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KAmi évtizedeken keresztül dédel-

getett álom volt, az most már 
valóság: uszodája lesz városunknak.

Tízmilliárd forintot fordít a kor-
mány az országos köznevelési inf-
rastruktúra-fejlesztésre, amelynek 

részeként uszodák, tornatermek, 
tantermek újulhatnak meg és épül-
hetnek. 

Uszodaépítésre hárommilliárd 
forintot költenek, hárommilliárd 
forint tornatermek építésére, szin-
tén hárommilliárd forint tanterem-

-

Viktor miniszterelnök kijelentette: 
az a cél, hogy minden járásban le-
gyen legalább egy uszoda. Az idei 

meg, de ez többéves program.
Balla Mihály, térségünk országy-

-

be: Balassagyarmat a kormányha-

nyert uszoda építésére, ezzel a 
gyarmatiak több tízéves vágya tel-
jesül. 

-
születi szakaszban tart, de annyi 
már bizonyos, hogy a létesítményt 8

-
ségben, a tömeg- és versenysport-
ban használhatják majd. A beruhá-

-
nevelési infrastruktúra-fejlesztési 
program keretében, a tanuszodát a 
tankerületeken keresztül az állam 
üzemelteti majd. 

A létesítmény az Ipoly-parti 
sportcentrum mellett, a Madách 

területen lesz.

Megvalósult álom: uszoda a városban

Balassagyarmat idei költségvetését, 

elmúlt egy év során történt állami adós
ságkonszolidációnak – amely 44 millió
val meghaladta az 1 milliárd forintot –, a 

Az önkormányzati reform beváltotta a ter-
vezett célokat: a települések nemcsak 
megszabadultak adósságaiktól, de a gaz-
dasági erejükkel arányos feladatellátás 

-

Mint köztudott, az önkormányzatok önálló 
gazdálkodása a rendszerváltással indult, 
ám a Bokros-csomag 1995-ös bevezetése 

és egyre több feladattal kellett megbirkóz-

ban indult el az eladósodás felé, amikor az 
állam a Medgyessy-kormány száznapos 
jóléti intézkedéseit már az önkormányza-

-

-

dési hiánnyal tudott fennmaradni, amelyet 
-

-
szinten sem kell számolnia a városnak 

-

2014-es tervezett fejlesztések:

Nyári fesztivál rendezvények

Hiány nélküli költségvetés

A Kiss Árpád Általános Iskola meghívására városunkba  látogat 

Szabó Gyuri bácsi, a híres „bükki füvesember”,
A belépés ingyenes. 
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Balla Mihály 
Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség-
Keresztény-
demokrata
Néppárt

Az elmúlt négy 
évben sikerült 
megállítani a vál-

ságfolyamatokat: a magyar és külföl-
di vállalkozások Rétság és Balassa-
gyarmat térségében közel 1000 új 
munkahelyet létesítettek kormányzati 
segítséggel. 2010-hez képest 43%-kal

közfoglalkoztatás kiterjesztése is hoz-
zájárult a tartós munkanélküliek 
munkához jutásához. A helybeli gaz-
dák is egyre nagyobb mértékben ré-
szesei az ország gazdasági növekedé-
sének.

Iskolák és óvodák felújítására 
Nyugat-Nógrád tizenhat településén 
kerülhetett sor, nyolc településen a 
közösségi ház született újjá, hét orvo-

Szécsény város rehabilitációja. 
Megújult Rétág belvárosa. Történelmi 
megújuláson ment át Balassagyarmat: 

Óváros tér, uszoda épül. Balassa-
gyarmat egyúttal a megye gazdasági, 
befektetési, kereskedelmi központjá-
vá vált.

-
remtést kisebb ipari, gazdasági öve-

-
kaszán, és el kell kezdenünk a 22-es

Szeretnék továbbra is annak az össze-
fogásnak a részese lenni, amely a kor-

emberek munkája által jött létre.

