
egyre romlik a rendszerváltás óta.
A nyugdíjasok helyzete legalább
ilyen kétségbeejtõ. A nyugdíjalap
eltûnt, nyoma veszett! A munkaké-
pes lakosságnak alig a fele jut rend-
szeres jövedelemhez. És arról is
kell beszélni, hogy Magyarorszá-
gon a gazdaság hetven-nyolcvan
százalékát a multik ellenõrzik.
Márpedig ezek a külföldi cégek a
közteherviselésben semmilyen mó-
don nem hajlandók részt venni,
minden megtermelt fillért, minden
nyereséget kivisznek az országból. 

- Éppen ezért lenne fontos szere-
pe az államnak!

- Ez nem is kétséges. Amíg az EU

Eltûnhetünk, mint az avarok



nem mûködik � márpedig nem igen
mûködik -, addig a nemzeti álla-
moknak óriási a szerepe és a fele-
lõssége. Ez alól a magyar állam sem
menekülhet el, mint ahogyan teszi
most, bármilyen nehéz helyzetben
is van. A velünk hasonló szinten ál-
ló szomszédos országok sem mene-
külnek ez elõl.

- Költõi kérdés: a magyar állam
miért menekül a hangsúlyos sze-
repvállalás és legfõképp a felelõs-
ség elõl?

- Mert a neoliberális doktrina ná-
lunk a legerõsebb. 

- Vagyis gyakorlatilag semmi-
lyen államra nincs szükség.

- Ez pontosan arra jó, hogy a sza-
bad rablást lehetõvé tegye.

- Mit lehet tenni?
- Nyitólépésként mindenképpen

szükség van az államadósság átüte-
mezésének kérésére. Mert a köztu-
dottan hihetetlen mértékû tartozás
minden használható erõforrást ki-
von az országból. Amíg ez megy,
addig nem marad pénz a szociálpo-
litikára, a foglalkoztatásra, a fej-
lesztésre, a kultúrára � mindarra,
ami egy társadalmat társadalommá
tesz, megszervez és életben tart.
Magyarországon jelenleg ennek a
lebontása folyik és nem lép a helyé-
be semmi! Üres, sivár pusztaság
marad. A reménytelenség, a kilá-
tástalanság.

- Reménytelenség, kilátástalan-

ság � ugyebár a magyar társada-
lomról beszélünk.

- A társadalomnak még jobban
kell aktivizálnia magát a közélet-
ben. És amire a magyar nép képes
és hajlandó: tanulni kell. De ehhez
minimális szociális és foglalkozta-
tási biztonság kell, mert az nem
megy, hogy a gyermekeink a csalá-
dok komoly áldozatvállalásával ta-
nulnak, majd nem tudnak elhelyez-
kedni! A 2007-ben végzett friss dip-
lomás orvosok felének Nyugaton
kellett munkát vállalnia, mert sem-
miféle perspektívát nem látott a je-
lenlegi magyar egészségügyi rend-
szerben! És véletlenül sem csak a

nagy fizetésekrõl van szó, hanem
egyáltalán lesz-e állásuk? Nem
azok a hibásak, akik menekülnek
ebbõl a kilátástalan helyzetbõl, ha-
nem azok, akik ezt a lehetetlen
helyzetet teremtették! Ezért fontos
hogy a humán infrastruktúrát fo-
lyamatosan fejlesszük. E nélkül
nem fog menni a dolog. Mert a nyu-
gati országokat sem azzal mérjük
ma már, hogy mennyi acélt termel-
nek, vagy hány autót gyártanak,
hanem mennyire innováció képes a
népesség. Szöveg persze van ennek
fontosságáról nálunk is, de sem
kulturális, sem egzisztenciális fel-
tételeit nem teremti meg az állam.
Minden összefügg mindennel. Ha
csak a kultúrmocsok folyik a tévé-
bõl, az semmilyen innovációra nem

serkent. Az csak azt sugallja a fiata-
loknak, hogy állj be gengszternek,
csalónak, mert így tudsz érvénye-
sülni. De seperjünk csak a saját há-
zunk táján: az uralkodó média
Nógrádból egyetlen embert szere-
peltet rendszeresen, az országban
sokan ezzel azonosítják Nógrádot:
Gyõzike! Szégyen! És ezt az embert
a megye vezetése kinevezte Nóg-
rád jószolgálati nagykövetének. In-
kább nem mondok semmit�

- Kormányválság van. Mi várha-
tó?

- Ha ez a kormány akar még két
évig maradni, akkor nagy változás-
ra van szükség a politikájában, ter-

mészetesen a társadalmi elvárások
irányába. Mert az emberek egyértel-
mûen és félreérthetetlenül jelezték a
véleményüket a népszavazással.
Egyáltalán nem biztos, ha a jelenle-
gi, teljesen alkalmatlan kormányfõt
kicserélik, sikerül ez a váltás. Az is
könnyen elõfordulhat, mintha mi
sem történt volna, belekezdenek egy
újabb neoliberális fordulatba. Ezt
katasztrofális lenne az ország szá-
mára. Ha elõrehozott választások
lesznek, a Fidesz minden emberi
számítás szerint kétharmados több-
séget szerez a parlamentben, így al-
kotmányt módosíthatna, igazi refor-
mokat hajthatna végre. Csak az nem
világos, hogy a Fidesz mi minden-
hez merne és akarna hozzányúlni?    

Szilágyi Norbert
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itthon

Rosszabbul 

keresünk
A magyarok bruttó átlagkeresete

közel egyharmaddal kevesebb, mint
a cseheké, a szlovákokkal azonban
megegyezik. Kiderült: a két említett
országhoz képest igen magasak a bé-
rünkre rakódó terhek. 

