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Eredményt hirdetett a főtér rekonst-
rukció kivitelezőjével kapcsolatos 

közbeszerzési eljárásban az önkor-
mányzat. Ha nem támadják meg 

sikeresen a döntést, tavasszal meg-
kezdődhet a városközpont várva 

várt újjávarázsolása.

A képviselő-testület január eleji 
rendkívüli ülésén döntött a városre-
konstrukció mélyépítési és magasépí-
tési munkáinak kivitelezőséről. 

A közbeszerzési eljárás azért húzó-
dott idáig, mert a nagyprojektek eset-
ében a törvény az illetékes Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) részére 
úgynevezett „folyamatba épített el-
lenőrzést” rendel el. Az NFÜ az eljá-
rás folyamán több észrevételt tett, s 
mivel az általa kiadott tanúsítványok 

nélkül nem folytatható le közbeszer-
zés, ezért tolódott decemberről janu-
árra az eredményhirdetés. 

A mélyépítés (közművek, út- és 
térburkolatok) tekintetében 10 cég 
nyújtott be ajánlatot, amely közül 3 
bizonyult érvényesnek. A városköz-
ponti rekonstrukciót a Magyar Aszfalt 
Kft. (Buda pest) nyerte el, nettó 683,5 
millió forintos áron.  Második helye-
zett 702 millió forinttal a KÖTE-2012 
Kon zorcium (Közmű-Alagút és Ten-
T Zrt. Budapest) lett. Mind ketten vál-
lalták a 60 napos előteljesítést és a 6 
éves jótállást.

A magasépítési (volt Kínai üzlet a 
főtér sarkán) részre 6 ajánlattevő ér-
kezett, közülük 2 adott be érvényes 
ajánlatot. A nyertes nettó 30,9 millió 
forinttal a Trend Építő Zrt. (Budapest) 
lett, második a Sasad Építő Kft. 
(Budapest) 32,4 millió forintos ajánla-

ta lett, mindketten vállalták a 6 éves 
jótállást.

Ha nem emelnek sikeres kifogást a 
közbeszerzés ellen, akkor tavasszal 
megkezdődhetnek a munkálatok. A 
közel 1,2 milliárd forintos beruházást 
a volt Kínai üzlettel, illetve a művelő-
dési központ előtti körforgalom ki-
építésével, az Ady út és az Óváros tér 
felújításával kezdik a kivitelezők. 
Ezután folytatódik a beruházás a fő-

utca Plébániatemplom-Rendőrség-
Bíróság közti részének újjávarázsolá-
sával. A munkákat legkésőbb szept-
ember 30-ig kell befejezni.  (szilágyi)
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Pénz állt a házhoz
Városunk megkapta az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önko-
rmányzatok (ÖNHIKI) támogatása második részletének összegét: 212 millió 
forintot. Az összeg segíti majd a felhalmozott számlák kiegyenlítését és a 
működési hiány csökkentését. Ugyancsak örömhír, hogy peren kívüli megál-
lapodás keretében a város megkapta a Nógrád Megyei Önkormányzattól a 
2011-es intézményátadásokkor vitatott és megperelt 58 millió forintnyi, 2011. 
június havi bérköltséget. Az összeg szintén megérkezett a gyarmati önko-
rmányzat számlájára. Sorsa hasonló lesz, mint az ÖNHIKI támogatásnak.

Csökken az adósság
V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár és Balla Mihály országgyűlési 
képviselő folytatják a tárgyalásokat a város adósságkonszolidációjával 
kapcsolatban.
Medvácz Lajos polgármesterrel és Csach Gábor alpolgármesterrel való tárgya-
lása után az államtitkár hangsúlyozta: Balassagyarmat a felelősen gazdálkodó 
települések között van, hiszen se devizahitellel, se kötvény kibocsátással nem 
terhelte költségvetését az elmúlt években. A város mintegy 400 milliós fejlesz-
tési hitelállománya kezelhető mértékű. 
- Balassagyarmat legnagyobb gondja a működési hitelállomány nagysága, 
melyet 2009-ben és 2010. elején, a Bajnai-Gyurcsány kormányok idején volt 
kénytelen megemelni a város. Mégpedig azért, hogy az ezen kormányok idején 
rárótt többletfeladatokat a csökkenő finanszírozás mellett biztosítani tudja. A 
kormány méltányolja a város erőfeszítéseit és kész a pénzügyi stabilitás bizto-
sítására az adósságkonszolidáció érdekében – mondta V. Németh Zsolt. 
- Igaz, hogy a város egy főre jutó iparűzési adóbevétele átlagosnak mondható, 
de a feladatellátás nagysága (Balassagyarmat iskolaváros) és a lakosság szo-
ciális helyzete miatt az országos átlag alattiak gazdasági pozíciói. Azért dolgo-
zunk, hogy a kormány minél nagyobb mértékben ismerje el működési terheit és 
százalékos konszolidációs igényét a városnak – emelte ki Balla Mihály 
országgyűlési képviselő. 
A tárgyalások a napokban folytatódnak, megállapodás - minden 5000 lakos 
feletti város esetében - legkésőbb június végén születik. Az állami segítségnek 
köszönhetően a jövőben biztonságosabbá válik Gyarmat működése.
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Négyszázmilliós 
megtakarítás
Magyarország Kormánya, Balassagyarmat 
Önkormányzata és a Trend Kft. megszüntette a 
PPP-konstrukcióban felépült Szent-Györgyi 
Szakközépiskolai Tornacsarnok finanszírozási 
konstrukcióját. 
A Gyurcsány-kormány idején indított PPP 
beruházások lényege, hogy a kivitelezést végző 
cég 2023-ig saját tulajdonban működteti a 
Tornacsarnokot úgy, hogy az állam és az önko-
rmányzat 45-55%-ban finanszírozza a fejlesztést 
és a működtetést 2023-ig. 
Mivel ez a költség kötött, évente inflációval 
emelkedő mértékű volt, a költségcsökkentésre 
semmilyen ráhatása nem volt a “megrendelői” 
körnek, a kormány úgy döntött, hogy kezdemé-
nyezi a vállalkozásoktól való kivásárlással 

(hiteltörlesztéssel) a kon-
strukció megszüntetését.
Balassagyarmat esetében az 
állam 260, az önkormányzat 
40 millió forint egyszeri 
ráfordítással zárta le a PPP-
szerződést. Az önkormányz-

atnak ez évi 35 millió forintos megtakarítást 
jelent, amely inflációval számolva a hátralévő 
időre mintegy 400 millió forintos megtakarítást 
jelent, mivel a Szent-Györgyi Szakközépiskola 
fenntartása és működtetése is állami kézbe, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Balassagyarmati 
Központjához került január elsejével.

Kiválasztották a kivitelezőt
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Nyert 
a gyermekosztály
A K&H Csoport karácsonyi szavazá-
sának köszönhetően 2,5 millió forin-
tot kap a kórház gyermekosztálya.
A bank újabb jótékonysági akcióba kez-
dett decemberben: internetes szavazás-
sal lehetett egészségügyi intézménye-
ket összesen hatmillió forinthoz juttatni. 
Köztük volt városunk kórházának gyer-
mekosztálya is, amely végül a második 
helyen végzett a szavazás során, így 
2,5 millió forintos támogatáshoz jut. 
Ebből az összegből egy úgynevezett 

otoakusztikus emissziós berendezést 
vásárolnak, amellyel lehetővé válik az 
újszülöttek és kisgyermekek objektív 
hallásvizsgálata. Ezen kívül 2 kis pulzio-
ximétert is vásárolnak, amely a vér oxi-
géntartalmát méri. Ez az eszköz a szü-
lőszobai és a sürgősségi ellátást, és az 
életmentést könnyíti meg. 
A gyermekosztály vezetője és dolgozói 
köszönik mindazoknak, akik szavaza-
tukkal ilyen jelentős segítséghez juttat-
ták a beteg gyermekeket.

Fűtéskorszerűsítés
Zajlanak az Oktatási- és Művelődési 
Központ épületegyüttesének fűtéskor-
szerűsítési munkálatai.
A napokban fejeződött be a felújítás első 
üteme: a gépészeti átalakítás. Új kazá-
nokat üzemeltek be, leválaszthatóvá vált 
a művelődési ház és a Szent-Györgyi 
Gimnázium fűtési rendszere. Ennek 
köszönhetően mostantól már nem kell 
karácsonyi szünetet tartani a könyvtár-
ban és a kultúra házában.
Már folyik a korszerűsítés második 
üteme: a nyílászárók cseréje, majd a 
tetőszigetelés következik. A funkciótlanná 
vált, különálló kazánház hasznosításáról 
hamarosan dönt a képviselő-testület.

Új menetrend
Jelentős változást észlelhetnek azok, 
akik rendszeresen közlekednek helyi 
járattal a városban. A város átmeneti 
időre – két évre - kötött szerződést a 
Nógrád Volán Zrt-vel a feladat ellá-
tására.

Az önkormányzat ugyanis vitatta a 
Nógrád Volán Zrt. elmúlt 5 évre vonat-
kozó helyi járati közlekedésben kelet-
kezett veszteségek összegét, míg a tulaj-
donos állam nevében a Volán peren 
kívüli megegyezést ajánlott, melyet csök-
kentett összeggel, és az új autóbusz 
pályaudvarban való vagyonrész 
átadásával fogadott el az önkormányzat.  
E viták lényege, hogy a Volán 2009 óta 
jelentős veszteségeket könyvel el, amely-
ek finanszírozására az önkormányzatnak 
(nem kötelező feladat révén) nincs 
elegendő forrása. Ezért a menetrend 
jelentős változására kényszerült a város, 
továbbá a menetjegyek esetében február 
1-től 5%-os emelkedés is életbe lép. 
A menetrend esetében elvárás volt, hogy 
ütemezetten (óránként-kétóránként) men-
jenek az autóbuszok a fővonalakon, ne 
sértse a munkába járást (3 műszak), az 
iskolabuszokat, a nyírjesi és a hétvégi 
templomi járatokat a korlátozás.
Az önkormányzat várja az észrevé-
teleket, jelentős lakossági igény esetén 
ugyanis van mód járatbővítésre, mivel 
mintegy 800 kilométernyi tartalék van az 
új menetrendben.