Borenszki Ervin
Magyar Szocialis-
ta Párt, Együtt-A 
Korszakváltók
Pártja, Demokra-
tikus Koalíció, 
Párbeszéd
Magyarországért
Párt, Magyar 
Liberális Párt

-
tottam fontosnak, hogy a választókerület 
mind a 84 településén fórumot szervez-
zek. Hallottam az emberek véleményét, 
láttam reményvesztettségüket, értem a 
csalódottságukat. Elegük van abból, 

-
millió új munkahely, az államadósság a 
3000 milliárdos magánnyugdíj-vagyon 
elrablása ellenére sem csökkent, a rend-
szerváltás óta soha ennyi szegény ember, 

-

üzemek helyén nincs semmi. Látják, 
hogy alig van beruházás, és azt a keveset 
is a bennfentesek kapják. 

Nógrád megye leszakadása folyama-
tos, a bérek itt a legalacsonyabbak, a 

hogy a XXI. században gyerekek éhez-
nek, a dolgozók kiszolgáltatottak, hogy 
a diploma megszerzése csak a gazda-

-
kat vesznek el, hogy megaláznak, meg-
lopnak milliókat, miközben haverok-
nak adják a földet, a trafikot, a takarék-
szövetkezeteket. Meg kell állítanunk 

-
mányváltók programja igazi változást 
hoz az Ön életében is: esélyt ad a bizto-
sabb megélhetésre, gyarapodásra; re-
ményt a jobb életre; gyermekének lehe-

-

dolgozni térségünkért. Ha Önnek is 
elege van, és valóban kormányváltást 

-

dr. Frankfurter 
Zsuzsanna
Magyar
Munkáspárt

Nógrád megye a 
szó szoros értel-
mében megszen-
vedte a rendszer-
váltást.

A lakosság száma több mint 40 ezer-
rel csökkent, a munkaképes korú lakos-
ságnak csak 42%-a dolgozik, az ország-
ban itt a legalacsonyabbak az átlagke-
resetek. A nógrádi ipar csaknem telje-

is. A magyarországi külföldi érdekelt-
-

kozásoknak is csak 1,4%-a található itt. 

Nógrád megye csak 1%-át termeli. 

-
sok száma, a hajdani fejlett szakoktatás 

diákok 90%-a nem tér vissza a megyébe, 
de nincs is hova. A nógrádi emberek 
egészségi állapota az országos átlagnál 
is rosszabb. A megyében kb. 30 ezer ci-
gány ember él. A gondjaik, a munkanél-
küliség, a szegénység, a kirekesztettség 
ismertek, megoldás nem született rá.

Mit akar a Munkáspárt? Nagy állami 
gazdasági programokat a megye fej-

-
-

forgalmi ipart kell létrehozni, támogat-
-

-
remteni. Növelni kell a családorvosok 
számát, meg kell oldani az utánpótlá-
sukat. A megye minden lakosa számá-
ra biztosítani kell, hogy vonattal vagy 
autóbusszal utazva egy nap alatt el 
tudja intézni ügyit a megye más telepü-
lésein. A megyét be kell kapcsolni az 
autópálya-építési programba.

Biztos munka, biztos jövedelem, biz-

Halasi Miklós
MCF Roma 
Összefogás Párt

A szakmunkás-

után az ÉGIS 
Gyógy  szergyárban 
dolgoztam, munka 
mellett leérettsé-

giztem, megházasodtam és megszüle-

négy új szakmát sajátítottam el.
-

születtek iker fiaim, majd a kislányom. 
2001-be beköltöztünk Óbudára, majd 

-
talizmus, megtapasztaltam a munka-
nélküliséget, a vele járó depressziót, 

aktuális

Április 6-án választ az ország: 
térségünkben, Nógrád megye 2. 

-
rületében (84 település) 23 kép-

-

-
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alkalmi munkák, közmunka, németor-

-
ti gyárában dolgozom, kezdetben se-
gédmunkásként (operátor), majd kar-
bantartó technikusként. 