A magyarországi bruttó átlagfize-
tés 30 százalékkal alacsonyabb, mint
Csehországban, és megegyezik a
szlovák bérekkel � derül ki a Merces
állás- és bérinformációs portál közre-
adott statisztikájából. A portál közle-
ménye szerint Magyarországon belül
ugyanazért a munkáért a legrosszab-
bul Békés megyében, a legjobban Bu-
dapesten fizetnek. Magyarországon
és Szlovákiában ugyanazért a mun-
káért ugyanakkora fizetést kap a
munkavállaló, míg Csehországban
30 százalékkal magasabbat.

A munkavállalókat inkább érdeklõ
nettó jövedelem � a jóval kedvezõbb
adószabályok miatt � Csehországban
és Szlovákiában magasabb. A ma-
gyarországi munkavállalók a bruttó
bérüknek csak 57, míg Csehország-
ban az átlagdolgozók � fizetéstõl füg-
gõen � nagyjából 70, Szlovákiában
akár több mint 80 százalékát vihetik
haza. A nettó fizetéseket tekintve
Szlovákiában 30 százalékkal, Csehor-
szágban 60 százalékkal kapnak töb-
bet az átlagos munkavállalók
ugyanazokban a munkakörökben,
mint a magyar dolgozók. 

A lakosság hatvan száza-

léka már vásárolt olyan

élelmiszert, aminek rosz-

szabb részét az élelmes

kereskedõk csomagolás-

sal fedték el, és azon ve-

võk száma sem csekély,

akikre hibás árut sóztak

rá a boltokban.

Hazánk a második helyen áll az
élelmiszer-átverések listáján - de-
rül ki a Tárki és az European
Social Survey felmérésébõl. A 24
országban elvégzett reprezentatív
felmérés szerint az 1500 magyar-
országi válaszadó több mint hat-

van százalékával már elõfordult,
hogy olyan élelmiszert adtak el
neki, amelynek rosszabb részét
csomagolással fedték el, és har-
minc százalék feletti azok száma,
akikhez olyan termék került,
amelyrõl késõbb kiderült, hogy hi-
bás. Ennél rosszabb mutatókkal je-
lenleg csak Szlovákia rendelkezik. 

Uniós csatlakozásunk után mi is
bevezettük az élelmiszertermékek
szigorú nyomon követési rendsze-
rét, amely a szántóföldtõl az aszta-
lig ellenõrzi az áru útját. A guargu-
mibotrány óta tudjuk, ez nálunk
mégsem mûködik - jelentette ki az
Országgyûlés fogyasztóvédelmi
eseti bizottságának fideszes alelnö-
ke. Koszorús László elmondta: be-
vett gyakorlat például, hogy a ke-
reskedõk a szomszédos országok-
ban megveszik az akciós, egy-két
nap múlva lejáró terméket, amit
azután itthon a lejárati idõn túl is
,,kint felejtenek" a polcon. Mire ez
esetleg a hatósági ellenõrzés során
kiderül, addigra a például harminc
centért megszerzett, egy eurót érõ
áruhalom szép summát hozhat a
boltosnak. A trükk ismert a tejek,
édességek, borok, üdítõk, készter-
mékek esetén. A magyar lakosság
ráadásul árérzékeny, és nem a mi-
nõséget nézi, kelendõbbek ezért az
olcsó, kérdéses minõségû, ,,im-
portszemét" áruk.

Miközben Bajnai Gordon ön-

kormányzati és területfej-

lesztési miniszter az önkor-

mányzati testületek rossz

gazdálkodását okolja a

csõd közeli helyzetekért,

addig a települések mûkö-

désük fedezése érdekében

270 milliárd forint hitelt vet-

tek fel. 

Ugyanannyi forrás jut az Új Ma-
gyarország fejlesztési terv kommuni-
kációjára, mint az összes helyi önkor-
mányzat által idén igénybe vehetõ
EU Önerõ Alapra, amely a fejlesztési
pályázatok sajátforrás-kiegészítését
hivatott támogatni. A 15 milliárd fo-
rintos forrás ugyanakkor elenyészõ
segítséget nyújthat, mivel egy önkor-

mányzatra lebontva évente átlagosan
5 millió forintot jelent, amibõl nem-
hogy az önerõt, de az unió utófinan-
szírozása miatt még a fejlesztési ki-
adások egy részét is elvileg fizetniük
kellene az önkormányzatoknak. 

Mindebbõl az következik, hogy sok
település a legjobb szándék ellenére
sem tudja felvenni a kiutat jelentõ
EU-s forrásokat, nem képesek meg-
elõlegezni sem az önrészt, sem a for-
rásokhoz szükséges összeget. 

Bajnai Gordon önkormányzati és
területfejlesztési miniszter parlamen-
ti meghallgatásán elismerte: a köz-
ponti források reálcsökkenésével pár-
huzamosan az önkormányzatok köt-
vénykibocsátása rendkívüli emelke-
dést mutat: 2006-tól idén februárig
270 milliárd forint hitelfelvételrõl
született döntés, és ezek egy részét

nem fejlesztésre, hanem a hétköznapi
mûködésre fordítják. 

A bajba jutott önkormányzatok az
inflációt is figyelembe véve több mint
tíz százalékkal kaptak kevesebb forrást
az elõzõ évhez viszonyítva: megszûnt
például a lakáshoz jutás települések ál-
tali támogatását szolgáló normatív
hozzájárulás, a közoktatási feladatokra
elõirányzott összeg 26 milliárd forint-
tal lett kevesebb, miközben a személyi
jövedelemadó helyben maradó része
reálértéken is egyre kisebb lett. 

Miközben Bajnai Gordon az önkor-
mányzatok rossz gazdálkodását
okolta a kialakult kedvezõtlen hely-
zetért, az önkormányzatok mintegy
30 százaléka önhibáján kívül hátrá-
nyos helyzetbe került. A tarthatatlan
helyzet kezelésére a minisztérium
nem sokat tett. 