Öntudatos magyarok
A külhoni magyar nemzetrészek közül a 
szlovákiai magyarság nemzettudata 
csökken a legnagyobb mértékben: Csáky 
Pál Álom a szabadságról című, nemrégi-
ben megjelent könyve 
vitairat is ebben a 
témában. 
Többek között ezt a 
kötetet és ezt a témát 
boncolgatta az író az 
Örökség Kulturális 
Műhely előadássorozat 
keretében. A felvidéki politikus szerint az 
íróknak, az értelmiségnek példát kell 
mutatni a mai világban, de a szülőknek is 
ugyanezt kell tenniük gyermekeik 

nevelése során, a fiataloknak pedig meg 
kell találniuk a helyüket és esélyeiket a 
világban; ha ez helyén van, akkor a 
ma gyarság is megerősödhet szerte a 
világban. 
A könyv alapkérdése, hogy mindezt 
ho gyan lehet elérni, és ennek következ-
ményeként hogyan lehet a felvidéki 
ma gyarság közösségét megerősíteni. 
Nem akartam én többet mondani, csak 
azt, hogy legyünk felnőtt emberek és 
öntudatos magyarok – vallja Csáky Pál 
művének megírásáról.

Megújuló 
agrárkamara
Országosan újjászervezik a 
mezőgazdálkodással és a vidékfejlesz-
téssel foglalkozók szakmai szervezetét. 
Az átalakítás során minden megyében 
agrárkamarai választá-
sokat tartanak február 
elseje és 15-e között. 
Erről tájékoztatta a 
sajtót a kamara Nógrád 
megyei szervezete.
Az új szabályok szerint a kamarai tagság 
minden érintett számára kötelező, a 
megyében legalább négyezer 
gazdálkodóra vonatkozik, áttételesen 
több mint százezren élnek az agrárium-
ból Nógrádban. 
Szandai József, a Nógrád Megyei 
Agrárkamara megbízott elnöke a tájékoz-
tatón hangsúlyozta, hogy az átalakuló 
rendszerrel egy olyan egységes 
szervezet jöhet létre, amelynek segítsé-
gével növekedhet az ágazat hatékonysá-
ga és versenyképessége. Nógrád 
megyében egyébként 45 küldöttet válasz-
tanak majd, akik egy alakuló közgyűlésen 
megyei elnököt, alelnököket és 15 orszá-
gos küldöttet jelölnek.

Tanulás
A Széchenyi Terv keretein belül most 
szinte ingyen lehet nyelvet és informa-
tikát tanulni bárkinek, felső korhatár nin-
csen. A könyvtárban már december óta 
lehet regisztrálni a tanfolyamra. Az állam 
azért támogatja a felnőttek tanulását, 
mert Magyarország jelentősen elmaradott 
az uniós országok között az idegen 
nyelvek ismeretében és az informatikai 
tudásban. A program részleteiről a könyv-
tárban lehet tájékozódni, és a www.
emagyarország.hu weboldalon.
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Decemberben ünnepélyesen letet-
ték az esküt az alkotmányra a 

2013. január 1-től működő Járási 
Hivatalok vezetői: megyénkben hat 
hivatal létesült, a Balassagyarmati 

Járási Hivatal vezetője 
dr. Tőzsér Zsolt lett.
Amikor a Kormány-

meg  bízott megkere-
sett – idézte fel dr. 
Tőzsér Zsolt -, arra 
gondoltam, hogy 
majd’ harminc évvel a 
járások megszünteté-
sét követően egy új tí-
pusú, közigazgatási 
járás kialakításban 

részt venni szép és megtisztelő fel-
adat. A járási rendszer mindenkinek 
új: a minisztériumnak, a kormányhi-
vatalnak, a járásban dolgozó kor-
mánytisztviselőknek, így aztán együtt 
kell kialakítani egy teljesen új sziszté-
mát.

Az eddigi tapasztalatom az, hogy 
minden résztvevő nagy ambícióval, 
tisztes hozzáállással dolgozik ezen a 
projekten. Már a részletekbe menő 
kérdésekkel foglalkozunk, az a cél, 
hogy az állampolgár lehetőleg ne so-
kat vegyen észre az átállás nehézsé-
geiből. Az, hogy nekünk milyen jelle-

gű és nehézségű problémát kell meg-
oldani, az legyen a mi dolgunk. Ilyen 
értelemben zökkenőmentes volt és 
lesz az átállás. Pont azért van az át-
alakítás, hogy az egész országban 
hasonló és magas színvonalú legyen 
az ál lampolgárok kiszolgálása. Át 

kell térni a hatalmi jellegű szemlélet-
ről a szolgáltató jellegű szemléletre.

Az átlagpolgárt nemigen érdekli, 
hogy ki mit mond az államról: az át-
lagpolgár a Polgármesteri Hivatalok 
és a Járási Hivatalok ügyintézőin ke-
resztül találkozik az állammal, tehát 
ha mi jól dolgozunk, akkor az állam is 
jól működik. Egy-egy kormánytisztvi-
selő megítélésénél is ez lesz az elsőd-
leges szempont: szakszerűség, problé-
mamegoldó képesség és akarat, no 
persze legyen udvarias és kedves is.

Most az a legfontosabb, hogy a já-
rási rendszer minden részletében 
működőképes legyen, majd ezt köve-
tően a kormányablakok kialakítása 
lesz a legnagyobb feladat, amit az év 
második felében kell véglegesíteni. 
Ezzel az aktussal válik befejezetté a 
közigazgatási reformnak ez a szaka-
sza – nyilatkozta a Balassagyarmati 
Járási Hivatal vezetője.

A Balassagyarmati Járási Hivatal 
székhelye városunk, az ide tartozó te-
lepülések: Becske, Bercel, Cserhát-
haláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csi-
tár, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, 
Érsekvadkert, Galgaguta, Herencsény, 
Hont, Hugyag, Iliny, Ipolyszög, Ipoly-
vece, Magyarnándor, Mohora, Nóg-
rád  kövesd, Nógrádmarcal, Őrhalom, 
Patak, Patvarc, Szanda, Szécsénke, 
Szügy, Terény.

Az idei esztendőtől működik az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központjának Balassagyarmati 

Tankerülete, amelyet 
Selmeczi Zoltán igazgató irányít.

- Az állam a teljes köznevelési rend-
szerért nagyobb felelősséget vállal a 
jövőben – tájékoztatta lapunkat a de-
cemberben kinevezett tankerületi 
igazgató. – Tehát szó sincs semmiféle 
államosításról, hanem az állam mos-
tantól az eddiginél szélesebb körű, 
nagyobb gondoskodást akar a közne-
velés-közoktatás területén. Egyfajta 
központi gondoskodást jelent ez, 
vagyis kiegyensúlyozott, nagyjából 
azonos működést az ország minden 
részén. Eddig az intézményfenntar-
tók – többnyire az önkormányzatok - 

anyagi lehetőségeitől függött nagy-
részt a működés, tehát nem beszél-
hettünk esélyegyenlőségről. 

A Központ az irányító szerv, a 198 
tankerület teljesen egymás mellé ren-
delve működik, a megyeközponti ke-
rületeknek vannak többletfeladataik: 
ők gondoskodnak a szakképzés szak-

mai irányításáról, a pedagógiai szak-
szolgálati feladatokról, a kollégiumi 
hálózatokról, és a pedagógia szakmai 
szolgáltatások megyei összehangolá-
sáról. 

- A Balassagyarmati Tankerület il-
letékességi területe megegyezik a já-
ráséval – folytatta Selmeczi Zoltán -, 
tehát 29 települést jelent. Az itt lévő 
általános iskolák, a gimnáziumok és 
az alapfokú művészetoktatás tartozik 
hozzánk. Az állami fenntartásba vétel 
december 15-ig lezárult, aláírtuk az 
átvétel-átadási megállapodásokat. A 
3 ezer fő alatti településeknél a tanke-
rület átvette a fenntartást és a működ-
tetést is, Gyarmaton csak a fenntar-
tást, az intézmények működtetője to-
vábbra is az önkormányzat.

A Balassagyarmati Tankerület 
Igazgatóságán kormánytisztviselők 
dolgoznak, Selmeczi Zoltán munka-
társai: Halmosi Anna, Novák  
Nikoletta, Kriskó Beáta, Tóth Melinda, 
Bagyalné Vincze Mónika, Leszák 
Andrea, Bobák  Péter és Nagy Béla.

Tőzsér Zsolt 1963-ban született 
Salgótarjánban. 1987-ben a Széchenyi 
István Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskolán szerzett mérnöki 
oklevelet vezetékes távközlés-technikai 
szakon, 1999-ben a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Hittudományi Karán 
tanári diplomát szerzett, 2004-ben ugya-
nitt jogászként doktorált, majd 2007-ben 
ingatlanforgalmi szakjogász oklevelet 
szerzett. 1982-től üzemeltető mérnök-
ként dolgozott a Magyar Távközlési 
Vállalat Helyközi Távbeszélő 
Igazgatóságán, 1995-től Balassagyar-
mat alpolgármestere volt, 1998-tól pedig 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének alelnöke. 2003-ban 
Ipolytarnóc jegyzőjének választották, 
2005-től Mihálygerge és Ipolytarnóc 
körjegyzője volt. 2008-ban Buják, 
Szanda és Terény községek kör-
jegyzője, majd 2009-ben Balassa gyar-
mat jegyzőjének nevezték ki, mely tiszt-
séget mostani kinevezéséig töltött be.