2009-ben megalakítottuk a helyi pol-

kivettük részünket a homokzsákok pa-
kolásában is. A 2010-es önkormányzati 
választások óta az Ipolyvecei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke-
ként próbálom segíteni a rászorulókat.

gyökerezik: cigány, nem cigány hiába 
dolgozik rabszolgaként saját hazájában 
idegeneket gazdagítva, kilátástalan az 
élete. A bérek mértéke az éhen haláshoz 
sok, a tisztességes megélhetéshez kevés, 
gyermekeink taníttatása meghaladja a 

-
berek nem fognak össze, nem kezdenek 
el egymásért küzdeni, nem megyünk 
semmire. Úgy gondoltam, elkezdek má-
sokért dolgozni, talán követik a példá-
mat, bár egy fecske nem csinál nyarat, 
de jelzi, hogy rövidesen itt a többi.

Zöldek Pártja
Megújult energi-

ánkkal a fenntartha-

is igyekszik érvé-
nyesíteni törekvése-
it azért, hogy a la-

programjának pontjai: www.zoldekpart-
ja.hu. Email: info@zoldekpartja.hu

Kiss László
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom

lakos vagyok, itt 
élek családommal, 
feleségemmel és 2 
g y e r m e k e m m e l . 

-
-

netjének, valamint a civil szakemberek-

nógrádi tagjaként is segítem a magyar 
-
-

tését, az Ipolymenti Nagyboldogasszony 
-

tény neveltetését is.
Modern technológiával újraindítjuk a 

környék bezárt, nagy múltú gyárait, bá-

részesítjük és beindítjuk a családi-, kis- és 
-

reskedelmi, turisztikai vállalkozásokat.
Több rendfenntartót biztosítunk a 

-
-

ra rendszereket, valamint a közvilágí-

hozzuk a lezajlott állami és önkor-
mányzati privatizációk részleteit, meg-

-
lülvizsgáljuk a helyi gazdák érdekeit 

-

centrumok létrehozásával gyorsítjuk a 
járó beteg ellátást és növeljük az „egy-
napos” sebészetek számát. Bekerülési 
költségen megvásárolható bérlakást, a 

-
tosítunk azon családoknak, akik dol-
goznak, az ingatlan fenntartását el tud-
ják látni és betartják a közösségi együtt-

-

Makó András
Szociáldemokraták Magyar Polgári 
Pártja

-
sebb nettó 120 ezer forintot kapjanak. 
Ne csak szavakban, hanem tettekben is 
Magyarország Európa része legyen. 
Több munkahely és tisztességes bér a 
dolgozóknak.

Mazgon Jelena
Seres Mária 
Szövetségesei

-
reket nevelünk. 
Tánctanár vagyok, 

sok fiatallal tartom 
a kapcsolatot. 

-

itt, helyben is legyen fejlesztés. Néhány 
helyen, ahol tanítok, a körülmények 
embertelenek.

Családanyaként és táncpedagógus-
ként tisztában vagyok a fiatalok problé-
máival, jó lenne segítséget nyújtani ne-

-
-

végzése után ne menjenek külföldre.
Az SMS-párt azért szimpatikus, mert 

áll, akik tudják, mennyibe kerül 1 kg 
kenyér vagy 1l tej...

Egyenjogúság legyen a parlament-

Németh László
Jólét és Szabadság 
Demokrata
Közösség

Mi rendelkezünk 
írott választási 
programmal. A 
2014-es választási 

szól? Ma Magyarországon ér valamit a 
józan ész? Szeretném azt hinni, hogy 
igen.

Amennyiben úgy gondolják, hogy 
minden így folytatódjon tovább, sza-

visszahozni, válasszák az összefogás 

Én azért vállaltam a jelöltséget, mert 
nyugodt és kiszámítható jelent és jö-

jólét és a szabadság megteremtése le-
het.