Csõdközelben az önkormányzatok
12
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E most induló rovatunk-

ban igyekszünk tájékoz-

tatást adni Balassagyar-

mat és környéke gazda-

sági helyzetérõl, kilátása-

inkról és igyekszünk be-

mutatni a továbbfejlõdé-

sünk lehetõségeit is.

Nem titkolt szándékunk

vitát indítani e témakör-

ben, hogy ezzel is fel-

pezsdítsük a párbeszédet

a különbözõ tevékenysé-

gû, sokszor azonos, ám

gyakran egymással ellen-

tétes érdekekkel bíró vál-

lalkozók, vállalatok, s a

város lakói között.

Elsõ lépésként megvizsgáljuk a
megye helyzetét egy független,
megbízható adatforrás, a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) jelenté-
seinek tükrében. Minden ellátó
szervezetnek rendszeres idõnként
adatokat kell küldenie a KSH-nak,
s így ott híven tükrözõdik az or-
szág, a megye, s városunk helyze-
te is. Egy vezetõ minél magasabb
rangban áll, annál inkább rá van
utalva a statisztikákra, a számok-
ra, s gyakran a minisztériumok-
ban, a legfelsõbb apparátusokban
csak ennyit látnak belõlünk, s e
szerint döntenek felõlünk. A konk-
rét számadatok megtalálhatóak az
Inteneten a KSH oldalán, s a min-
den évben megjelentetett Statiszti-
kai kézikönyvben is. 

Az elsõ, s legfontosabb gazdasá-
gi jellemzõnk a családokhoz ha-
sonlóan a megtermelt pénz, hogy
mennyi a bevételünk egy idõszak-
ban. Mivel a városok, a megyék is
eltérõ lakosságszámmal rendel-
keznek, ezért általában azt nézik,
mennyi pénzt hoz a házhoz egy la-
kos.

Az adatok kiábrándítóan rosz-
szak. Immáron hosszú ideje a leg-
kevésbé termelékeny megye Nóg-
rád, azaz az egy fõre jutó bevéte-
lünk az utolsó az országban. 2002-
ig még csak 1%, tehát csekély volt
a hátrányunk a második helyezett
mögött, ám azóta egyre jobban le-
maradunk. Volt idõ, hogy több
mint 8%-kal kevesebbet �hozott
haza� egy nógrádi lakos, mint egy
szabolcsi, s akkor még egy buda-
pesti polgárról még nem is beszél-
tünk. Fokozza a nehézségeket,
hogy míg máshol általában gazda-
sági növekedésrõl beszélnek, itt
2002 óta alkalmanként csökkenés
volt kimutatható. 

A számok még félelmetesebbek,
ha azt nézzük, hogy egy nógrádi
ember alig fele annyit visz a közös

kasszába, mint az országos átlag!
Még a második, Szabolcs megye is
bõven fölülmúlja ezt. Márpedig
minél kevesebb a bevételünk, an-
nál kevesebbet költhetünk el.

A gazdasági szervezetek száma,
ahol e pénzt megkereshetjük,
2005-ig folyamatosan növekedett,
azóta meglehetõsen hullámzó ké-
pet mutat. Idõnként az építõipar, s
az élelmiszer kiskereskedelem, fõ-
leg a családi, vagy az egy szemé-
lyes boltocskák szenvednek el sú-
lyos csapásokat. Az iparcikkeket
árulók, a könyvesboltok, a cipõ és
elektromos készülékeket áruló

boltok tartják magukat. A kereske-
dõk összességében egy helyben
járnak.

Szembetûnõ azonban a pénzügyi
szolgáltatók, a bankok, és kölcsön-
ügyleteket folytató vállalkozások
helyzete. Mind szám, mind az álta-
luk megtermelt pénz tekintetében
dinamikusan és lendületesen,
mondhatni megtorpanás nélkül
fejlõdnek. Az emberek irgalmatlan
mértékû hiteleket vettek fel az
utóbbi években, s ez látszik a köl-
csönt nyújtó vállalkozások bevéte-
lei között is. Nem ritka a 10%-os
növekedés sem egy év alatt. Ne fe-
ledjük: a megye bevétele alig, vagy
egyáltalán nem növekszik e köz-
ben.

Végezetül had figyelmeztessek
még egy riasztó fejleményre. A nö-
vekvõ kínai, indiai gazdasági nyo-
más kivédésére egyetlen mód lát-
szik eredményesnek, ez pedig a
tudományos kutatás ösztönzése és
az új tudományos eredmények
elõállított áruba történõ beépítése,
vagy magának az elõállítás módjá-
nak korszerûsítése. Például a Kí-
nában gyártott autók megjelenése
elõtt szeretnének kifejleszteni
olyan autókat, melyek benzinfo-
gyasztása a mai fogyasztás fele.
Ekkor a vásárló elgondolkodik,
hogy az olcsót vegye, vagy az egy-
re dráguló benzin miatt az olcsób-
ban mûködtethetõt. Azonban
Nógrádban csupán tíz helyen fo-
lyik kutatás és fejlesztés, s mind-
össze 27 ember foglalkozik ezzel
közvetlenül. Országos viszonyí-
tásban is lehangolóan csekély ez a
szám! Tíz év múlva lehet, hogy
csak ezek a cégek végeznek majd
termelést...

A következõ alkalommal meg-
vizsgáljuk, hogyan látják kívülrõl
Balassagyarmatot az ide beszállító
cégek, vállalkozók.

Ádám György Ferenc

Gazdaságunk avagy gazdagságunk
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április 29. kedd, 18 óra

Az Örökség Kulturális

Mûhely címû elõadás-

sorozat vendége:

Balázs Géza � nyelvész

Elõadásának címe: Nyelvi

hibák, nyelvi minták. A

magyar nyelv jelene és

jövõje.