Selmeczi Zoltán 
1966-ban született 
Nagyorosziban. 
Pedagógusként 
dolgozott a Kiss 
Árpád Általános 
Iskolában és a 
Szent Imre 

Keresztény Iskolában, majd 1997. októ-
ber 1-től a Polgármesteri Hivatalban 
tevékenykedett köztisztviselőként. Az 
utóbbi években a hivatal humánszolgál-
tatási osztályvezetőjeként dolgozott.

Kiszolgálni az állampolgárokat

Szélesebb körű gondoskodás

2013. január
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A környezetben, a társadalomban 
és a gazdaságban zajló átalakulások 
olyan feladatokat adnak a katasztró-
favédelem szervezete számára, ame-
lyeket évtizedekkel ezelőtt még 
csak sejteni lehetett. A Polgári véde-
lem 1964-ben szerveződött és még 
speciális mentési feladatokat ellátó 
katonai egységekre is épült, s főleg 
az árvízi mentéseknél volt hatásos a 

tevékenysé-
ge. Az ipari 
fejlődéssel 
egyidejűleg 
új kihívások-
nak kellett 
megfelelni a 
katasztrófa-
védelemnek, 
amelyet tör-

vény tette szervezettebbé. Ennek 
jegyében álltak fel a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóságok alá-
juk rendelt kirendeltségek. 

A Balassagyarmati Katasztró-
favédelmi Kirendeltség vezetője 
Okolenszki Gábor tűzoltó alezredes 
(képünkön) tájékoztatójában kiemel-
te: illetékességi területükön, a 
balassagyar mati, rétsági és szécsényi 
kistérségben 2012 április elsejével állt 
fel a szakmai stáb a kirendeltség há-
rom felügyelőségén és azóta végzik a 
törvényben előírt feladatokat.

 A Tűzoltósági Felügyelőség alapja 
a 135 éves múltra visszatekintő 
Balassagyarmati városi tűzoltóság, 
amely állami irányítás alá került. A 
kirendeltség tűzoltósági felügyelője 
Virág Zsolt tű. őrnagy, míg a helyi 
tűzoltó parancsnok Tóth Gábor tű. 
százados lett. A tűzvédelem az egy-
séges katasztrófavédelem részévé 
vált és a tűzoltási, mentési munkála-
tok kiegészültek lakosságvédelmi 
feladatokkal. 2012 január elsejétől ok-
tóber 15-ig erdő és vegetáció tűzeset-
nél 395 alkalommal avatkoztak be. 
Otthon jellegű létesítményben kelet-
kezett tűzesethez 68 esetben vonul-
tak ki. A 148 műszaki mentésnél 
akadt 35 viharkár, 40 fakidőlés, 28 
közúti baleset, mentettek gázszivár-
gásnál, üzemanyagfolyásnál, volt 
robbanás, baleset magasban és mély-
ben, de állatbalesetnél is segédkeztek 
a tűzoltók.

A Polgári Védelmi szakterület fel-
ügyelője Hajnal Sándor tű. alezredes 
lett. Az illetékességi területükön 
megalakított polgári védelmi szerve-
zetek állományának alap- és szakki-
képzését végrehajtották és a települé-
sek kockázatértékelését és katasztró-
favédelmi osztályba sorolását elvé-
gezték. Végrehajtásra került a telepü-
lések új, veszély elhárítási tervvel 
való ellátása. Felmérték az életvédel-
mi létesítményeket, földalatti tereket. 

Felülvizsgálták a járások népegész-
ségügyi intézeteivel az árvíz által 
veszélyeztetett települések befogadó 
helyeit és végrehajtási tervet készít-
tek az ár és belvíz védekezési felké-
szülés kapcsolódó feladatait illetően.

Az Iparbiztonsági szakterületet 
Kiszelák Ferenc tű. őrnagy vezeti. A 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló Kormány rendelet alapján a 
veszélyes tevékenységek azonosítása 
megtörtént és a telephelyek felülvizs-
gálatában közreműködtek. Májusra 
elkészült a Balassagyarmati 
Katasztrófa Kirendeltség illetékessé-
gi területének - előzetes - kritikus 
infrastruktúra elemzése. Közremű-
ködtek az iparbiztonsági felügyelő-
ség képviseletében a veszélyes áruk 
közúti szállításával kapcsolatos te-
lephelyi ellenőrzésén, valamint a ré-
giós ADR közúti ellenőrzéseken.

A Katasztrófavédelmi kirendeltség 
része a Hatósági Tevékenység, 
amelynek vezetője Diósi Donát tű. 
őrnagy. A napi tevékenység során 
folyamatosan végzik a szakhatósági, 
hatósági feladataikat / tervek elbírá-
lását, eltérési kérelmek, hatósági bi-
zonyítvány kiadás, tervegyeztetés, 
szakhatósági eljárások során megtar-
tott szemlék és ellenőrzések, előké-
szítése lefolytatása, felhívás, bírság, 
munkavégzéstől eltiltás kiadása. 

A Kormányintézkedés hatására lét-
rejött Katasztrófavédelmi Szer vezet 
mindannyiunk biztonságát szolgálja.

Szabó Endre    

Ilyen még nem volt: önkormányzatok találkozója
Baráti találkozót tartottak Balassagyarmat Város 1990 óta működő hat önkormányzatának 
képviselői. A példa nélkül álló összejövetelt Medvácz Lajos polgármester és Szabó Endre, az első 
önkormányzat képviselője szervezte. 

A cél az volt, hogy a város eddigi vezetésében szerepet 
játszó képviselők pártállás nélkül, fehér asztal mellett 
kötetlenül beszélgessenek az elmúlt két évtized 
történéseiről, a hétköznapok dolgairól. 
Megjelent az eddigi négy polgármester, köztük az első sza-
badon választott testület vezetője, dr. Németh György, a 
két választási ciklust kiszolgáló Juhász Péter, akit a város 
élén Lombos István követett és az utódja, a 2006-tól már a 
második ciklusban tevékenykedő polgármester, Medvácz 

Lajos, aki jó házigazdaként is szolgált ezen a találkozón. 
A meghívottak sorában ott voltak az eddigi városvezetések alpolgármesterei: dr. Kiss Tamás, 
Herceg Hajnalka, Tőzsér Zsolt és Csach Gábor, valamint az eddigi jegyzők: Tóth János dr, Tatár 
Kis Sándorné dr, és Tőzsér Zsolt dr, akit decemberben a Járási Hivatal vezetőjének neveztek ki.  
A megjelent képviselők mellett meghívott vendégként jelen volt a testvértelepülés Szlovákgyarmat 
polgármestere, Árvay Denisa. A találkozó alatt vetített filmfelvételekről két évtized történéseit láthat-
ták a vendégek, akik szeretettel emlékeztek a már a mennyekbe távozott társaikra, akik köztük 
szolgáltak a város érdekében. A jó hangulatú rendezvényen megbeszélték, hogy következő össze-
jövetelük a városközpont rehabilitációjának befejezésekor lesz. 

Tibay-kiállítás
Az egykori iskolaigazgató-
művésztanár, Tibay András 
kiállítása nyílt meg a napokban 
a Kiss Árpád Általános Iskola 
aulájában. A betegségét 
hősiesen viselő András maga is 
megjelent a rendezvényen, és 
egykori Madách Színpadoshoz 
híven József Attila Levegőt! 
című versét mondta el a 
Csalogató zenekar muzsikája 
és Kovács Ferenc tanár úr 
megnyitóbeszéde között. A 
képek iskolaidőben márciusig 
láthatóak.

Mindannyiunk biztonsága
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Karácsonyi Csalogató
Már nem kell csalogatniuk a közönséget, 
hiszen jönnek ők maguktól is – vagyis mentek 
idén sokan a Luther-házba, a Csalogató 
együttes karácsonyi koncertjére. A ren-
dezvény nek otthont adó ház bizony megtelt 
idén, amit a Kiss Árpád Általános Iskola 
tanáraiból alakult együttes tagjai úgy háláltak 
meg, hogy remek hangulatú koncertet adtak 
meglévő dalaikból, természetesen az ünnep 

jegyében. Felvételünkön: Percze Katalin, Kiss 
Márta, Kecskeméthy Lilla, Horváth Melinda, 
Lelkó Ildikó, Demeter Deli Kristóf.

Kutyachip
Januártól regisztrálni kell a kutyákat, még-
hozzá egy chip segítségével. Az állatorvo-
soknál sokan már jelentkeztek is  házi ked-
vencükkel, akiknek egy üvegkapszulában 
elhelyezett chipet helyez az állatorvos a bőre 
alá. Ez azért fontos, hogy kevesebb utcára 
tett kutya legyen, és könnyebb legyen az álla-
tok nyilvántartása. A chipről egy leolvasó 
segítségével a kutya és tulajdonosának adatai 
is gyorsan elérhetővé válnak. Az azonosítóval 
való ellátás kötelező minden négy hónapnál 
idősebb ebnek. Az idéntől már csak a chippel 
rendelkező négylábúak kaphatnak oltást, és 
pénzbírság jár azoknak a gazdáknak, akik 
nem regisztráltatják ily módon kedvencüket. A 
beültetés költsége 3500 forint.