Ha Önök/Ti is ezt szeretnék, akkor 

Ráczné Molnár 
Mária
Szövetségben,
Együtt
Magyarországért

nyugdíjas, a 
-

ja és balassa-

Célja Magyarországon a hátrányos 

rasszizmus és a munkanélküliség 
csökkentése.

„Ha az isten íródiák volna/ s éjjel-
nappal mindegyre csak írna,/ úgy se 

kell a szegénynek szenvedni".

-

kívül senki nem képviseli hitelesen 

napi megélhetésért küzdenek. 
Célunk a jelenlegi hatalom leváltá-

sa és a jogállamiság helyreállítása. 

-
lenlegi állapotáért, az ország és a la-
kosság eladósodásáért, az elhúzódó 
gazdasági válságért, a társadalmi el-

-
désért, amelyek mérgezik minden-
napjainkat.

Az elmúlt évek rombolása után 

köztársaságunkat és az újjá kell építe-
ni az egymás közti bizalmat. 

-

(MAMA), valamint több civil szerve-

Antidiszkriminációs Alapítvány, az 
Anyák, akiknek elrabolták gyerekeit 
Mozgalom, stb. 
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Rákosi György

Párt
Balassagyarma-

ton láttam meg a 
n a p v i l á g o t , 
Bánkon élek. 33 
éves, házas, két 
gyermek édesapja 

-
gam, mind gazdasági területen, mind 

A Bánki Evangélikus egyház presbi-

-
viselni. Ehhez viszont ennél több 
munkahelyre van szükség. Ennek 

föld védelme. Sokan a külföldi befek-
-

dését. Ezzel az a gond, hogy ezeknek 

felemelkedjen a gazdaságunk, hanem 
a saját profituk maximalizálása. Saját 
magunk kell talpra állítani gazdasá-
gunk. A stratégiai vállalatokat állami 
tulajdonba vennénk, mivel ezeket 
nem szabadott volna privatizálni, pél-

a megoldás, hiszen forintot kaptak, a 
bank viszont devizát követel, szerin-

-
kat a felvételnél meghirdetett állapot-
ra visszaállítanánk. Tisztában va-

problémáival, viszont nekünk nem az 
a feladatunk, hogy eldöntsük melyik 
párt kreálta a hibás lépést, hanem az, 
hogy ezeket a problémákat megold-
juk.

Tóth Zoltán
Közösség a 
Társadalmi
Igazságosságért
Néppárt

Több mint 30 
éve Balassagyar-

-
zéseit megismerve döntöttem úgy, 
hogy eddigi „jól bevált” pártatlansá-
gomat és politikai függetlenségemet 
feladva tenni fogok azért, hogy a kö-

-

Egy vagyok én is a mindennapi 
harcait vívó nógrádi emberek sorá-
ban. A szavak szintjén megvalósuló 

-
dom, mennyire magára van hagyatva 

manapság az ember, ha nem hódol be 

benne abban a bizonyos kosárban. 
Épp ezért én a magyar, illetve nógrádi 

-
-

séges megosztottság és felesleges 
címkék nélkül. 

tudásával, szorgalmával, s nem utol-
só sorban azokat is, akik már megtet-

hajnalán megérdemelt nyugdíjas éve-
iket töltik, vagy a sors ne adja, egész-
ségüket veszítették a szorgos életük 

mást:
-

lan igazságtalansághoz vezettek. 
Megszüntetni ezen okokat és ténye-

-

szívünket, azt a szívet, melyet az or-
szágos listán a 13. helyen talál, míg az 
én nevem mellett a 20. helyen a szava-

Török Tamásné
A Haza Nem 
Eladó Mozgalom 
Párt

Béren szület-
tem, jelenleg is itt 
élek a családom-
mal. Édesapám 
gazdálkodó, föld-

ember volt, édesanyám a háztartást 
vezette, nevelte bátyámat és jómaga-
mat, besegített a gazdálkodásba. 

