
Augusztustól 
újra 

nagyberuházás
Balassagyarmaton újabb nagy-
beruházás indul, amely hason-
lóan a városrekonstrukcióhoz 
2013-ban, fennakadást fog 
okozni a közlekedésben is. A 
városvezetés, a vízszolgáltató és 
a kivitelező a lakosság türelmét 
kéri, a beruházás eredmé-
nyeként egy év múlva mintegy 
20 kilométernyi elöregedett 
ivóvízvezeték újul meg a 
legkorszerűbb módon, az érin-
tett utcák burkolatával egyetem-
ben.

Balassagyarmat Város Önkor
mányzata 4 millió 120 ezer svájci 
frank támogatásban részesült a 
Svájci-Magyar Együtt működési 
Programból ivóvízhálózatának 
fejlesztésére, mely a szerződés 
szerint 1milliárd 160 millió forin
ton lett rögzítve. Balassagyarmat 
önkormányzata ezen felül a kor
mány EU Önerő Alapon nyert 
pályázatának köszönhetően a 
szükséges 15% saját erő fedezetét, 
mintegy 204 millió forintot is biz
tosítani tud. 

A projekt keretében Balassa-
gyarmat város belterületi elosztó
hálózatának (6.7 km) és ivóvízbe
kötésének (259 db) korszerűsíté
sét, továbbá a DejtárBalassa
gyarmat NÁ 300as külterületi 
távvezeték (11.028 fm) rekonst
rukcióját kívánjuk elvégezni, ki
egészítve a DejtárBalassagyarmat 
NÁ 400-as átmérőjű távvezeték 6 
db csomópontjának felújításá
val.            (folytatás a 3. oldalon)

GYARMAT H REKI Í
Balassagyarmat ingyenes közéleti havilapja

Szelektív, üveg gyűjtő konténerek hat helyen a városbanÚj igazgatók kinevezése

2015. július - különszám

A képviselő-testület döntést hozott 
arról, hogy pályázatot ír ki a lakosság 
önerős járdaépítési, valamint hom-
lokzat-felújítási beruházásainak 
támogatására. Zábrádi Józsefet, a 
Polgármesteri hivatal csoportve-
zetőjét kértük, hogy ismertesse a 
pályázatok részleteit.

Milyen önerős fejlesztéseket tá-
mogat az önkormányzat?

A képviselő-testület döntése értel
mében pályázatot lehet benyújtani 
önerős járdaépítés támogatására, va
lamint homlokzat felújításra. Az ön
erős járdaépítési pályázat célja, hogy 
a gyalogos közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése érdekében Balassagyarmat 
belterületén a magánszemélyek kivi
telezésében közterületen és közterü
letként használt területen megvalósu
ló járdaépítések, járdafelújítások so
rán felmerülő anyagköltség egy részét 

az önkormányzat viselje, íly módon is 
támogatva a járdák burkolatának 
megújulását.

Kik nyújthatnak be pályázatot? És 
beszéljünk a homlokzatokról is.

A járdaépítés tekintetében az adott 
közterületekkel – azaz a járdával - ha
táros ingatlanok esetében tulajdonjog
gal rendelkező magánszemélyek. A 
homlokzat felújítása kapcsán a képvi
selő-testület két területet jelölt meg, 
ahol a beruházásokat első körben tá
mogatja: ezek azon 1950 előtt épült 
épületekre vonatkoznak, melyek egy
részt a Rákóczi fejedelem út 1 – 69; a 
Kossuth Lajos út, a Bajcsy Zs. utca 
valamint az Óváros téren találhatók, 
másrészt pedig az előbbi körbe nem 
tartozó Ipolypart – Nádor- Széchenyi 
– Szondy – Benczúr – Kossuth – 
Patvarci - Baltik – Hunyadi – Mikszáth 
– Ipolyjáró utcák által határolt belvá
rosi városrészben lévő ingatlanok, 
azaz ezek tulajdonosai nyújthatnak be 
pályázatot.       (folytatás az 5. oldalon)