Bűnügyi térkép
Mindenki megnézheti, milyen és mennyi 
bűnügy történt az utcájában. A rendőrség új 
bűnügyi térképe mindenki számára elérhető a 
világhálón. Az elmúlt egy év 
bűncselekményeit kategóriánként jelöli a 
térkép, és nemcsak városokra, falvakra, 
hanem akár utcákra lebontva is lehet ezekről 
tájékozódni. Idáig nem, vagy csak nehezen 
lehetett hozzáférni az információkhoz, de az 
új adatbázis használata mindenki számára 
egyértelmű és egyszerű. Balassagyarmatra 
keresve az derül ki ebből a statisztikából, 
hogy az elmúlt esztendőben a lopások és a 
tulajdon elleni szabálysértések száma volt a 
legmagasabb, és ezek elsősorban a főutca 
környékén történtek. Ha érdekli városunk 
térképe, kattintson ide:  bbterkep.police.hu 

Csak pozitívan!
Azzal keresi a kenyerét, amit sze-

ret, keresi a kihívásokat, pozitív 
életszemlélete eddig minden nehé-
zségen átsegítette: a 26 éves Völgyi 
Levente mechatronikai mérnök-
ként most éppen Dél-Koreában ve-
zényel egy jelentős projectet. 

 2009-ben végzett a Budapesti 
Műszaki Főiskola Bánki Donát 
Gépészmérnöki karán, mint mec-
hatronikai mérnök. A szakdolgoza-
tát a jelenlegi munkahelyén, a fővá-
rosi székhelyű Gamma Digital Kft-
nél írta, államvizsga után itt is kez-
dett dolgozni négy évvel ezelőtt. 
Tehetségét látván rögtön mélyvízbe 
dobták főnökei: egy gyógyszergyári 
automatizálási munkával kezdett, 
feladata a pneumatikus rendszer és 
a gépváz megtervezése volt. Sikerrel 

teljesített, így megkapta a projekt 
vezetését is, amely összesen egy 
évet vett igénybe. Múlt év végén 
újabb fontos feladatot kapott – a 
Távol-Keleten.

- A Linde gázgyár nyert el két 
munkát Dél-Koreában – magyaráz-
za Levente. - A munka N2O (altató-
gáz) gyártó gép vezérlés technikájá-
nak kivitelezéséről szólt (villamos 
rendszertervezés, valamint a vezér-
lés). A kivitelezés külföldön történt, 
volt már dolgom külföldi megren-
delővel, de ez teljesen más: egy rob-
banásveszélyes folyamatot kellett 
automatizálni, miközben egy sor 
egyéb szabványnak is meg kellett 
felelni. Új ismereteket igényelt a fel-
adat, és gyorsan kellett alkalmaz-
kodni. Nagy volt a kihívás, hiszen 
az elődöm már 6-7 ilyen rendszert 
megcsinált hiba nélkül, így magas 
volt a léc, amit meg kellett ugrani. 
Az időbeosztás úgy nézett ki, hogy 
februártól májusig tervezés, majd a 
berendelt anyagokra vártunk, aztán 
nyáron két és fél hónap alatt kellett 
Debrecenben készre szerelni a két 

gépet, letesztelni, szétszerelni, be-
konténerezni és kiküldeni Koreába. 
A gépek 12 db 40 lábas konténerben 
utaztak, 1 hónap alatt értek ki hajó-
val. Az első tervek szerint 2 plusz 1 
hónap lett volna a kint tartózkodás, 
de ezt lecsökkentetek másfél hónap-
ra. Az idő kevesebb lett, a munka 
nem. Két egymástól 100 km-re lévő 
városban 3 hét csúsztatással ment a 
beüzemelés. Először a gépek letele-
pítése, majd a villamos bekötése 
történt, végül a tesztelés. Szerencsére 
sikerült beüzemelni mindkettőt idő-
ben, így Karácsonykor már a csalá-
dunk körében lehettünk. Sokszor 
csak egy hajszálon múlt a siker! De 
nagyon jó csapattal dolgoztunk, ösz-
szesen 11 magyar volt kint. Nem 
tartottam magam főnöknek: jobban 
szeretem, ha az ilyen munkákra úgy 
tekintünk, mint egy csapatjátékra, 
ahol én vagyok a csapatkapitány. 
Így nincs megkülönböztetés, köny-
nyebb mindenkivel a kommuniká-
ció.

Levente a napokban visszautazott 
két hétre Dél-Koreába, hogy a gépek 
kezelő személyzetét kioktassa a 
használatra, valamint az esetlegesen 
jelentkező hibák kijavítására. A nem 
mindennapi történet nyomon kö-
vethető a fotókkal gazdagon illuszt-
rált blogján: http://levisseus.blogol.
hu/

- Teljes mértékben elégedett em-
ber vagyok, mert azt csinálom, amit 
szeretek – meséli. - Munkámban a 
legjobban a kihívást kedvelem: min-
den automatizálási munka kreativi-
tást, gyors alkalmazkodást, a prob-
léma teljes átlátását igényli. Imádom 
az alkotást, hogy a semmiből csiná-
lunk valamit a kollegáimmal.

Hobbyja a búvárkodás és a túrá-
zás mellett a motorozás és az utazás. 
Távolabbi célja egy saját lakás, a 
közelebbi terv pedig végezni az 
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki karán. Hét éve él 
Pesten, de minden hétvégén haza-
jön szüleihez és testvéreihez 
Gyarmatra, hiszen szülővárosát 
tartja otthonának. 

- Életszemléletem nem bonyolult: 
a problémák azért vannak, hogy 
megoldjuk őket. Pozitívan állok 
hozzá a dolgokhoz, így mindig sike-
rül megoldanom őket. Mindenkinek 
őszintén ajánlom ezt! – mondja mo-
solyogva Völgyi Levente. (szilágyi)



1919. január 15-én, az első világ-
háború vége és a békekötés előtti 
időszak zűrzavaros helyzetét ki-
használva, cseh légionáriusok átlép-
ték az Ipoly folyót és megszállták 
Balassagyarmatot, s ezáltal - meg-
sértve a demarkációs vonalat - a 
fegyverszüneti egyezményt felrúg-
ták. A közigazgatást a hűségnyilat-
kozat megtételére szólították fel. A 
helyi vasutasok kezdeményezésére 
a város civil lakossága és a diákok is 
szervezkedésbe kezdtek. A szervez-
kedők a környéken állomásozó ka-
tonasággal, majd később az iglói 
géppuskásokkal kiegészültek és 
fegyveres harcban visszaverték a 
betolakodókat az Ipoly túlsó partjá-
ra, s így felszabadították önmagu-
kat. A harcnak sebesültjei és hősi 
halottai is voltak.

1919. január 29-e, ez a nap a „cseh-
kiverés” napja.

Tekintsünk ki most Francia-
országba, a trianoni béketárgyalá-
sok helyszínére!

1919. május 12-én a Külügy-
miniszterek Tanácsa jóváhagyta az 
új határok kijelölését - az un. „szak-
értők” megállapításai alapján - anél-
kül, hogy felülvizsgálta volna, és így 
került az elfogadott irat a Legfelsőbb 
Tanács elé. Ismert e téren David 
Lloyd George kijelentése: ”Nem 
rendelkezhetünk emberekkel, mint 
barmokkal. Vajon milyen békéhez 
fog vezetni, ha kiderül, hogy a ma-
gyarok panaszai megalapozottak 
voltak, hogy egész magyar közössé-
geket, mint állatcsordákat ajándé-
koztak Romániának?! Idő kérdése, 
hogy a magyarok a németekhez, 
vagy az oroszokhoz lesznek kényte-
lenek csatlakozni!”

Erre a békeszerződési konferencia 
francia főtitkára így vágott vissza: 
”Magyar nemzet egyáltalán nem lé-
tezik. Mindössze egy korona létezik 
és tizenötezer osztrákból kreált ma-
gyar nemes. Nincs magyar nemzet.”

A balassagyarmati cseh meg-
szállás után egy évvel - 
1920. január 17-én - mond-

hatta el Párizsban gróf Apponyi 
Albert ismert nagyhírű hazafias be-
szédét. A jelenlévők közül jó né-
hánynak könnybe lábadt a szeme. 
Aztán jött 1920. június 4-e, a trianoni 
békediktátum aláírásának kénysze-
re. Magyarországot embertelenül 

és érdemtelenül megcsonkították.
Érdemes-e ezt a két történelmi 

eseményt így felidézni, összekap-
csolni? 

Talán igen. Balassagyarmaton ek-
kor kezdődött – január 29-én a 
Trianon elleni tiltakozás. Megérzés, 
sejtés alapján, vagy inkább hazafiúi 
érzéstől vezérelve, hazaszeretetből? 

A gyarmatiak már akkor is így 
érezték, hogy nem csak a korona lé-
tezik, hanem létezik a magyar nem-
zet is, amelynek megmaradásáért 
most valamit tenni kell! Fegyverrel 
a kézben harcolni kell, vállalva a 
véráldozatot is!

Kegyelettel emlékezzünk meg 
az elesett hősökről! Nevüket 
márványtábla örökítette 

meg. 1922-1945-ig a tábla eredeti ol-
dalával volt látható és olvasható a 
mai Polgármesteri Hivatal oldalfa-
lán. Azután a második világháború 
alatt bekövetkezett a trianoni jóslat; 
amikor a németekhez csatlakoztunk, 
majd 1945-től az oroszokhoz kény-

szerültünk a nemzetet súlyosan sér-
tő békediktátum miatt. A ”felszaba-
dító” új megszállók és kiszolgálóik a 
tábla sorsáról intézkedtek: megfor-
dították és más szöveget véstek a 
hátlapjára; visszahelyezték, de ere-
deti díszei nélkül. A megemlékezé-
sek és ünneplések elmaradtak - egé-
szen 1989-ig -, de a tábla megmaradt 
eredeti helyén! 