gyermekeim vannak. Arra tanítottam 

minden, ha nincs munka semmi nin-
csen. A munka ad értelmet és értéket 
az életnek, biztos megélhetést és gya-
rapodást a családnak. Célom a devi-
zahitelesek igazának és körülményei-
nek megnyugtató rendezése. A csalá-
dok létbiztonságának megteremtése, 
mely munkahelyek létesítésével, a 
nagycsaládok és a nyugdíjasok élet-

Tisztelettel szólok minden magyar 
-

mekeiért aggódókhoz, hogy közösen 
akadályozzuk meg országunk ha-
nyatlását, kifosztását, fiataljaink el-
vándorlását.

Tegyünk együtt többet az orszá-

adódóan, más pártok be nem tartható 
-

tások osztogatásával nem kelünk ver-

senyre. Nekünk nem a hatalomra ju-
tás a célunk, a hatalomra jutás az 
eszköz ahhoz, hogy megvalósítsuk 
céljainkat.

Zagyvai Sándor
Lehet Más 
a Politika

60 éves, balas-
sagyarmati kö-
zépiskolai tanár 
vagyok. Testneve-
lést és földrajzot 
tanítva az egész-

ség- és környezettudatosságra neve-
lés elkötelezettje vagyok. 

Amennyiben a tisztelt választók bi-
-
-

sek valóra váltásáért dolgoznék:
-

óval való gazdasági kapcsolatokat. A 
szlovák partnerekkel tartalommal töl-
teném meg a határ menti Ipoly-térségi

-
ében 6 kis víztározó építését. 

- Munkahelyteremtés érdekében a 
helyi gazdaság felpörgetését ösztö-
nözném a zöld energia-fejlesztési és 
lakás felújítási alappal. Szociális föld-
osztással, a szövetkezés helyzetbe ho-
zásával. Az állattenyésztés, a gyü-
mölcstermelés és kertészeti kultúra 
fejlesztésével, valamint az erdei bio-
massza feldolgozásának ösztönzésé-
vel.

- A féloldalas oktatási modernizá-

éves tankötelezettségért. Az általános 
iskolák helyi fenntartásáért. A hátrá-

-
zást. Az iskolai kudarcok helyébe 
gazda és gazdasszonyképzést a lema-
radók önfenntartásáért.

- Adórendszerváltásért: szolidáris 
több kulcsos adózást, vagyonosodási 

A választásokon indul még Belák 
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Vadaspark
A március 15-ei nyitás óta eltelt röpke 
két hét alatt is nagy sikert arattak a 
Nyírjesi Füvészkert és Vadaspark új ál-
latai. Az emu – a világ második legna-

gyobb madara – párt minden látogatót 
-

ében azonban a piciny lovak viszik el a 

a shetlandi póni valóban igazi különle-

Vadaspark húsvétkor ismét gazdag 
programokkal várja a természet szerel-
meseit.

Megújulhatnak
-

-
-

helyreállítására. Azt ugyanis korábban 
-
-

Párkányi Péter készítené el. 

-
burkolatú utak is készülhetnek majd. A 

támogatásukat.

Munkahelyek
-

egy pályázaton. 

beruházásból egy 1700 négyzetméter 

Ipari Parkban. 
-

-
sülnek majd.

Vízhálózat fejlesztés
-

-
-

-

-
-

vízhálózata újul majd meg. Az új rendszer-

ezért annak élettartama is magasabb lesz a 

-

tartalmazza. A kiviteli tervek elkészültek és 
-

-
leges munkálatok.

Miniszteri látogatás

miniszter járt váro-
sunkban: megte-
kintette a Dr. 
Kenessey Kórház 

Nyugat-Nógrád
tankerületeinek ve-

Emlékoklevélben kapott igazolást a kor-
mánytól a teljes adósságállományának ki-

-

-

-

gyarmatiak által évtizedek óta várva várt lé-
tesítmény. 