április 30. 8 óra

Katasztrófavédelem Bgy-i Kirendeltsége

szervezésében:

Polgárvédelmi vetélkedõ

-----------------------

május 1.  Civil Majális

A Mikszáth Kálmán

Mûvelõdési Központban 

10 órától:

bemutatkoznak a városban

mûködõ civil szervezetek

kézmûves kiállítás és vásár

sport és táncórák

vérnyomás, vércukor- és

koleszterinszint mérés

A Szabadtéri Színpadon

(rossz idõ esetén az

M.K.M.K.-ban) 15 órától: 

Tánc és sport bemutatók

Gyerekmûsor zenés, tréfás

játék

�TE RONGYOS ÉLET� cím-

mel a TRIAS VARIETAS

mûsora (18 órától)

TÁTRAI TIBOR- SZÛCS

ANTAL GÁBOR koncertje

(19 órától)

A részvétel díjtalan!

-----------------------

május 9. 

Horváth Endre Galéria

Réti Zoltán festõ kiállításá-

nak megnyitója

május 10. 

Balassa Kupa Országos

Rejtvényfejtõ Bajnokság

10:30-tól

kezdõ-haladó-mesterjelölt-

mester kategóriákban

Nevezés a helyszínen!

május 25-én, vasárnap

Gyermeknap

10 órától 

aszfaltrajzverseny

11 órától 

MÁTYÁS KIRÁLY TRÉFÁI

a Hókirálynõ Meseszínpad elõadása

12-15 óráig

Játszóházak, kézmûves

foglalkozások a reneszánsz

jegyében

15 órától 

Tiéd a színpad!

17 órától 

VÁSÁRTÉR

Kovács Géza bábjátékos és Vaskó Zsolt

muzsikás elõadása

MESETÁNCHÁZ

a Madárdal Zenekarral

Egész nap:

Utazó vidámpark

Könyvvásár

-----------------------

Kiállítások

Szerbtemplom

április 4-tõl május 29-ig

Lóránt Zsuzsa kiállítása

Horváth Endre Galéria

március 7-tõl április 24-ig 

Kovács Péter kiállítása

Horváth Endre Galéria

május 5-tõl június 27-ig

Réti Zoltán kiállítása

Képtár

Kortárs képzõmûvészeti

állandó kiállítás

Nyitva: keddtõl szombatig

naponta 09 - 17 óráig

vasárnap, hétfõn zárva 
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kultúra14
HORVÁTH ENDRE

GALÉRIA

Rákóczi u. 50. tel.: 35/300-622 

Nyitvatartás: naponta 8-tól 20

óráig

Belépõdíj nincs

1969 óta mûködõ kiállítóhely.

(Névadója Horváth Endre (1896 -

1954) grafikusmûvész, a

Pénzjegynyomda vezetõ tervezõje

volt, a balassagyarmati temetõben

nyugszik.) A galéria kortárs, képzõ-

és iparmûvészeti idõszaki tárlatok-

nak ad otthont. Egy-egy kiállítás két

hónapig tekinthetõ meg. Új kiállítá-

sok a páratlan hónapok elsõ pén-

tekén nyílnak, rendszerint 17 órakor.

SZERBTEMPLOM

Szerb utca 5. tel.: 35/300-622

Nyitva tartás: naponta 14-tõl 18

óráig, hétfõn szünnap

Belépõdíj nincs

A Szerb templomban 1988 ápril-

isától rendezünk kiállításokat, hazai

és külföldi, képzõ- és iparmûvészek

alkotásaiból. Két évig itt mûködött a

Horváth Endre Galéria. 1990-tõl

SZERBTEMPLOM néven önálló

galériaként mûködik. Egy-egy tárlat

két hónapig látogatható. Új kiállítá-

sokat a páros hónapok elsõ pén-

tekén nyitunk. 

KÉPTÁR

Köztársaság tér 5. tel.: 35/300-186

Nyitva tartás: naponta 9-tõl 17

óráig, hétfõn szünnap

Belépõdíj: felnõtteknek 150.- ;

gyerekeknek 100 Ft

Kortárs képzõmûvészeti állandó

kiállítás és gyûjtemény. 1975-tõl

1978-ig a vármegyeházán volt kiál-

lítva a gyûjtemény, majd hosszú

raktározási idõt követõen 1991-ben

került ismét a nyilvánosság számára

hozzáférhetõvé. Helyi mûvészek

(Farkas András, Jánossy Ferenc,

Csemniczky Zoltán, Réti Zoltán)

alkotásain túl még számos jelentõs

alkotó mûve látható itt. (Tóth

Menyhért, Kokas Ignác, Szabó

Vladimír, Patay László, Földi Péter

stb.)
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A legsötétebb óra

Veres József

"Mindig a virradat elõtti óra a leg-
sötétebb" - írja Coehlo. Most, márci-
us kilencedike után, a köztársasági
elnöki meghallgatások hírzárlata
közben így érzünk mi is, akik a leg-
személyesebben végigszenvedtük
az utóbbi hat évet, nemzetünk ellen
elkövetett gonoszságok lélekpróbá-
ló éveit. Hogy a nemzet ügye létünk
egzisztenciális leglényegét érinti, ezt
persze soha nem fogja megérteni,
aki publikusan azt bírta mondani,
hogy "az SZDSZ  fontosabb, mint az
ország". Sic! Szó szerint így az 1 szá-
zalékos pártkomandir 11 millió ma-
gyar képé-
be bele.
S p o n t á n
v a l l o m á s
volt, mely
épp ezért
még érthe-
tõbbé teszi,
hogy a két
gi t tegylet
tagjai már
e g y m á s
szagát sem
bírják, nem
hogy egy
ország ve-
zetésének
l á t s z a t á t
fenntartsák.