1989-ben alakult meg a Civitas 
Fortissima Kör, mely akkor felada-

tának a tábla visszafordítását és a 
„Legbátrabb Város” cím hivatalos 
használatának elérését nevezte meg. 
Eleget kívánt tenni ezzel a korábbi 
városi képviselő-testület határozatá-
nak: „ a hazafias cselekedet ébren-
tartására és az utódoknak  követen-
dő például a dicső nap rendszeres 
megünneplésére, a hősökre való 
megemlékezésre.”

Balassagyarmat város vezetése 
alatt ezek után az alábbiak valósul-
tak meg:

1991-ben a táblát eredeti oldalára 
visszafordították.

1998-tól a város hivatalos ünnep-
napja lett január 29-e.

2002-től áll a Civitas Fortissima 
szobor.

2005-ben a parlament törvénybe 
foglalta a Civitas Fortissima hivata-
los névhasználatát.

2009. január 29-én  filmbemutató 
volt  az eseményekről „A legbátrabb 
város” címmel.

2009. szeptemberben Balassagyar-
mat megkapta a Magyar Örökség 
Díjat.

2011.január 28-án megnyílt a 
Civitas Fortissima Múzeum (gyűjte-
mény és kiállítóhely). 

Ezen kívül több irodalmi mű 
jelent meg önálló kutatómun-
ka eredményeként városi 

helytörténészek tollából, illetve a 
Nógrád Megyei Levéltár szerkesz-
tésében és gondozásában.

Így érkeztünk el az előttünk álló 
94. évfordulóra. 

1919. január 29-e hősei átérezték, 
hogy van magyar nemzet és van 
magyar haza, melyet Szent István 
koronája ékesít. A magyarság meg-
védése, a magyar föld szeretete so-
kunk számára nem „magyarkodást„ 
jelent 2013-ban sem,  hanem ez belő-
lünk fakadó érzés.  Ezért kell dol-
goznunk és érdemes áldozatot vál-
lalni is. Múltunk megismerésével és 
megismertetésével, értékeink meg-
őrzésével bátran kell kiállni jövőn-
kért - a ”Legbátrabb Város” polgára-
inak ez kötelessége is!

Engem - a város szülöttjét - erre 
emlékeztet a CIVITAS FORTISSIMA 
emléknap, melyre mindenkit tiszte-
lettel meghívunk és szeretettel vá-
runk.

                        dr. Szakács Zoltán                                                                             
a Civitas Fortissima Kör elnöke
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Emlékezzünk városunk dicső napjaira!
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A Madách Moziban két éve várja a 
látogatókat a Civitas Fortissima 

Múzeum, amelyet a gyarmati szár-
mazású Matúz Gábor, újságíró-

szerkesztő, a Közép-európai 
Média Intézet igazgatója álmodott 

meg és hozott létre. 
- Néhány évvel ezelőtt kezdett 

mind határozottabb formát ölteni a 
gondolat, hogy jó lenne legalább egy 
kis múzeum – idézi fel a kezdeteket 
Matúz Gábor (képünkön) -, ami mél-
tóképpen őrizné az egykori honmen-
tők, a “csehkiverés” emlékét, és ami 
bizonyos tekintetben kiegészíthetné a 
Városháza falában található már-

ványtáblát, a kora-
beli írott visszaem-
lékezéseket, vagy 
éppen az újabb 
korban született al-
kotásokat: Pár ká-
nyi Raab Péter 

szobrát, Gere József és Tyekvicska 
Árpád könyveit, valamint az akkor 
még csak készülőben lévő, A legbát-
rabb város című filmet.

A Civitas Fortissima Múzeum 
(CFM) a Közép-európai Média Intézet 
égisze alatt, a civilek - helybéli, vala-
mint a Balassagyarmathoz máskép-

pen kötődő magánszemélyek, polgá-
rok - adományait kezelő Közép-
európai Kulturális Közhasznú Ala-
pítvány jelentős hozzájárulásával jött 
létre, és Navracsics Tibor miniszterel-
nök-helyettes, közigazgatási- és iga-
zságügyi miniszter adta át a nagykö-
zönségnek 2011 januárjában.

A Hősök Terme elnevezéssel meg-
nyílt első kiállítás Harth 
Tamás történész-muzeoló-
gus és Petró György képző-
művész keze munkáját dí-
cséri. Mindketten azóta is 
sokat segítenek. Harth Ta-
más szakmai tanácsai első-
sorban a műtárgyak beszer-
zésénél jelentenek komoly 
támaszt, Petró György pe-
dig legújabban a Múzeum portáljának 
tervezését és kivitelezését vállalta.

- A Nemzeti Kulturális Alapprogram 
támogatása révén több tárggyal sike-
rült gyarapítanunk a Múzeum állo-
mányát – tájékoztat az ötletgazda -, 
amelyek néhány darabjával már talál-
kozhattak a látogatók - géppuska, pi-
anínó -, a többit pedig remélhetőleg 
mihamarább közszemlére tehetjük.

„A kedvem nagyobb lett, a tehetsé-
gem pedig megvan hozzá” - 
Interdiszciplináris és kompitenciaala-
pú tanórán kívüli foglalkozások a 

Palóc Múzeumban című uniós támo-
gatású projekt keretén belül a Palóc 
Múzeum munkatársai helytörténeti 
témanapot szerveztek a Szent Imre 
Keresztény Iskola diákjai számára, 
Fejezetek Balassagyarmat történeté-
ből: Balassagyarmat, a Civitas 
Fortissima elnevezéssel: összesen há-
rom alkalommal, alkalmanként 20-25 
fő részvételével. A témanapoknak a 
Civitas Fortissima Múzeum adott he-
lyet, hogy a diákok a lehető legauten-
tikusabb, a XX. század elejének han-

gulatát idéző környezetben 
idézhessék fel a történelmi 
pillanatokat, mérhessék 
össze tudásukat a témában. 
A két múzeum formálódó 
együttműködésében köve-
tendő példának tekinthető 
a témanapok ilyen módon 
történt megszervezése. A 
Palóc Múzeum igazgatója, 

dr. Limbacherné dr. Lengyel Ágnes 
és az intézmény szakembergárdája a 
kezdetektől jóindulatúan és segítőké-
szen tekint jóval kisebb és fiatalabb 
„testvérére”, a Civitas Fortissima 
Múzeumra.

- Az idén tervezzük bemutatni és a 
nyilvánosság számára is hozzáférhe-
tővé tenni a Múzeum hivatalos hon-
lapját, amelynek grafikai tervezése 
már igen előrehaladott állapotban 
van, technikai kivitelezése pedig ha-
marosan megkezdődik – villantotta 
fel legújabb tervüket Matúz Gábor. 

A hagyományoknak megfelelően idén is 
a Civitas Fortissima ünnepségsorozatá-
nak kiemelkedő eseményeként adja át a 
város vezetése a Díszpolgári címet és a 
Balassagyarmatért emlékérmeket.

Balassagyarmat önkormány-
zatának képviselő-testülete dr. 
Budai István ezredes, főtaná-
csos, a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön parancs-
noka részére, aki több évtize-
de végzett lelkiismeretes 
munkája, hivatástudata, társa-
dalmi aktivitása révén hozzá-

járult a közintézményeink, közterületeink 
megújításához, valamint aki az országosan 
is példaértékű programok sikeres megvaló-
sításával a közösség érdekében végzett 
munkák révén felelős vezetőként folyama-
tosan felhívja a figyelmet a bűnelkövetők 
társadalomba való hasznos visszavezeté-

sének szükségességére - Balassagyarmat 
Díszpolgára kitüntető címet adományoz.
Dr. Ádám Andrásné dr. Szalkai Julianna 

házi gyermekorvos 
részére, aki a város 
köztiszteletben álló 
polgára, több évti-
zedes szakmai 
tevékenysége, hiva-
tásgyakorlása révén 
elévülhetetlen érde-
meket szerzett gyó-

gyító-megelőző tevékenységével a város 
színvonalas házi-gyerekorvosi alapellátás-
ban, a képviselő-testület a 
Balassagyarmatért emlékérmet adomá-
nyozza.
Az önkormányzat Kalocsay Frigyes, nyu-
galmazott középiskolai tanár részére okta-
tó-nevelő tevékenysége során elért ered-
ményeiért, valamint az ifjú és sokat megélt 

idősebb generációkat össze-
kapcsoló, Balassagyarmat 
szülöttjeként, a városért, kultú-
ráért, a humánus összetarto-
zásért végzett tisztességes, 
példamutató és kiemelkedő 
munkájáért Balassagyarmatért 
emlékérmet adományoz.
A képviselő-testület a 
Balassagyarmatért emlékérmet adomá-
nyozta Molnár Zsigmond református lelki-
pásztornak, aki több mint egy évtizede a 
helyi református közösség lelkipásztora-
ként, kiváló szónokként hirdette Isten igé-
jét. Önfeláldozó személyes példaadásban 
megnyilvánuló szeretettel szolgálta egy-
házközösségét, városát, melynek értékeit 
elkötelezett közéleti szerepvállalással gya-
rapította, valamint annak elismeréseként, 
hogy soha nem feledkezett meg a határon 
túl rekedt magyar testvéreink anyagi, erköl-
csi és lelki táplálékkal való ellátásáról – a 
kitűntetett a díjat múlt év novemberében 
betegágyán vette át Medvácz Lajos polgár-
mestertől. 

Tisztelet a hősöknek

Elismerik a város kiválóságait
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  Itthon vagyunk otthon

Eltelt ismét egy év. Mit egy? Már 
pluszban majd egy hónap is. Hol van 
már a szilveszteri pezsgő- és petárdadur-
rogtatás? Hol a tavalyi hó, az X-faktor, 
vagy Mónika show győztese? Szokták 
mondani, hogy manapság celebek, 20 éve 
még a sztárok, 50 éve pedig dívák szóra-
koztattak minket. 