Méhésztalálkozó
-

-
-

az akác korlátozására és kiirtására nyújtott 
-

rolhattak a találkozón: szinte mindenhez 

-
-

leket és italokat is. A találkozóra meghirde-
-

mét több száz rajzot küldtek be az iskolá-
sok; a legjobbak az Aula Galériában láto-
gathatók.

Lomtalanítás húsvét után
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Fájdalmas tény, hogy a 2002-2010 közötti szocialista kor-
mányzás Magyarországot olyan mélyre sodorta, hogy egy 

Súlyos államadósság, a csa-
ládokat sújtó eladósodottság 
és megszorítások, az önkor-
mányzatokat, azaz a telepü-

az intézmények mindennapi 

-
dése, s még sorolhatnánk az 

fokozta a bajt az akkori szocialista kormányzat, amikor a 

hitelhez folyamodtak, és tovább növelték a kilátástalansá-

-

-

-

nemzeti, úgynevezett helyi forrás, fejlesztési pályázatok 

-

megoldásokat kell keresni és otthonvédelmi döntéseket 

-
-

-

-

Szükségessé vált, hogy a válságadókon keresztül az év-
-

az energiacégek, a távközlés is részesévé váljanak a 

olyan gazdasági stratégiát kellett elindítani, amelyben tel-

-

-
-

-

-

Át kellett te-
kinteni az álla-
mi feladatokat 
is ellátó önkor-
mányzatok és 
az állami intéz-
ményrendszer 

te lepülésnek 

-
-
-

között ne legyenek olyan égbe kiáltó különbségek, ame-
-
-

szolidáció keretében Magyarország kormánya rendkívü-

-

„Vigyük végig, amit elkezdtünk”
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-
-

-
-
-

-
ségügyi kérdések kapcsán a betegirányítási rendszer, és az, 

sok problémát okozott a térségi betegellátás, betegirányítás 
-
-

-
-
-

-

hogy a két település között egy átfogó gazdasági infrast-

köztük német, magyar jelezte szándékát a betelepülésre és 

-

Ezek biztató jelek még nem orvosolják teljesen azokat a 

megyei fejlesztési koncepció, amely elemezve a jelenlegi 

-

megépítését, hogy ne a településeken haladjon át a forga-

-
ban részesült a térség, végzetes hiba lenne visszatérni a 

Balassagyarmaton 2010 óta befejezett 
és megkezdett beruházások:
- Városrekonstrukciós beruházás (2013) 1 milliárd 80 millió Ft
- Körforgalom a Május 1. úton 40 millió Ft

-

-

-

Balassagyarmat Önkormányzat 
adósságkonszolidáció és kormányzati 
támogatás:

kamatokkal

kamatokkal

-

millió Ft

Összes fejlesztés és kormányzati 
támogatás: 8,313 milliárd Forint



Annak idején az a szerencse ért, hogy egy 
görögországi nyaralásom alatt tengerpar-
ton lakhattam. Gyönyörködtem az ország-
ban és mellesleg figyeltem a helyiek életét.  

-
osztály kiült a partra és hallgatta a hullá-
mok zúgását. Gyönyörködött, s megnyugo-
dott. Semmi televízió, semmi média. Azon 

Kiülnénk mi is, s megnyugodnánk. 
De mit is beszélek? Ez nem tenger kérdé-

se. Egyébként tengerünk van nekünk is. 

zúgása a tengerével is felér. Minden hul-
lám, minden ágsuhanás más és más. Leköti 
a figyelmet.

Itt a tavasz. Most szép napsütéses, s ez-
zel sok a tavaszi feladatunk is. Nyílnak a 
virágok, rügyeznek a növények. Most gon-

A természet mindig szép. Szebb, mint a 
szürke beton és aszfalt. A lelkünk szürkesé-
gét a növények színeivel festhetjük vidá-

-
gunknak kell gondoznunk, s ennek most 
van itt az ideje. Vegyen pár palántát, virá-

-
-

forával vagy szlenggel, kronológiai szerkesz-
tettség -, s a teljesség igénye nélkül. 