Most, a
k ö l t é s z e t
napja táján
különösen
ezért lehet olyan megrendítõ szá-
munkra a Világos utáni sötétségben
virrasztó Vajda János és sokszázezer
reménykedõ drámája, s mert szo-
morú aktualitása jelenünkbe hajlik.

"Jó reménnyel, vak reménnyel,
Hogy ha megvirradna már!
De a hajnal csak nem pirkad, 
S amit látunk az se csillag;
Bolygó fény, vagy fénybogár!"

Hat év kormány-botrányai, bár ha
reméltük, hogy Európa érzékeny-
ség-küszöbét elérik, bolygó fény-

nek, vak reménynek bizonyultak,
nemzeti szégyenünket és megalá-
zottságunkat tovább viselhetjük a
2002- és 2006-os döntés duplazáras
börtönében. Ugyanis hiába bomla-
nak, a gründolási lázon április-végi
dobbantásuk mit sem változtat
majd, s ezt a Magyarország Rész-
vénytársaság egy másik
emblematikus figurája sietett is tud-
tul adni néhány millió alkalmazott-
jának. "Nem kell rendszerváltozás,
mert az már megtörtént!" - hangzott
kinyilatkoztatása. Amíg nem kíséri
el illegitim fõnökét Finn- és Észtor-

szágba liberalista
tanulmányútra,
addig is ajánlhat-
juk neki(k) meg-
fontolásra a Ma-
gyar Nemzet
cikkírója, Ugró
Miklós sorait: 

"A tétel mintha
ma is érvényes
lenne. Ma a Ta-
nácsköztársaság
helyett baloldali
koalícióról beszé-
lünk, s megvál-
toztak az ellopan-
dó vagyon tulaj-
donviszonyai. A
koalíció helyreál-
lította a (saját)
magántulajdon
szentségét, ezért a
közvagyon elrab-

lásán keresztül károsítja meg az
egyéneket. Mindenesetre az embe-
rek elszegényítését, az ország tönk-
retételét azóta is folyamatosan
ugyanarra a hatalmi csoportosulás-
ra lehet bízni."

Történelmi lecke (a) fiúknak -
folytathatnánk a költészet napja tá-
jékán Ady címével.

A legsötétebb órában is változatla-
nul tart persze versenyfutásuk az
idõvel: leváltott miniszterük gyors-
pályázatokkal betonozza klientúrá-
ját,  s mint egykor Carlos, a körözött,
vörös terrorista itt tartózkodása alatt

élvezte a Kádár-rendszer védelmét,
nem kizárt, hogy az olasz camorra,
'Ndrangheta vagy Cosa Nostra
diszkréten tanulmányozza a buda-
pesti innovációs módszereket, s ta-
lán már szállodai szobát is foglalta-
tott Kiskunhalason, Nyirbátorban
vagy Mosonmagyaróváron is ha-
sonló céllal.

Az viszont biztos, hogy a közel-
múltban Dél-Afrikában a banduk és
sztánok elkülönítésére karantént

hoztak létre.
Ennek nyo-
mán terjedt
el a köznyel-
vi neologiz-
mus, a ban-
dusztán fo-
g a l m a ,
a m e l y n e k
mai jelenté-

se: politikai rezervátum. Minden-
esetre abszurd, ha a térbeli és törté-
nelmi távolság ellenére a politikai
rezervátum, a magyar bandusztán
tényét folyamatosan igazolják vis-
sza napi történések.   

New York Bronx negyedében
kapta le egy fotós a hatalmas falfir-
kát: "The antisemita business the
best business" Beláthatóan igazat írt:
a paparazzók, hullarablók, stricik,
dealerek, a holokauszt vámszedõi a
sötétség planetáris bûnözõi, akik a
tisztességet, nemiséget, kegyeletet,
mások szenvedését tõkésítve profit-
ba forgatják. A magyar bandusztánt
is egy beteglelkû kormányfõ mû-
ködteti, mikor az országirányitó
károkozás felelõsségének vállalása
helyett gyáván, rendre figyelemelte-
relésbe kezd. Ilyenkor játssza ki az
antiszemita kártyát, magyart ma-
gyar ellen hangolva, nemzeti érzel-
meket sértve saját országa felelõs
tisztségviselõjeként. Úgy abszurd
ez, mint amit egy francia, német
vagy brit, vagy bármelyik szomszé-
dunk nem is értene. 

Mi tudjuk az okát, de azt is, hogy
"mindig a virradat elõtti óra a legsö-
tétebb".

Ikontanulmány

Veres József: 

Noli me tangere 

a nemzet

ügye létünk

egzisztenciális

leglényegét

érinti

�
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Városháza

Itt a tavaszi növénykiültetések idĊszaka.
Ilyenkor van ideje a fák, cserjék metszésé-
nek is. Fel szeretnénk hívni minden ingatlan-
tulajdonos figyelmét, hogy a belterjesen
gondozott parkok, díszkertek és virágágyak
kivételével � melyek gondozását a Város-
üzemeltetési Kft kertészei végzik � az ingat-
lanok elĊtti zöldsávok karbantartása az in-
gatlantulajdonosok, használók feladata.

Jó érzés látni a városban járva, hogy sok

lakó a magáénak érzi a háza elĊtti kis zöld-
területet, és mintaszerĘen ápolja, gondozza,
dísznövényekkel beülteti. Azt kérjük, hogy
ilyen esetekben is egyeztessenek a közterü-
letek kezelĊjével, a Polgármesteri Hivatal
Településfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztályával.

