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Medvácz Lajos polgármester 

Az Orbán-kormány 685 milliárd 
forintnyi adósságot vállal át az önkor-
mányzatoktól. 

adósodott el, mert a szocialista kor-
mányok idején az önkormányzati fel-

finanszírozást kaptak. Különösen sú-
lyos teher volt a Gyurcsány-Bajnai 
kabinetek IMF megállapodásból ere-

végén az önkormányzatok adóssága 
-

liárdot tett ki a lejárt szállítói tartozás. 
Az önkormányzatokat megfojtó 

adósság miatt döntött úgy a polgári 

alatti települések adósságát teljes egé-
-

-

vállal át a kormány. 
Városunkban is megszületett az 

Magyarország Kormányával 
Balassagyarmat adósságrendezésé-
nek mértékével kapcsolatban. 

A kormány elismerte a város koráb-
-

feladataink ellátása tekintetében. A 

eredményeként elfogadta a kormány, 
-
-
-

gasabb szinten konszolidálja 
Balassagyarmat önkormányzatát. 

Ezért teljes egészében elismerte és 
átvállalja az elmúlt öt évben fizetett 
állami egészségügyi feladatra fordí-

tott támogatásból adódó adósságállo-
-

lió forintot tett ki. A megmaradó 

forint, amely a tárgyalások elején ösz-
-

lalás helyett az egészségügyi támoga-
tás elismeréssel, és az emelt adósság-
átvállalással együtt összességében 

-
mi segítség a városnak. Hiszen a tava-

a PPP-csarnok kiváltásával, a Palóc 
Múzeum állami kézbe vételével és a 

-
-

mányzatot. 

csomag óta fokozatosan adósságcsap-
-
-

kodó város idén kikerül az adósság-
spirálból. Teljesítve az önkormányzati 
reform elvárását, Balassagyarmat sa-

ellátására.
(szilágyi)
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Történelmi kormányzati segítség
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Rangos kitüntetések
Nemzeti ünnepünk alkalmából gyarmati
polgárok is rangos állami kitüntetésben 
részesültek.
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét kapta 

-
-

-

-
niszter a Magyar Arany 
Érdemkereszt katonai 
tagozatát adományozta 

A legnagyobb Kábel-siker

-

-

-
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Forgalmi változások
A városközpont rekonstrukciós munkák során a Mikszáth úti körforga-

Változatlan marad a helyi és helyközi autóbuszjáratok közlekedése. A 

lehet balra behajtani. Észak felé a Zichy utcán át lehet az Ipolypart és 

utcán.

-

-

-
re az építkezések ideje alatt.

Megújult üzletsor

-
-
-
-
-

-

-

Pályázat

-

ponyvái lesznek, panoráma ablakai pedig 

-

-

továbbra is az önkormányzat lesz, aki 

-

-
-
-
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-

-

-

Az önkormány-
zati feladatellátás 
reformja kapcsán 
az elmúlt eszten-

-
dött az állami és a 
települési feladat-
ellátás elosztása. 

-
ként térségi fel-
adatokat átvette 
az állam. A vá-
rosnak eddig is 

-
tóság, a szakképzés vagy a gyám-
ügyek területére – tájékoztatott az 
alpolgármester.

A közoktatás irányításának átvé-
tele nyilván megér egy szakmai vitát 
– folytatta Csach Gábor -, de az tény, 
hogy enyhítette a város terheit. Igaz 

a vagyon csak a kórház esetében 
került az államhoz – nagyon helye-
sen –, az önkormányzat továbbra is 

-
-

ségvetés csökkenésével a megmara-
dó saját bevételek sokkal nagyobb 
arányt képviselnek a bevételeken 
belül, vagyis stabilabb lábakon ál-

arról, hogy a finanszírozásban kelet-

hanem összegében is, hiszen a tava-
-
-

biztosít.
-

mi állami támogatás, melyet a kor-
mány az elmúlt év végén és az adós-
ságkonszolidáció révén biztosított 
nekünk – magyarázta a város máso-
dik embere, - biztosítja a nagyberu-

-

Kikerültünk az adósságcsapdából és 
régen látott fejlesztéseket tudunk 
befejezni ebben az évben. A város-
központ megújítását, vagy az intéz-

finanszírozni, hogy kezelni tudjuk a 
válságból adódó bevételcsökkenése-
ket is. Mindezt úgy, hogy nem ter-
heljük a gyarmatiak pénztárcáját: 

adók bevezetésére nem került sor, a 
kormány villany és gázdíj csökken-

a szociális ellátás költsége, a bérle-
mények és piaci díjak sem, a lakbé-

hangsúlyozta Csach Gábor alpolgár-
mester.