Eladósítás, 5400 milliárd forintnyi IMF 
hitel; 13. havi nyugdíj elvétele; iratmegsem-
misítések (Falk Miksa u. 9-11.); ügynök-ak-
ták közötti válogatás; Kövér László megrágal-

„köteles”-botránya; bajai video, fóti csalás; 
Simon Gábor éhségmenete; százmilliói; ha-
mis afrikai útlevele; letartóztatása; Zuschlag 
beszólása; pere; börtönbüntetése; az MSZP-t 

paksi megrendelése; Gyurcsány 80 milliós 

plagizált szakdolgozata; 

megállapítása, elévülés 
okán börtönbüntetésének elmaradása; az 

-
-

vásárlása; a balassagyarmati üzem privatizá-

Rózsadombon requirált ingatlan tulajdon-
bitorlása, úniós jelentések adatainak megha-
misítása; kormányelnöki puccs, trükkök szá-
zai; homoszexuális házasság és  gyermek-
örökbefogadás terve; arab terroristák, öregecs-

-
kozás, magánéleti exhibicionizmus, média-
ripacskodás, hatásvadász manír, borderline 
diagnózis, gyermekkori festett vérzések, tv-
vitában példátlanul arrogáns magatartás 

pszichopata tébolyult kirohanásai; videója a 

MSZMP-s, kiszes, cenzori, pufajkás, tartó-

-
ra-leöklözés; Hír tévések megrágalmazása, 
intézményesített drog-liberalizációs igyeke-
zet; Magyar Bálint pedagiai botrányai: isko-

-

lás-tervezete; tolvajlásaik: Mucuska gate, ka-
-

sai, Elender-ügy, vizitdíjautomaták, ciprusi 

ciprusi off shore pénze, bejelentés nélkül al-
kalmazott melósok a pártelnöki palota építésé-
nél, elnökválasztási csalásuk az SZDSZ-ben, 
éttermi számlacsalás; Demszky horvátorszá-
gi nyaraló-ügyei; egyházi iskolák támogatá-
sának megvonása; a Vatikánnal kötött szer-

elleni hajtóvadászat; Semlyén ellen elkövetett 
karaktergyilkos rágalmazás; magyarellenes-
ség: 2005.december 5-i szégyenletes népsza-
vazás,  nemzetáruálás, Kempinszki, Szécsény, 
Komárom Dunaszerdahely, magyarverés 
(Erdély, Bácska, Felvidék) szankciók nélkül; 

Sólyom László, köztársa-
sági elnök megalázásának 
szó nélkül hagyása, 23 
millió román, választási 

lekenyerezés, egyszeri tizenkilencezer nyug-
díjasoknak, borsodi, baranyai szadesz-csalá-
sok, pannon puma, dübörög a gazdaság, 
üvegzseb-program, 100 lépés programja, sza-

-
nista veterán az EU-ban, Meggyesy tartó-
tiszt, D-209 letagadta, bevallotta, nyelvi 
kommunikációs abszurdjai, Werber-

elhallgatta, eltitkolta, megrágalmazta ; Öszöd, 
Söjtör, Greschem-palota, ingatlan-panamák, 
Hunvald, Gál, Hajdu bt Bajnai, Máv Cargo, 

-

kormányzati negyed, négyes metró, 
Nemzetvédelmi Egyetem: Szabó, Honvédelmi 

Kocsis, Hagyó, kitalicskázott pénzek, Vitányi 
20 ezer eurós lenyúlása, kórház-eladás, osz-
tály-, ágyleépítés, napidíj, vizitdíj, kórtermi 
széfek, Horváth Ágnes ámokfutása, iskolák, 
kórházak önkormányzatok vegetálása, lakás-
maffia, családellenesség, szexuális aberráltak 
felvonulása, botrányaik, kendermag-tünteté-

indíttatású média-hazugságok, nyálazva 

kukkoló félállatokkal, szaglászó paparazzik-
kal, tisztességet, becsületet sárba tipró mocs-