Gyakran találkozunk ugyanis azzal, hogy

fĊképpen még kellĊen ki nem épített utcák-
ban, a közterületekre a lakók úgy ültetnek fá-
kat, évelĊ növényeket, sövényeket, hogy azok
helyét elĊzĊleg nem egyeztetik. Ennek az le-
het a következménye, hogy a tervezett köz-
mĘvesítések késĊbbi kivitelezésekor, a nem
megfelelĊ helyre ültetett növényzet feleslege-
sen áldozatul esik. ElĊfordulhat az is, hogy ki-
épített utcákban, már meglévĊ zöldsávban
kell korlátozni bizonyos növények ültetését.
Nem lehet például gázcsĊ, erĊsáramú kábel,
vagy csatorna fölé mélyre nyúló gyökerĘ fá-
kat, szabad légvezetékek alá magasra növĊ
fákat, elĊkert nélküli beépítésnél, ha a fa 3
méternél közelebb kerülne épülethez, épített
kerítéshez, felszínez közel terjedĊ gyökérzet-
tel bíró fákat ültetni. Gondot okozhat az is, ha
a növény a közúti Ęrszelvénybe lóg, a kilátást
takarja, ezzel a közlekedésbiztonságot sérti.

Kérjük, tegyünk együtt a minél virágosabb,
szebb Balassagyarmatért. Konzultációval, ta-
nácsadással szívesen állunk rendelkezésük-
re. Forduljanak bizalommal a Polgármesteri
Hivatalban Nagy Sándor környezetvédelmi ta-
nácsoshoz (tel: 505-972) illetve a Városüze-
meltetési Kft-nél Dénes Andreához (tel: 500-
199), akik szívesen segítenek a zöldfelület
gondozással kapcsolatos kérdéseik megoldá-
sában.

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

Tudnivalók a

lomtalanításról

Felkérjük a polgárokat,

hogy városunk tisztasága

érdekében csak a táblá-

val megjelölt helyeken

helyezzék el a lomot. 

Más területre és idõpontban lo-
mot kihelyezni tilos, azt nem áll
módunkban elszállítani. A lerakási
tilalom megsértése szabálysértési
eljárást von maga után, helyszíni
bírság is kiszabható. 

Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy az építési törmelék, építési
anyagok, nyesedék, kerti hulladék,
föld, trágya, elektronikai hulladék
nem tartozik a lomok közé, és lera-
kása tilos.

Ha jelentõsebb mennyiségû pa-
pírhulladékkal rendelkeznek, azt
külön bejelentésre a lomtalanítás
ideje alatt és késõbb is ingyenesen
elszállítjuk.

A lomtalanítási akció kizárólag a
lakosság részére biztosított és térí-
tésmentes, vállalkozásoknál kelet-
kezõ bármilyen jellegû hulladék
kihelyezése tilos. 

A lomtalanítási akció második
üteme � április 18-20. között a déli
városrész: Erdélyi József u. � Régi
Sportpálya mellett, Hajós A.- Sakk-
tábla mellett, Baross G. � Batthyá-
ny u. sarok, Honti út � Algõver út
végén lévõ üres telek, Horváth E.
u. � Batthyány sarok, Mártírok útja

� Nyírjesi út sarok, Mártírok útja �
Baross G. u. sarok, Szügyi út � Fáy
A. u. sarok, Május 1. út � Gárdonyi
G. u. sarok, Május 1. út vége,
Nyírjes Büfénél, Kóvár, Régi út,
Buszmegálló mögötti terület. 

Zöldsávok gondozása
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Tiszta, virágos

Balassagyarmatért 

A Palócország Fõvárosáért �99

Közalapítvány idén is meghirdeti a Tiszta,

virágos Balassagyarmatért városszépítõ

versenyt.

A verseny célja, hogy a város polgárai,

vállalkozói szûkebb és tágabb

környezetük gondozásával, virágosításá-

val szebbé varázsolják városunkat.

A közösségi összefogás során elérhetõvé

válik, hogy a közterületek, közin-

tézmények és a magánházak környezete

tiszta, ápolt, rendezett benyomást keltsen.

A pályázatot hat kategóriában lehet beadni:

- legszebb lakóházi környezet

- legszebb lakótelepi környezet

- legszebb utcai környezet

- legszebb üzleti környezet

- legszebb intézményi környezet

- legszebb virágos erkély környezet

A nevezéseket a Polgármesteri Hivatal

Településfejlesztési és Városüzemeltetési

Osztályánál, a Városüzemeltetési Kft-nél

és a Mikszáth Kálmán Mûvelõdési

Központban lehet benyújtani május 15-ig. 

A verseny értékelését egy szakmai zsûri

végzi el. 

A helyszíneket két idõpontban tekinti meg

a bíráló bizottság.
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Sport

Négy forduló és a megszerzett

egy pont után - bár az õszt sem

kezdte több ponttal hasonló le-

osztás után - a Balassagyarma-

ti SE labdarúgó-csapata háza

táján úgy döntöttek, váltanak a

kispadon. Gyorsan sikerült

megtalálni Lenkey Gábor utód-

ját: a felnõtt csapat szakmai

munkáját Bodonyi Béla irányít-

ja, aki 1964. április 23-án szüle-

tett Balassagyarmaton, nõs,

egy 15 éves lány és egy 4 éves

fiú édesapja.

- Hogyan kezdõdött edzõi pályafutása?
- Honton kezdtem el futballozni, majd

megyei elsõ osztályú szintig eljutva a
Zsámbék, késõbb a Nagymaros és a Verõ-
ce csapatai következtek. Utóbbi helyen
kóstoltam bele elõször az edzõi munkába.

- Mely csapatoknál dolgozott eddig?
- A Vác ifjúsági csapatának voltam a

szakmai vezetõje 1991-97 között, majd kö-
vetkezett az NB II-es Palotás (�97-�98), és a
Kalocsa (1998-99). Innen az NB III-as Pász-
tóra vezetett az utam, majd 2000-tõl há-
rom éven át az Ipolyvece edzõjeként tény-
kedtem, velük az NB III., a megyei I. és II.
osztályokban dolgoztam. 2003-tól 2006-ig
a Berkenye csapatát irányítottam.