(szilágyi)
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Vasútmodellek
Klub megrendezte a III. Vasútmodell 
Kiállítását.
A rendezvény ezúttal is szép sikert ara-

-

-
-

Agrárkamara
Balassagyarmaton az alakuló küldött-

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 

Az új nemzeti agrárkamara megyei elnö-
-

-
-

-

Vadaspark
-

-
lábú, a nádifarkas és az alpaka csodál-

-
sai, a színes-tarka programok kavalkád-

-
-
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Támogatás
-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

-
-
-
-
-

-

Felszámolás
-

-

-
-
-

-
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Jótékonyság

-
-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

-
-

-

Méhésztalálkozó

-
-

-

-

-
-

-
-

Gyermekeknek
-

-

-

-
-
-
-
-

-
-

-

Fejlesztés
-

-
-

-

-
-

-



aktuális

2013.  március

7
Székelyek

Városunk is csatlakozott azon települések 
közé, akik támogatásukról biztosítják a szé-
kely magyarságot a Romániában zajló zász-

-
va székelyföldi autonóm törekvéseiket. 
Medvácz Lajos polgármester a városatyák 

Városháza erkélyére.

Ügyészek
A Nógrád megyei ügyészségek munkájáról 

Igazságügyi Palotában. Az összügyészi érte-
kezleten dr. Zsolnai Andrea ismertette, hogy a 

viszonylatban nálunk volt a harmadik legkeve-

betöréses lopás volt, de megjelentek az uzso-
-

ráltak, közülük a külföldiek száma a három-
-

munkálatai miatt elhalasztja a Gyarmati 

-
en a Városházánál kínálják majd portékáju-

-

kereshetik a kiváló palóc portékákat.

Megújulás

millió forintos beruházásból 30 év után vég-
-

burkolatok is folyamatosan helyreállításra 

dolgozó állt munkába, s várhatóan május-

-

Múzeumi kiállítás
Öreg csergék és vén szuszékok címmel 

-
tása. A megnyitón Pál István tereskei dudás 

fel az érdekes kiállítást.

Felhívás!
évre egy kiválasztott balassagyarmati 

szerv.) támogat társadalmi munkájával. 
Csapatunk célja:

-
lezésben illetve a szükséges eszközök, 
anyagok beszerzése. Pályázatokat 

-
-

-

gondozását (kapálás, gyomlálás, biogondozás). 
Hisszük, hogy aki jelentkezik, sok örömöt fog találni a kerti munkában, felüdül testileg-

lelkileg a csodálatos környezetben, számos jóbarátot szerez a kertközösségben, friss és 
egészséges biozöldséggel látja el családját. Jelentkezni lehet március 31-ig az alábbi 
e-mail címen: 

Közös vetés: április eleje és május közepe.

-
sére is alkalmas lesz a mozi. A digitális 
átállás azóta sikeresen megtörtént, a 

megvalósításban nagy szerepet vállalt az 

-
meket és a premiermozikat.
Nem lesz ez másként ezután sem, aki 
még nem látott ilyet, érdemes ellátogatnia 
a városi mozgóba, az élmény valóban 
nem mindennapi.

órától látható napjaink egyik legsikere-
sebb alkotása, az Óz a hatalmas, szintén 

s animációs film. 

Matekverseny
Az országos Zrínyi Ilona Matematikaver-

mint ezer tanuló írta meg a feladatsort. A 

végzett a nyolcadikosok között Asztalos 

A szakközépiskolásokat külön értékelik a 

-

egy második, és egy harmadik helyet sike-
rült megszerezniük a csapattagoknak. 

részt március végén.



Idén is Holes Imre, a kuratórium 
elnöke, a Cserhát Takarék elnöke 
köszöntötte a kitüntetetteket, akik 
közül a legtöbben városunkban te-
vékenykednek. 

Az év orvosa címet kapta dr. 
-

-

-
gozója címet kapta. 

A gyermekekért fáradozók közül 
az év pedagógusa címmel jutal-

-
dapedagógusa címben részesült. 

Biztonságunk érdekében kifejtett 
kimagasló eredményeiért lett az év 

-
gon dolgozó Klimpián Csaba, a 
balassagyarmati katasztrófavédel-

lett. 
-
-

zatos munkájáért kapta meg az év 

is jutalmazták. 

galgagutai evangélikus lelkész, 

A polgármesterek munkáját is 
évek óta figyeli az alapítvány. Idén 

Wágnerné Fejes Mária Ipolyszög, 

Palman Imre Csesztve polgármes-
terét. 