De miért a múlt idő? Egy díva ma is 
díva, egy celeb jövőre már nem lesz az, 

legfeljebb botrányhős, hogy a címoldalon 
maradjon még egy ideig. Emlékeznek 
még annak a vak lánynak a nevére, aki 
200 részen keresztül szórakoztatta a 
nagyérdeműt a tévében? (Eszmeralda) 
Mi jut eszükbe Marilyn Monroe-ról? 
Vagy itt volt a maga korában Fedák Sári, 
akinek a 60. születésnapján (nem a 20.-
on) a következőket írták:”Asszonynak 
kellett lennie, mert férfiból elképzelhetet-
len ez az öntvény. Akinek ekkora emberi 
súlya van, ha férfi, más pályát keres...”

 A művészetéről pedig: „amikor eléne-
kelte az ’Egy rózsaszál szebben beszél’-t, 

mindenki sírt a nézőtéren, én is velük”. 
Egy díva példaképpé tud válni, a cele-

beket csak majmolják, egyiket a másik 
után. Használják és eldobják őket, akár 
egy papír zsebkendőt. S mellékesen a ce-
lebezés miatt nincs élvezhető műsor a 
tévében sem. Kár rá az időt pazarolni, az 
idő ugyanis több mint pénz, kevés van 
belőle és jól gondoljuk meg, kinek adunk 
a figyelmünkből! Vegyenek elő inkább 
egy jó regényt! Abban általában nem 
patakzik a vér és nem ömlik az erőszak, s 
legalább nincs bennük 10 percenként 
reklám.                         Ádám György

  Öntvény

Isten áldását kérve az új évre, ilyentájt, 
egy-két évtizede még felírták az ajtókeret-
re: GMB 2013. Tévesen ugyan, mert bár 
lehetett volna akkor, a felíráskor, vízke-
resztkor Gáspár, Menyhért, Boldizsár is, 
mint ahogy gondolták, a lényegen még 
sem változtat, hogy az eredeti CMB a 
latin mozaikszót rejtette: Christus 
Mansionem Benedicti: Krisztus áldja 
meg e hajlékot. A találékonyság és a hit-
ből fakadó megejtő igyekezet úgy írta fe-
lül a nyelvi akadályokat, ahogy a falon 
függő házi áldás, az ajtó fölötti feszület, a 
bejáratnál a kézreeső kis szenteltvíztartó, 
a képek, gyertyák, szobrocskák a háznak 
és lakóinak Isten oltal-
mát biztosító legtermé-
szetesebb használati tár-
gyaiként, szentelménye-
iként szolgáltak, ugyan-
akkor tiszteletreméltó 
hitük kifejezésére is. 
Éppúgy a faragott vagy 
festett országcímer, 
gyakran a nagyságos fejedelem és Kossuth 
apánk arcképe közösségi hovatartozásuk 
büszkeséggel vallott megnyilvánulásai-
ként, tisztelettel övezett díszeiként ékítet-
ték a paraszt- és polgárházak szobáit. A 
XIX. századtól a külső házfalaknak meg 
úgy alkotta részét a zászlótartó konzol, 
mint ahogy ablaka és kéménye volt a 
háznak, és aminek fontosságát csak cso-
dálhatjuk a háromnyelvű Svájc mai vá-
rosi-vidéki-ünnepi-köznapi zászlóborí-
totta utcáinak látványában, valójában 
polgárainak lobogókkal üzenő öntudatát. 
És egykor úgy alkotott egységet, nemzeti 
és vallási összetartozást a két, valójában 
oszthatatlanul egységes sok-sok ünnep 
nálunk is, mint ahogy a szekularizációtól 
kevésbé szenvedő, ezért boldogabb 
Ausztriában vagy Bajorországban 
ugyanez ma is megtapasztalható.

Most, a hideg januárban a természeti 

törvények közönyére mintegy szabadító 
ajándék vízkereszt, melyben az emberi 
összetartozás védettsége, biztonsága, 
megszentelődése manifesztálódik a nem-
zeti keretekkel. Ennek követei visszaút-
jukkal Betlehemből, a három királyok 
(bölcsek), akik karácsony titkába avatják 
be népüket, most már Isten-rendelte-, 
Isten-áldotta nemzetüket. Hazáit és há-
zait, ahogy csodálatos nyelvünk képi 
zsenialitása, akusztikai játéka, szemanti-
kai (jelentéstani) gazdagsága népünk 
gondolkodásával történelmünket villant-
ja. Honunkat, ahol itthon élünk, s ho-
nunkat, ahol otthon és biztonságban va-

gyunk.
Karinthy Frigyes 

sorai jutnak eszembe:
„Nekem a szó, 

azonkívül, amit je-
lent,/ Érzéki gyönyö-
rűség is, külön önál-
ló/ Életű zengése 
nyelvnek, szájnak/ 

Fognak, toroknak.„  
A nép, nemzet szeretetének ilyen hőfo-

kú kifejezése a kiválasztottak megnyilvá-
nulása, az Isten-rendelte közösségi kere-
tek szentségének egyértelműsítése. 

És amit el nem orozhat tőlünk se Fico, 
se Ponta, se Cohn Bendit, Mrs. Clinton 
vagy Peresz, Göncz Kinga, Paul Lendvai, 
Konrád György, Kertész Imre, Kertész 
Ákos, Heller Ágnes,  Brüsszel vagy az 
IMF teljhatalmú szürke eminenciásai; a 
Fitch Ratings, Standard and Poor’s ink-
vizíciójának autodaféi; a kozmopolita 
gyökértelenség lélek-kufárjai; a multi-
globalizmus decens névtelenségének 
Midás királyai; a kettős mércés political 
correct rejtőzködő keresztapái és tenye-
rükből csócsáló ügynök-falkája; reinkar-
nálódott liberálbolsevikok; vörös, rózsa-
szín, libsi zöldek; füttyjelre indítható 
emberjogi-békeaktivisták, lánccsörgetés-

sel és sokfajta devianciával; anarchista, 
maoista old boys; a jobboldali kormá-
nyokra visongató, a baloldalira rendre 
kussoló Freedom House és Amnesty 
International planetáris bajkeverői; a 
State Department és a Pentagon világ-
csendőrsége; a fogyasztás-ürítés biológiai 
aktusára szakosodott marketing pitbull-
jai és tenyészetük; a pénzelt szekták rej-
tőzködő főpapjai, kaméleon vámszedői; 
magyar állampolgárok megbírságolói; 
székelyföldi jogtalanságok; magyar-ve-
rés, szoborgyalázás, helységnév-táblák, 
nyelvtörvény, Révkomárom, 
Dunaszerdahely, kitelepítések, kollektív 
bűnösség, román pusztítás, cseh-betörés. 
Nos, ezek ellenére sem.

 „Magyarország nem rongylabda, amit 
bárki ide-oda rugdoshat!” –ahogy Szerető 
Szabolcs publicista írja a Magyar 
Nemzetben, a FIFA-döntés abszurditá-
sáról. A rasszista-, fasiszta-, antiszemita-
kártya trükközői (majd’ kifelejtettem) ta-
lán a legnagyobb arc a fenti díszes társa-
ságban. A holokauszt-ipar (Norman G. 
Finkelstein: Gondolatok a zsidó szenve-
dés tőkésítéséről New York, 2000.), a 
holo-business szemérmetlen blöffje 
ugyanis vegytiszta politika, s köze nincs 
futballhoz. 

Déja vu, jól ismerjük a „liberálfasiz-
mus” (Jonah Goldberg) vírus-mutációit. 

Mi, itt a „hajózható folyó” partján 
előbb a kisantant gyűlöletének, majd a 
bolsevik-barbárság polgár-büntető dikta-
túrájának kiszolgáltatottjai, a határmenti 
fenyegetettség, mártírjaink és szétszakí-
tott családjaink okán, megcsonkított 
megalázottságunkkal megszenvedetten, 
de hittel, hűséggel, bátorsággal túlélők 
tisztelettel emlékezünk, s hálával az élet-
áldozatokért és minden jószándékú igye-
kezetért, hogy házunkban, hazánkban, 
itthon otthon lehetünk.

Veres József

10

Magyarország 
nem 
rongylabda
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2012 decembere mozgalmas volt 
a Szent-Györgyi Albert Gim-
názium és Szakközépiskola élet-
ében - számolt be az intézmény-
ben folyó sokrétű, tanórán kívüli 
munkáról Sinkóné Szrenka Anikó 
igazgatóhelyettes.

Karitatív tevékenységek jelle-
mezték a diákok mindennapjait a 
ta nulás mellett. Mikulás és 
Karácsony nem múlt el nyomtala-
nul a Kenessey Albert Kórház 
Gyermekosztályán bent lévő kis 

betegek számá-
ra, hiszen a ta-
nulók egy kis 
műsorral ked-
veskedtek ne-
kik. A Szent Er-
zsébet Idősek 
Otthona lakói is 
örömmel fogad-

ták Karácsony előestéjén a Jancsó 
Péterné tanárnővel érkező színját-
szósokat. 

A Magyar Vöröskereszt Balassa-
gyarmati Szervezete “Legyen min-
denkinek karácsony” címmel gyűj-
tési akciót szervezett rászorulók 
részére a Tesco-ban. A 10.C osz-
tály tanulói lelkesen segédkeztek 
ezen alkalomból, s hogy átérezhes-
sék tevékenységük súlyát, az ösz-
szegyűjtött adományok egy részét 

az ő részvételükkel osztották szét.
Adventi kórustalálkozón  szépen 

szerepelt az iskola énekkara a 
Szalézi templomban, valamint 
Losoncon, a testvériskolában tett 
látogatás alkalmával - Hajdúné 
Hegedűs Szilvia karnagy közre-
működésével. Köszönet Lévárdi 
Beáta tanárnőnek, aki zongorán kí-
sérte a kórust, illetve Kalocsay 
Frigyes  nyugalmazott pedagógus-
nak, aki aktív résztvevője az évről 
évre megrendezésre kerülő esemé-
nyeknek, s aki a 20 éves testvéris-
kolai kapcsolat létrehozója. 