- Úgy tudjuk, a télen is tárgyaltak és
úgy volt, már akkor Balassagyarmatra
jön.

- Több csapat, köztük a Gyarmat is hí-
vott, de valamennyi invitálást vissza kel-
lett mondanom. Elsõsorban saját problé-
máim, a vállalkozásom és a család miatt. 

- Most mégis a napi utazás mellett
döntött. Miért?

- Mára annyi változott, hogy jobban
megismertem a gyarmati vezetõket, meg-
kedveltem õket. Éreztem, kicsit bajban
van a csapat. Most már nem mondhattam
nemet. Mert harmadszor már biztos nem
hívnának, másrészt rendkívül nagy meg-
tiszteltetésnek érzem, hogy Nógrád me-
gye egyik legnagyobb labdarúgó múlttal
rendelkezõ csapatának a szakmai vezetõje
lehetek. Ez bizony nem kis kihívás a szá-
momra. A csapat törzsét régóta ismerem,
ha úgy tetszik, jó kapcsolatban vagyunk, a
fiatalabbakkal pedig most ismerkedem.

- Milyen célkitûzésekkel lát munká-
hoz?

- A kissé megroggyant, kissé szétesett
csapatnak a felrázása az egyik legsürgõ-
sebb feladatom. A csapatnak újra úgy kell
szerepelnie, ahogy az a játékosok képessé-
gei alapján elvárható. Fontos, hogy meg-
valósítsuk az eredeti célkitûzést, vagyis a
Tura, MTK, Putnok mögötti élbolyban vé-
gezzünk.

- Rövid vagy hosszabb távra tervez vá-
rosunkban?

- Egyelõre a bajnokság végéig szól a
megegyezésünk, és a közös munkát érté-
kelve döntünk a továbbiakról.   (kanyó)

Hegyikerekesek

Szlovákgyarmaton

Nézõk sokaságára és közel három-

száz versenyzõre számítanak az el-

sõ szlovákgyarmati nemzetközi He-

gyi-kerékpár versenyen, amelyet

április 20-án vasárnap rendez meg

a Vitalitás SE.

Az 5,8 km hosszú és 270 méter

szintemelkedésû pálya a Fehér-

hegy emelkedõin,  kanyargós erdei

utakon halad a rajt-célnak kijelölt

szlovákgyarmati  autóbusz-pálya-

udvartól. A nézõk számára a pálya

egyes szakaszain csodálatos kilá-

tással szolgál Balassagyarmatra, a

Cserhátra és a Börzsönyre. 

A versenyt a gyerekek kezdik 9 óra-

kor, de fél tizenegykor már a nõi és

férfi juniorok menete veszi kezdetét

és 12 órát követõen  a mester és a

szenior korosztály izzad a kitartást

és sok ügyességet követelõ hegyi

pályán. A leglátványosabb verseny-

számokat az elit kategóriákban 14

órától indulók produkálják.

Szász Viktor versenyigazgató a

szlovákgyarmati polgármesterrel,

Árvay Denisával közösen járta vé-

gig és jelölte ki a hegyi kerekes pá-

lyát, amely a helyi önkormányzat re-

ményei szerint határokon túl is is-

mert lesz a jövõben és nemes ha-

gyománnyá válik. 

A Cserni István vezette Ba-

lassagyarmati Palóc Farka-

sok 19 éves utánpótlás lab-

darúgói az õszi szezont az

elõkelõ harmadik helyen

zárták, megmutatva ezzel

a tehetséges társaság szép

reményeit. 

A gárda erejét a stílusos futball
mellett a tények is példázzák. Hat
mérkõzõsen maradt érintetlen a há-
lójuk, õk kapták a legkevesebb gólt
a csoportban, és minden mérkõzé-
sen szereztek legalább egy találatot.

Több játékos kiváló átlagteljesít-
ményt nyújtott, ha továbbra is ilyen
ütemben fejlõdnek, akkor hamaro-
san a felnõtt csapatnál is számításba
kerülnek.

A jó teljesítmények közül is érde-
mes kiemelni a két belsõ védõt,

Szalánszki Dávidot és Czibulya Gá-
bort. Középpályán remekelt Rózsa
Bálint és Gyurovics Zsolt. Támadó-

ink közül pedig Vereczki Balázs lett
a bajnokság õszi gólkirálya, a maga
22 találatával.

Karnyújtásnyira a felnõtt csapattól

Álló sor (balról jobbra): Cseke Gergely, Pifka Gergõ, Csábi Róbert, Kökény Ákos, Vereczki
Balázs, Cseman Gergõ, Kárdási József, Szalánszki Dávid, Cserni István (edzõ). Guggol-
nak: Kuris Gergõ, Puruczki Balázs, Czibulya Gábor, Kanyó Viktor, Gyurovics Zsolt, Rózsa
Bálint. Elõl: Barna Gergely, Barna Péter. Játszottak még, de a képrõl hiányoznak: Cserni
Balázs, Horváth Dávid, Nagy Tamás, Szatmári Dávid, Márton Mátyás, Tóth Attila.

3. Balassagyarmati SE Palóc Farkasok 13 8 2 3 45-14 26 pont

Új szakvezetõ a BSE kispadján

17



G
Y
A
R

M
A
T
I 

H
ÍR

E
K

 

2008. április

postabontás

Rendszeresen jelentkezõ

rovatunkban összegyûjtöttük

a Városháza kapuján talál-

ható Véleményládában elhe-

lyezett lakossági kérdéseket

és észrevételeket, melyekre

az önkormányzat szakem-

berei válaszolnak. 