-
len, Kövér László, Pokorni Zoltán, Kósa 

István, Szita Károly ellen, Szász Károly meg-
veretése, Berkecz Mária megalázó motozása, 
Mellár Tamás törvénytelen leváltása, Bencsik, 
Bayer, Lovas levadászása, Teller-levél meg-

blöff, cinizmus, stigmatizálás, vállalkozók 
-

gi kifosztásunk; vasút lepusztítása, vonalak 
bezárása, megszorítások, áfa-csalás; egyházi 
iskolák diszkriminálása, fogyatékosok támo-

-

háborúk, kormányzati-, állami- intézménye-
sített korrupció, EU-pénzek lenyúlása; 
MDF-, SZDSZ-belháborúk, gazdatüntetés, 
média-tüntetés, veszett kutya-tüntetés, 
Öszöd-elleni tüntetés, közalkalmazottak, köz-

-
sok, önkormányzatok, tanárok, egészségügyi-
ek tüntetései, vasutasok, közlekedési dolgozók 

-

brutalitás, szemkilövés, lemagyarozás, svájci-
sapkázás, totemcafatozás, rasszisztázás, fa-
sisztázás, antiszemitázás, veszettkutyázás, 
Göncz, Tabajdi, Gurmai brüsszeli, strassz-
burgi nemzetárulása, a magyarság lelki-szel-
lemi elárulása Heller, Konrád, Kertész, 
Kende, Debreceni,Bolgár, Sass, Bánó, Forró, 

nemzetellenes aknamunkája, Kulcsár, Princz, 
Tocsik pénzügyei, Portik, Laborcz, Szilvási; a 
titkosszolgálat és alvilág összefonódó maffia-
hálózata.

M
„Cui prodest scelus, is fecit” - „Akinek a 

„A korrupció maga volt a rendszer 2002 és 
2010 között.”  (Budai Gyula)

odatartozik.”  (Bayer Zsolt)
 „2002 és 2010 között a kormányzók, „egy 

neobolsevista banda” dilettantizmusa, hata-
loméhsége és a kapzsisága okozta az ország 
szétesését. Mindez aljas indokból, különös 
kegyetlenséggel elkövetett országpusztítás.”  
(Kövér László)  
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Csont nélkül
10

hataloméhség és kapzsiság“
“

Tengernyi öröm



Megújult
gyógyszertár

várja a lakosságot városunk 
nagy múltú gyógyszertára. 

Hálózathoz tartozó Winkler 
-

-

-
-
-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

Patikáink modernizálását 
2012-ben kezdtük el - mondta 

összefogó 

-

-

-

-

is köszöntötte a megújult 
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Vasútmodellek

-
-

-
-

Színjátszó napok

-

-

Dal készül a városról
Horváth Ádám, városunk egyik legkiválóbb zené-
sze, jó szokásához híven gondolt egy merészet 
és komponált egy dalt Balassagyarmatról. 

-
dig átinteget…”

-

-

Alapítvány
Tizenöt éves fennállása 

-
-

mogatta a Pap Tamás 
-

jékoztatott Krivánszky 
-
-

-

Pál a hagyományos nyil-
vános ülésen beszámolójá-
ban felidézte az elmúlt ti-
zenöt év eredményeit, 

a folyósított ösztöndíj 

-
lók számára, akik példa-

-
nyi eredményeikkel ezt ki-

-

fiatal közül heten új belé-

elvi célja a névadó Pap 

-
-

dó szervezet – adomány 

12 számlaszámon még le-
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FELHÍVÁS FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

hirdetmény



-

-

-
-

Zsúfolásig megtelt a 

-

-

-

-

-
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