De sikerrel zárult a gimnázium 
„cipős doboz” akciója is: decem-
berben a 11.c osztály osztályfőnö-
ke, Vajda Andrea szervezett aján-
dékgyűjtést, egy országos akcióhoz 
csatlakozva. A tanárok és a diákok 
cipős dobozba tettek olyan tárgya-
kat, amiknek a rászoruló családok 
gyermekei örülhettek. Így kerültek 
mesekönyvek, játékok, írószerek, 
plüssállatok a szépen becsomagolt 
dobozokba. A nehéz gazdasági 
helyzet ellenére 101 dobozt sikerült 
összegyűjteni. Az akcióhoz csatla-
kozott a szécsényi II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium és Szak-
középiskola közössége, így 130 do-
bozt tudtak eljuttatni a nehéz sorsú 
gyerekeknek a Szent-Györgyisek.

Jó lapok
Negyven vérbeli zsugás nevezett a tizenhar-
madik ultibajnokságra, amelyet hagyomá-
nyosan Kiss József szervezett a Faház 
kocsmában. 
Mielőtt elkezdődött a nemes kártyacsata, 
megemlékeztek a már a mennyekben 
bemondást tevő 14 társukra, köztük a leg-
utóbb eltávozott Saár Istvánra. A két balas-
sagyarmati ultis csapat mellett Dejtárról, 
Patakról, Ipolyvecéről, Bernecebarátiról és 
Hontról is érkeztek kártyavirtuózok, akik 
most is egyenlő pénzalappal indultak a baj-
nokságban. 
Közben töpörtyűs kenyér, aztán vacsoraként 
hússal teli székelykáposzta frissítette az 
elméjüket Kiss József mesterszakács jóvol-
tából. 
Végül a jó lapokkal legjobban gazdálkodó 
Nyíri István, Honton élő fakereskedő lett az 
ultibajnokság győztese. Második helyezett-
ként végzett a környék elismert zsugása, az 
elmúlt évek többszörös bajnoka, Páris 
István. A dobogó harmadik fokára az eddigi 
ultis versenyek társszervezője, Budai László 
állhatott. A leggyengébb lapjárás szenvedő-
je, Olicsek András is díjat vehetett át. A csa-
patversenyt Patak nyerte, a két gyarmati 
csapatot megelőzve. A hagyományosan jó 
hangulatú kártyacsatában ezúttal is jelen 
voltak a fiatalok és még egy hölgy is, de 
most nem termett számukra babér.                 

                              (szendre)

In memoriam Molnár Zsigmond
Életének teljében, 51 éves korában távozott el közü-

lünk Molnár Zsigmond, a Balassagyarmati Református 
Egyházközség református lelkipásztora. 

Egyszerű földműves család gyermekeként született 
1962. március 22-én és nevelkedett szülőfalujában, 
Lőrincrévén. Nagyegyeden a Bethlen Gábor kollégi-
umban érettségizett, majd katonaság után 
fémforgácsoló szakmunkásként dolgozott. 
Ezt követően jelentkezett a Kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézetbe és öt éves ta-
nulmányai végeztével segédlelkész lett a 
Marosvásárhelyi Vártemplomban. 1990. ja-
nuárban kötött házasságot a hajdúböször-
ményi Tóth Erzsébettel és házasságukból 
egy lány és három fiú született. 

Szokolyán a gyülekezett megválasztotta 
lelkipásztorának és itt a tíz éves szolgálatuk 
alatt megszervezték a gyülekezet énekkarát, ifjúsági- és 
angol nyelvi táborokat indítottak el. 2000 márciusában 
a Balassagyarmaton nyugalomba vonult lelkipásztor, 
Róka Lajos után választotta meg a gyülekezet lelki-
pásztorának. 

Munkásságához fűződik a Templom, a Lelkészi 
Hivatal és az Imaterem felújítása, a város és a kapcso-

lódó szórványtelepüléseken élő reformátusok megke-
resése. Az emberekhez kedves, derűs lelkű Molnár 
Zsigmond kiváló szónokként is szolgált a város élet-
ében. Zenés Áhítatokat szervezett, gyülekezeti lapot 
indított és nevéhez fűződik más felekezeteken kívül 
élők megszólítása, ifjúsági napok és táborok, valamint 
a Honismereti Zarándokutak szervezése által a Kárpát-
medencében élő testvéreink látogatása, a Kamarakórus 

létrehozása és a gyülekezet életével kap-
csolatos rendezvények szervezése. 

A Balassagyarmaton eltöltött szolgálatá-
nak jó tíz éve alatt jutott energiája az 
Ipolyon túli magyarsággal való kapcsolata-
inak erősítésére: úgy vélte, az utóbbi tíz 
évben való szolgálata nem csupán az ener-
giák befektetése volt, hanem új erők és 
emberi szívek odasegítése a Megváltó Úr 
Jézus Krisztushoz.

A nagytiszteletű Molnár Zsigmond re-
formátus lelkipásztor gyászistentiszteletét nagy soka-
ság jelenlétében tartották meg az egykori Vármegyeháza 
dísztermében, hamvait december 21-én Hajdúböször-
ményben helyezték örök nyugalomra.

Elhivatott munkásságával beírta nevét Balassagyarmat 
történelmébe. Nyugodjon Békében!         

 Szabó Endre

2013.  január

Jótékonykodó Szent-Györgyisek
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Tájékoztatás
Tisztelt balassagyarmati ebtulajdonosok!
Tájékoztatom önöket, hogy az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi xxviii.tv. 42/b. §. (1) bekezdése értelmében az önkor-
mányzatok kötelesek három évente eb összeírást tartani. A kötelező 
eb összeírásra balassagyarmat város közigazgatási területén 2013. 
január- február hónapokban kerül sor. az összeírást a polgármesteri 
hivatal munkatársai végzik. Kérem az eb tulajdonosok szíves közre-
működését az adatok felvételéhez. 

dr. Varga Andrea, aljegyző

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség határozott 

idejű (5 év időtartamra való) bérbeadására
Fekvési helye: Balassagyarmat, Kossuth u. 1. Alapterülete: 33 

m2. A fizetendő bérleti díj minimális összege a 15/2004. (v.21.) számú 
önkormányzati rendelet szerint, mely egyben a licit alap is:

Vendéglátás: 27.500.- Ft/m2/év + ÁFA, azaz 907.500.-Ft/év + áfa,  
75.625.-Ft/hó +áfa. Kereskedelem és szolgáltatás: 21.000.- Ft/m2/év 
+ ÁFA, azaz 693.000.-Ft + áfa (57.750.-Ft/hó+áfa) Iroda: 20.000.- Ft/
m2/év+ ÁFA, azaz 660.000.-Ft + áfa (55.000.-Ft/hó + áfa)

A pályázati ajánlatot írásban Balassagyarmat város Jegyzőjéhez 
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. Pf.: 58.) kell benyúj-
tani: február hó 8. 12.00-óráig. Több pályázó esetén a balassagyar-
mati Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében pályázati tárgyalást 
tartunk. Külön értesítés nélkül: február hó 11. napján 10.00 órakor. A 
pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető ügyfélfogadá-
si időben:

Balassagyarmat város Polgármesteri Hivatala város ü ze mel te tési 
és vagyongazdálkodási Csoportjánál kérhető a 35/505-977 telefon-
számon.

dr. Varga Andrea, aljegyző

A Gazda Kenyér Kft. tulajdonosa, Horváth János két éve mun-
kálkodik azon, hogy ütőképes csapatot kovácsoljon a térségben 
tevékenykedő kistermelőkből – a múlt év végén 12 taggal életre 
hívott Palóc Portéka Egyesület hamarosan a tettek mezejére lép.

Nálam ez hit és meggyőződés kérdése – 
állítja Horváth János (képünkön) -, hiszen 
ezekben a termékekben nem lehet csalódni: 
azon egyszerű oknál fogva, hogy a kisterme-
lők úgy készítik a saját konyhájukban, mintha 
a családjuknak csinálnák. Egy ilyen termék 
csak finom és ízletes lehet! Néha az a furcsa 
az új vevőknek, hogy van a lekvár tetején egy 
kis finompenész, vagy a szörpön egy kis 
hártya – de hát így volt ez nagymamáinknál 

is évtizedekkel ezelőtt és évszázadokon keresztül! Mert ezekben a 
termékekben nincs tartósító, nincs állományjavító – csak a természet 
eszenciája és persze a gondos kezek munkája.

A Palóc Portéka szervezett kereteket kíván biztosítani a házias 
ízek gyártóinak, hogy valódi termékeik minél több háztartásba eljut-
hassanak és készítőik minél sikeresebbek legyenek azon a piacon, 
melyet a silány minőségű tucattermékek uralnak.

Az egyesületnek jelenleg 12 tagja van: sajtosok, szörpösök, lekvá-
rosok, húsosok, tésztások, tojásosok, gyógy- és fűszernövényesek 
– Gyarmatról, Szügyből, Drégelypalánkról, ipolyvecéről, Szentéről, 
Csitárról és Szátokról. Kiváló termékeik a Gazda Kenyér fő utcai 
boltjaiban kaphatók – egyelőre, merthogy februárban örvendetes 
bejelentést tesznek a Palóc Portékások.        