Az elkerülõ úton, a Veres Pálné és a
Patvarci találkozásánál még most
sincs világítás! Gyakran járok arra sö-
tétedés után és bizony olyan sötét
van, hogy csoda, hogy még nem volt
ott baleset! Amikor kocsival megy az
ember, a nagy sötétben nem is látni az
út szélén sétáló gyalogosokat. Leg-
alább néhány kisebb lámpa kéne. Ez
nem lehet olyan drága!

- Már megvizsgáltuk a lehetõségeket,
ám a Springa-dombi lakópark per miatt
semmit sem tudtunk kezdeményezni,
mert nem a mi birtokunkban volt a terü-
let. A minap megnyert pernek köszönhe-
tõen idén újra értékesíthetõvé válik a terü-
let, így feltehetõen rövid idõn belül a teljes
úthosszon megvalósítható a közvilágítás.
Itt ugyanis jelentõs és drága hálózatfej-
lesztésre van szükség. De vizsgáljuk an-
nak a lehetõségét, hogy átmenetileg leg-
alább a Patvarci úti keresztezõdésben le-
gyen világítás.

Nem épít több parkolót a város? Mert
évek óta hétfõnként és pénteken zûrös a
parkolás a belvárosban, néha tiszta õrü-
let, ami ott van! Félreértés ne essék, a fi-
zetõparkoló rendszer eltörlése helyes
volt. A parkolási gondokat csak az új

parkolóhelyek oldhatják meg! Tegye-
nek már valamit! 

- Valóban kevés a parkolóhely a városban,
noha az elmúlt egy évben az egyirányúsítá-
sokkal és a régi buszpályaudvar kiürítésével
többszáz új parkolóhelyet hoztunk létre. Má-
jusig egy nyertes pályázatnak köszönhetõen
elkészül az új buszpályaudvar 40 férõhelyes
parkolója, idén átadásra kerül a Piac új útja
és parkolói, és a TESCO is nyár végére
újabb 200 parkolót létesít majd. Reméljük
ezek jelentõsen javítanak majd a helyzeten. 

Az elmúlt hetekben többször talál-
koztam kóbor kutyákkal az utcákon,
nem is egyszer. Miért nem fogják be eze-
ket? Van egyáltalán sintér a városban?

- Kérjük minden olvasónkat, hogy tegyen
bejelentést a kóbor kutyákról a Városházán.
Amennyiben ilyen jelzést kapunk, a közte-
rület felügyelõkkel ellenõrizzük az informá-
ciót, és szerzõdésünk alapján utasítjuk a sal-
gótarjáni sintért a kutyák befogására, és azok
Salgótarjáni kutyamenhelyre való elszállítá-
sára. A tapasztalatok alapján azonban a kó-
bor ebek nagy része gazdával rendelkezõ ott-
honról kiszökött házikedvenc.

Mi igaz abból, hogy több nagyvállalat
is érdeklõdik, hogy Gyarmaton építene
üzemet? A Szügyi útról hallani, a
Delphi melletti területrõl. Jó lenne, mert
legalább lennének munkahelyek.

- A jelenlegi önkormányzat összeállította
gazdaságfejlesztési portfólióját, amely több
szakcégnél rendelkezésre áll. Több mint 30
hektárnyi zöld és barnamezõs befektetési le-
hetõséggel rendelkezünk. Sajnálatosan
azonban az utóbbi években a mûködõ tõke
inkább menekül Magyarországról, mint

hogy betelepülésekkel foglalkozna. Termé-
szetesen vannak folyamatosan megkeresések
így is, ám konkrét vételi ajánlatok és szerzõ-
déstervezetek megérkezéséig nem szolgálja
egyik fél érdekét sem ezen tárgyalások nyil-
vánosságra hozatala. Az Ipari Park viszont
elkelt, itt a Kalotherm Kft. nyáron nyitja
meg új lakatosüzemét. 

A Tassi doktor háziorvosi körzetei-
ben tarthatatlan a helyzet. Szinte min-
dig fél napokat kell várni és akkor is
gyakran hiába. A doktor urat alig látni,
ennyire nem számítunk mi betegek?
Tegyenek valamit a dolog megoldásá-
ért, mert a betegek sokan vannak, és
nem szórakozásból járnak az orvoshoz. 

- A legnagyobb gond, hogy Kovács Piros-
ka doktornõ tavalyi halála óta nem sikerült
betölteni az egyik háziorvosi körzetet a déli
városrészben. Ennek ellenére a helyettesítés-
rõl köteles gondoskodni a körzeteket ellátó
vállalkozó, hiszen erre OEP szerzõdéssel
rendelkezik. A panaszokat folyamatosan je-
lezzük a vállalkozónak, és év eleje óta már az
önkormányzat is megpróbál orvost szerezni
� sajnos eddig nem sok eredménnyel.

Többen nehezményezték, hogy az eddigi 300
Forintról 1300-ra emelkedett a házi segítségnyúj-
tás összege. Mint a Hivatal illetékesétĊl megtud-
tuk, ez korántsem az önkormányzat döntése. A
kormányzat határozott errĊl, a városnak pedig
végre kell hajtania a központi rendeletet. 

Szintén sokan panaszolták, hogy a város
megemelte a lakbéreket. A helyzet ezúttal is ha-
sonló: az új központi rendelet értelmében ÁFA-
sítani kell a lakbért, az önkormányzat ennek
megfelelĊen csak végrehajtotta ezt, az eddigi
alapösszegen egyetlen forintot sem emelt. 
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Gyógyszertári ügyeletek

április. 21. - április 27. Kristály Gyógyszertár
április 28. - május 4. Remény Gyógyszertár
május 5. - május 11. Margaréta Gyógyszertár, a Kórházban
május 12. - május 18. Szent György Gyógyszertár

május 19. - május 25. Winkler Gyógyszertár