A sportról sem feledkeztek meg, 

szakosztálya kapott elismerést, 
-

számmal is megörvendeztették a 
közönséget. 

8 aktuális
G

Y
A
R

M
A
T
I 

H
ÍR

E
K

 
8

2013. március

Az év szakemberei

Holes Imre és
 Sinágel József

 tagja 

A Vitalitas SE 

szakosztálya
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Balassagyarmatért Emlékéremben részesült Kalocsay 
-
-

csos volt, édesanyja, Haidecker Györgyi a háztartást ve-

rá Frigyest, aki jó szívvel emlékezik tanítói közül többek 

A háborús éveket Balassagyarmat is megszenvedte és a 
harmadik szomszédjukat ért bombatalálatot szerencsével 
úszták meg, mint ahogy az oroszok bejövetelét is. Aztán 

-
sát, mert B-listázták mint reakciós elemet és a nehéz 
anyagi helyzetbe került két gyermekes családra nehéz 

hogy szüleinek segítsen. A gimnáziumi évek alatt ered-

focistája lett. Közben a zenéhez is közel került, mert tizen-
két évesen a zenekarban dobos, majd trombitás lett. Így 

-

nem tanulhatott tovább a reakciósnak nyilvánított édes-
apja miatt, pedig állatorvos szerette volna lenni. Így ke-

-
-

-
-

ga után nyert el.  

ahol Mihalik Mihály volt az igazgató, aki kedvezménye-
ket adott neki, hogy letehesse a még szükséges vizsgáit. 

mert közben heti két próbára járt a gyarmati szimfonikus 

-

-
ket. Közben szerepelt a helyi szimfonikus zenekarban, 

-

-

-

Az intézményben eltöltött majd három évtizede alatt 
-
-

Kolozsvár középiskoláinak énekesei mutatkoztak be si-

Kórustalálkozóknak, amelyeken a város középiskolái 
mellett felvidéki és erélyi diák kórusok is szerepelnek. 

-

Kalocsay Frigyes mellett neves tanárok, mint Holecz 

még T. Pataki László újságíró is bekapcsolódott. A ma-
-

keket dolgoztak fel a diákok.
-

Kereskedelmi Iskolában. Életében, munkájában támasza 

végzettséget szerzett. A szentgyörgyis tanárok nyugdíjas 

-
zetes országos lábtenisz találkozókon szerepelt eredmé-

-

karban tartásán, a hulladéktakarítási akciókban. Most a 

munkálkodik. 

gratuláltak neki. Kalocsay Frigyes tanár úr azt tartja, te-
vékeny életében a Mindenható a tenyerén hordta.                             

Szabó Endre   



Ha esti imádságom közben elnyom az 
álom, röstelkedve emlékszem rá miatta 
másnap. Különösen így vagyok ezzel 
nagycsütörtökön, s mert bár kész vagyok 
a virrasztásra, az imába, elmélkedésbe be-
le-, belealszom, s szándékomból egy-két 

pedig valamit megélni nyilvánvalóan testi 
igénybevétel is valamennyire, mint ahogy 

-
vek még ma is végigjárják a kálvária-dom-
bon a keresztutat ezen az estén. Biztos 
sokunk számára nem csak emlékezetes, de 
szimbolikus jelentéstartalmú is a betegen 

ahogy önfeláldozó igyekezettel, a feszület-
-

maszkodva szenvedte végig a stációkat.  
A Getszemáni kertnek ez a testet-lelket 

-
tottság, a magány és félelem képeinek vil-

-

közben is, de ezen az estén mindig elolva-

„…Az ablakon túl mozdonyok zörög-
-

szárny,/ legyintett arcul. Tompa borza-
lom/ fogott el, mély állati félelem./ 
Körülnéztem: szerettem volna néhány/ 
szót váltani jó, meghitt emberekkel,/ de 
nyirkos éj volt és hideg sötét volt,/ Péter 

aludt és mind aludtak…/ Kövér csöppek 
indultak homlokomról/ s végigcsurogtak 

-

könny helyett az arcokon a ráncok,/ cso-
-

mény egészével is; életérzésében, képi, 
szemléletbeli és gondolatpárhuzamában 
ide és az Eseményhez kapcsolható:

örökös sötétet/ hasadt patákon, hártyás 

megváltottságunk egyetemességének sú-

s amennyit a kegyelem jóvoltából tudha-
tunk magunkénak.

szentlelkes ajándékok; 
használatra kibontásuk 
értelmünk, szívünk, aka-
ratunk dolga, érintsen 
meg az minket akár meg-
tapasztalással, vagy fo-
galmak, képek, hangok, 
élmények, érzések lelkes 
eszközeivel. 