                  (szilágyi)

Városunkban aligha kell bárkinek is 
megmagyarázni, mit takar a Pintye-
ügy: éppen négy évtizede történt a 
szocializmusban addig példátlan 
dráma, amely nem kívánt reklámot 

hozott Balassagyarmatnak.
A hetvenes évek elején a nagyhatal-

mú édesapa – a határőrkerület párttit-
kára – érinthetetlenségének védelmé-
ben tobzódott két ifjú: a 19 éves Pintye 
Andrást és két évvel fiatalabb öccsét, 
Lászlót városszerte ismerték kisebb-
nagyobb botrányaikról. Mivel szüleik 
nem sokat törődtek velük, a testvér-
pár azt csinált, amit akart. Például 
megtanultak lőni és fegyvereket lop-
tak apjuk páncélszekrényéből.  

Azt vették a fejükbe, hogy a leány-
kollégiumban túszokat ejtenek, és a 
diákokért cserébe Nyugatra távozást 
követelnek. 1973. január 7-én este 9 
óra után besétáltak a kollégiumba, és 
húsz lányt foglyul ejtve elbarikádoz-
ták magukat egy szobában. A húsz 

lányból hatnak a WC-ablakon keresz-
tül sikerült elmenekülnie. A helyszín-
re érkező rendőröket golyózápor fo-
gadta. A városban azonnal szükségál-
lapotot rendeltek el, a helyi hatósá-
goktól a belügyi vezetők vették át az 
irányítást. A fivérek megfogalmazták 
követeléseiket: lefüggönyözött autó-
buszt követeltek, mely elviszi őket a 
Ferihegyi repülőtérre, ahol 1 millió 
dollár, 100 ezer nyugatnémet márka 
és 400 ezer svájci frank várja őket, 
hogy aztán Nyugatra távozhassanak 
zavartalanul.  

A napok múlásával egyre feszül-
tebb lett a hangulat. A szülők próbál-
tak beszélni fiaikkal – mindhiába. A 
hatóságokkal folytatott tárgyalások 
sem vezettek eredményre. Január 12-
én akcióba lépett a belügy speciális 
egysége: a volt Vármegyeházára mes-
terlövészeket telepítettek, akik – mi-
után a rendőrség tehergépkocsik zajá-
val, kutyák ugatásával, harangok zú-
gásával felverte a város csendjét - az 
ablakon kihajoló nagyobbik fiút lelőt-

ték. A kisebbik testvér azonnal meg-
adta magát a szobába betörő rend-
őröknek (őt később 15 év börtönbün-
tetésre ítélték, mikor kiszabadult, 
megváltoztatta a nevét).

A szocializmusban addig példátlan 
túszejtő akcióról városunk polgára, 
Finta Kata írt visszaemlékezést (itt ta-
lálható a neten: http://mek.oszk.
hu/05000/05036/html/

1986-ban Végh Antal Könyörtelenül 
címmel írt regényt a történetből, ame-
lyet Gazdag Gyula 1989-ben Túsz tör-
té net címmel megfilmesített.

Pintye-ügy: negyven éve történt

Palóc Portéka
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Új egyesület a városban
A legfiatalabb sportklub bontott zászlót városunkban: a Balassagyarmati 
Diák, Szabadidős és Versenysport Egyesület (BADISZ VSE) baráti jobbot 
nyújt minden sportolni vágyó gyarmatinak.
- A napokban alakult egyesületünk célja a tagok szabadidős és 
verseny sporttevékenységének szervezése – ismertette elképze-
léseiket Zolnyánszki Zsolt elnök (képünkön). - Elsősorban atléti-
ka, duatlon-triatlon, asztalitenisz, kerékpár, ultra és extrém futás 
sportágakban szakosztályi keretekben tevékenykedünk. A klub 
kiemelt feladatának tekinti és támogatja az oktatási intézmények 
tanulóinak és a város lakósságának testnevelési, versenyzési, 
egészség megőrzési, rehabilitációs sportolási tevékenységének támogatását, 
koordinálását.
Az egyesület Fábri Andreát és Sztancsik Józsefet választotta meg alelnöknek. 
- Eltökélt célunk – folytatta a klubelnök -, hogy összegyűjtsük azokat a balassa-
gyarmatiakat, akik sportolni akarnak. Hitünk szerint sokan vannak így, ám 
nálunk megtehetik ezt szervezett formában, egy jó közösségben, s cseppet 
sem mellékesen a rutinos, képzett szakmai csapatunk például edzéstervekkel 
vagy tanácsokkal tudja segíteni az eredményesebb és egészségesebb sporto-
lást. A jövőben rendszeresen letesszük a névjegyünket tömegsport rendezvé-
nyekkel is, melyeken a város minél nagyobb részét szeretnénk megmozgatni. 
De természetesen versenyeken is rajthoz állnak az egyesület legjobbjai. 
Akinek felkeltette az érdeklődését az új klub, az kattintson a világhálón a www.
facebook.com/BADISZVSE honlapra illetve keresse Zolnyánszki Zsoltot a 
30/483-6188-as telefonon. 
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Hosszú esztendők óta megszok-
hattuk, hogy a gyarmati erőeme-
lők évértékelése hosszú hasábo-
kat igényel, hiszen sikert sikerre 

halmoznak. Nem történt ez más-
ként a magunk mögött hagyott 

2012-ben sem.

Ismételten remek évet zárhattak a 
Vitalitás-Power erőemelői – tájékoz-
tatta lapunkat Honti Attila, az erős 
emberek vezetője (kis képünkön). 

Annak ellenére, hogy a megyei erő-
emelő egyesületek „gyengélkedtek” 
a tavalyi évben, az Ipoly-parti vas-
gyúrók továbbra is az ország élvona-
lába tartoznak. A 2012. évi eredmé-
nyeket számszerűsítve: 6 első, 8 má-
sodik, 10 harmadik, 7 negyedik, 5 

ötödik és 1 hatodik helyezést értek el 
a magyar bajnokságokon. 

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott 
Ódor András erőemelésben, míg 
Ulveczki Edina fekvenyomásban: 
mindketten abszolút magyar bajnoki 
címet szereztek. András guggolás-
ban, Edina pedig fekvenyomásban új 
országos csúcsot is felállított.

Kimagasló eredménynek számított, 
hogy a női csapat (Balogh Gyöngyi, 
Kutelszki Adrienn, Szűcs Szilvia, 
Kakas Gáborné, Savanyúné Oroszki 
Rita, Ulveczki Edina) valamennyi 
versenyen a csapatversenyben, vala-
mint a csapatbajnokságokon a dobo-
gón végzett. 

További jelentős eseménynek szá-
mított, hogy immár 12. alkalommal 
került megrendezésre a Megyei 
Fekvenyomó Bajnokság. A versenyen 
a gyarmatiak szinte mindent vittek: 
valamennyi abszolút dobogós helye-
zést ők nyerték meg! 

Rendkívül jól sikerült megrendezni 
az Atlas-Sport Felhúzó Gálát, melyen 
rekord nevezőlétszám vett részt, s a 
rendezvényt a fantasztikus hangulat 
és a kimagasló eredmények jellemez-
ték.

Honti Attila kihangsúlyozta, nagy 

segítség a szakosztály életében 
Ulveczki Edina edzői tevékenysége, 
hiszen teljes mértékben a női csapat 
felkészítésével tud foglalatoskodni.

Szeretnék folytatni a Nagyligeti 
Sportcentrum volt futófolyosójának a 
felújítását: ha megvalósul, akkor egy 
közel 500 m²-es sportkomplexumban 
készülhetnek a versenyzők, valamint 
a szabadidős sportolóknak is egy 
többfunkciós, tökéletesen berendezett 
edzőterem áll a rendelkezésére.

Az idei jubileumi év lesz számukra: 
április 14-én a szakosztály rendezi 
meg a Nógrád Megyei Fekvenyomó 
Bajnokságot, melyhez 
kapcsolódik a felújított 
edzőterem avató ünnep-
sége, valamint a szak-
osztály 20 éves fennállá-
sának megünneplésére 
is itt lesz lehetőség. 

A szakosztály köszö-
netét fejezi ki Balassa gyarmat Város 
Önkor mány zatának, a Cserhát 
Vidéke Takarék szövetkezetnek és a 
Cserhát Print Nyomdaüzem Kft-nek 
a 2012. évi támogatásokért.

Felvételünkön a gyarmati csapat: 
álló sor: Savanyú Tamás, Pleva József, 
Szűcs Szilvia, Balogh Gyöngyi, Honti 
A, Savanyúné Oroszki Rita, Kutelszki 
Adrienn. Guggol: Antolik Attila, 
Ulveczki Edina, Kakas Gáborné, 
Ódor András.

Aranyos palócpaták

A Pár Pici Palócpata Naturarkánum csapata, vagyis 
rutinos, jól összeszokott gyarmati futók a tavaly októ-
ber 19-23. között rendezett Bécs-Pozsony-Budapest 
Ultramaratonon is rajthoz álltak, s ha már megalku-
vás nélkül rótták a mintegy 320 kilométernyi távot, 
kategóriájukban – 56 éves átlag életkor – a mezőny 
legjobbjának bizonyultak 34:18:15 órás idővel. 
A szervezők akkor „elfelejtették” köszönteni a győz-
teseket, ám megtette azt most a nemzetközi viadal 
versenyigazgatója, Frank Tibor, korábbi kiváló ultra-
maratonista futó. A polgármesteri irodában került sor 
a ceremóniára, a jól megérdemelt aranyérmek mel-
lett különböző vitaminokat is kaptak ajándékba a 
palócpatások, akik már az idei versenyt tervezgetik.
Felvételünkön (balról jobbra): Sztancsik József 
Dodó, Frank Tibor, Medvácz Lajos, Kovács József 
és Molnár József. A fotóról hiányzik a csapat ötödik 
tagja, Schulcz György.

Élvonalban az erőemelők

2013.  január