Ennek a misztériumnak leheletfinom 

-

-

Gondolatainak súlyát nem képes a 

gyökérbe, levélbe és virágba rejti,/ 
-

rilisi szél és köd különös játékában,/ Túl a 

tavasz áhítatos csendjén,/ A teremtett vi-
lág iszonyúnak érzi/ Hordozni örök titká-

Persze az etalon ezen az estén különö-
-

berarcával, halálfélelmének leírásával, a 
fogalmi ihletettség szentségi részleteivel. 

-

A megrendülés emelkedettsége a profán és 
kegyetlenül nyers életigazság váltásaival 
a vízualitás jóvoltából talán még eleve-
nebb és jelenvalóbb a megváltás drámája.  

orvosprofesszor szavai nyomán is, melyet 
-
-

 „A verejtékmirigyek 
körül összetett véredények 

stressz esetén ezek a vé-
-

szorongást felváltja a bele-

az elpattanásig tágulnak, a 
vér bejut a verejtékmiri-
gyekbe, ezek pedig megre-

-
ket termelnek, amely a vérrel együtt jelenik 

-

Szent Lukács, aki orvos volt, így ír er-

-
vasóban így mondjuk: „Aki érettünk vér-

-
Veres József
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Nagycsütörtök

Hát kérem, Szulejmán szultán megtá-

-

követik a sorozatot, ne olvassák el a kö-

védte vár ostrománál, s a legenda szerint 
-

va.

nem követem, csak a róla folyó beszélge-

a történelemkönyveket, mert eléggé fur-
csa dolgokat hallani. 

A valóság sokkal izgalmasabb, mint a 
szappanopera. 

A török szultáni család például nem 
-

királyunk pediglen tíz évesen lett király, 
azaz mint ma egy negyedikes, alsós kisdi-
ák. A mohácsi csata idején is alig 20 éves 
legény, akarom mondani szép és kiváló 
tánctudású ifjú volt, akibe a legtöbb csaj 
beleszerelmesedett annak idején, többek 

igazi csapás az volt, hogy a király meg-
halt a mohácsi csatában, s nem is igazán 

a csatavesztés. Ezek után ugyanis min-
denki azzal foglalatoskodott, hogy ki le-
gyen az új király és nem azzal, hogyan 

teszik magukévá a török véleményeket ró-
lunk. Egyébként az elmúlt évtizedekben 
szisztematikusan eltüntették az amerikai 
egyetemi könyvtárakból a magyarok által 
írt történelemkönyveket, s csak a román, a 
szlovák és egyebek maradtak benn. Azokból 
tanult a mai külföldi politikusgeneráció. 

Szegény mi. 
dr. Ádám György

10

Verejtéke, 
mint
megannyi 
vércsepp

“

Tudósítás a frontvonalról
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- A Határmenti Régió Fejlesztéséért 
Alapítvány 2007 augusztusában ala-
kult meg azzal a nem titkolt céllal, 

és középvállalkozások versenyké-

-
tóriumi elnök -, illetve az egységes 

-
-

-
fesszionális szakmai hátteret és szol-

-
-

maztuk meg a határon átnyúló 
programok, projektek, valamint a 

-

-
képzeléseink között a turizmus, a 

-

Az Alapítvány a megalakulását 

Törvényszékkel szemben, a Palóc 
-

mogatással teljesen megújult: a 2011 
-

pontból impozáns Határmenti 
Projektek Házában találhatják ma-

-
-
-

szeresen igénybe veszik azok a part-
nerek, akiknek fontos, hogy elegáns 

Kellemes téli kert és ingyenes parko-
-

-

-
-

-

-

-
-

seknek, konferenciáknak, hogy az 
-

zói találkozókról már ne is beszél-

-
sel, jogi képviselet ellátásával vagy 

Az Alapítvány folyamatosan építi 
-

lenleg szlovák, cseh, német, olasz, 
francia és spanyol civil és önkor-
mányzati szervezetekkel állnak 

-
-

városunk polgármesterének elnök-

-
-

um elnöke -, minthogy alapítvá-

-
val - több mint száz sikeres pályáza-

-
-

-

-

is szeretnénk ellátni, számtalan el-

-
-
-

gok és a vállalkozók részvételével: a 
-
-
-

rét válaszokkal segíthetnék a jobb 
-

-

A Határmenti Régió Fejlesztéséért 
-
-
-

tetnek teljes kihasználtsággal és el-

véletlen, hogy a városi önkormány-
zat teljes mellszélességgel támogatja 

újabb és újabb célok elérésére sar-

(szilágyi)

Határtalan összefogás a térségért
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HONSZERELEM PÁLYÁZAT

Honszerelem vers és prózaíró 
pályázatát,

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség határozott 

Balassagyarmat, Rákóczi u. 46-48. 
2

(2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. Pf.: 58.) kell 
benyújtani:

-

Irodalmi, történelmi, történeti,
médiatörténeti pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
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-

-

-

-

-
lyosón”, gyakran edzettünk közösen. 
A két sporttárs biztatott, próbáljam ki 
magam én is versenyen. Mivel határ-

Bajnokságon, ahol guggolás és fekve-

egy évig próbáltam a két sportágat 
-

emelés mellett döntöttem. Hárman 
megalakítottuk a Balassagyarmati 

magunkat az akkori országos szövet-

-
sodik lettem. A kezdeti siker nagy 
lökést adott, elkezdtem szervezni a 
versenyekre való eljutásunkat, más 
sportolókkal is megismertetni az ak-
kor még igencsak ismeretlen sport-
ágat. Ez annyira jól sikerült, hogy 

-
-
-

ismerés volt ez nekünk, természete-
sen el is fogadtuk az invitálást, és 

- Mivel maga a sportág új volt az 
egész országban, viszonylag köny-
nyen lehetett jó helyezéseket elérni a 
kevés induló miatt. Kis csapatunk 

rám bízták a többiek, szívesen láttam 
el a szervezési feladatokat, majd az 

-
tuk meg, hogy meg kell ismertetni a 
sportágat a lakossággal: bemutatókat 

jánban és természetesen Gyarmaton 
is. Éveknek kellett eltelnie, hogy a 
sportéletet irányító szakemberek 
megismerjék és elismerjék sportágun-

-
-

remtése érdekében nagyon sokat kel-
lett és kell még manapság is dolgoz-
nunk.

- Mikor beszéltek már önmagu-

-
rom érmet sikerült csak elérnünk. 

-
pést jelentett, hogy a sportoktatói 

-
nyítványt is megszereztem. A felsze-
reléseinket is kezdetben magunk he-
gesztettük, gyártottuk, majd a lét-

-

-
moly sporteszköz parkkal rendelke-

ideje tekintélyt vívtunk ki magunk-

-

- A mai napig azt vallom, hiába 

mögötte menedzseri háttér. Kellenek 
a versenyeken készült videók, úti fil-

-
alább annyi energiát kell fordítani a 
menedzser tevékenységre, mint ma-
gára a versenyre való felkészülésre. 

Fekvenyomó Magyar Bajnokságot mi 
rendeztük, és mások mondják, hogy 
a mai napig nem volt ilyen jól szerve-

-
-

-
nyertük a Magyar Köztársaság Kupát. 

-
-

által alapított Bérczy Károly-díjat.

-
zésbe kerülök – sokszor ok nélkül -, 
azok mindig nagyon megviselnek. 

közül alig vannak már olyan klubok, 

tisztán, azaz doppingszerek haszná-
lata nélkül tudtunk versenyezni, ami 

-

általunk rendezett színvonalas verse-
nyekre. Ha Balassagyarmaton van 
verseny, mindig szívesen jönnek a 

-

azért, hogy emlékezetes versenyen 
vegyenek részt a sportolók. Kiemel-

-
-

idei évi megyei fekvenyomó bajnok-
ságot. A versenyhez kötve szeretnénk 

-
kat, ezért szeretettel invitálom a ren-

alatt nálunk versenyeztek, vagy csak 
velünk közösen edzettek, illetve azo-
kat az aktívákat, támogatókat, akik 

méltóképpen megünnepelni az ese-
ményt, közösen visszaemlékezve az 

- Hogyan jellemeznéd címszavak-

- Kitartás. Megbízhatóság. Tisz-
taság.

- Újabb 20 év múlva mivel lennél 

-

néhány versenyen, elégedett lennék. 
-

múlva nagyon örülnék, ha azt tud-
nám mondani: egészséges vagyok. 

(szilágyi)

2013.  március

Két évtizede gyúrják a vasat
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