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 
A HÁZTARTÁSOKTÓL

Minden hét csütörtökén - páratlan 
héten a déli városrészen, páros hé
ten az északin (vasúti síntől számít
va) - a Városüzemeltetési Kft. a há
zaktól szállítja el a külön, összekötö
zött, átlátszó zsákokban az össze
gyűjtött szelektív hulladékot. Az 
alábbi három fajta frakció szerint: 1. 
papírhulladék, 2. tiszta műanyag, 3. 
tetrapack és aludoboz. Fontos: átlát

szó zsák kérhető ingyen a 
Városüzemeltetési Kft-től, de hete
ken belül minden háztartásba kiosz
tásra kerül. A társasházak közös 
képviselői személyesen járjanak el 
az ügyben. Információ és ügyfél
szolgálat elérhető a cég honlapján: 
http://www.bgyvarosuz.hu/index.
php 

(folytatás a 2. oldalon)

Homlokzat-felújítási 
támogatás, önerős 

járdaépítési támogatás
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G Y Ű J T É S I Ú T M U T A T Ó !
Milyen elkülönített (szelektív) hulladékokat gyűjthet egy-egy zsákban?

Kérem, gyűjtse egy zsákban, az alábbi tájékoztatóban megadott módon a:

 műanyagokat és a PET- palackot,

 papír hulladékot,

 Tetra Pack italos kartont és alumínium italdobozokat!

Házhozmenő járat keretén belül gyűjthető – és nem gyűjthető M Ű A N Y A G hulladékok
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G Kérjük, az alábbiakat tegye bele a zsákba:
- ásványvizes, üdítőitalos PET palack (kupakkal, címkével)

- háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, stb.)

- PP és HDPE �akonok (kozmetikai- és tisztítószeres �akonok pl: samponos, habfürdős,
mosószeres, öblítőszeres �akonok)

- tejes, joghurtos poharak, margarinos dobozok

- chips-es, kekszes, stb. csomagolások

- zsíros, ét- vagy motorolajos, fagyállós �akon

- élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyag dobozok, (étel futárok dobozai)

- hungarocell

- műanyag evőeszközök, eldobható poharak, eldobható tányérok
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Házhozmenő járat keretén belül gyűjthető – és nem gyűjthető P A P Í R hulladékok
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Kérjük, az alábbiakat tegye bele a zsákba tisztán, laposra hajtogatva:
- újságpapír

- irodai papír

- kartondobozok összehajtva

- tiszta csomagolópapírok

- szórólapok és reklámkiadványok

- könyvek, füzetek műanyag csomagolás nélkül

- papír tojástartó
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- élelmiszer maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó papírok, használt
egészségügyi papírok (használt papír zsebkendő, szalvéta, pelenka)

- indigós papírok (átíró tömbök)

Házhozmenő járat keretén belül gyűjthető–és nem gyűjthető F É M / I T A L O S KARTON hulladékok
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Kérjük, az alábbiakat tegye bele a zsákba:
- fém italos dobozok (üdítős, sörös)

- fém konzervdobozok

- Tetra Pack (gyümölcsleves, tejes dobozok) tisztán, laposra taposva

Házhozmenő járat keretén belül N E M gyűjthető hulladékok
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Ezt kérjük, egyik zsákba se tegye bele!

- háztartási hulladék

- különböző textil darabok

- műanyag evőeszközök, eldobható poharak, eldobható tányérok

- egészségügyi segédeszközök

- konyhai szerves hulladék (tea �lter, lehámozott héjak, gyümölcs- zöldség- bármilyen
ételmaradék)

- TILOS bármilyen üveg hulladékot beletenni (a feldolgozás során balesetveszélyes)!!!

Válogasson Ön is, mert
válogatni jó!

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 
A HÁZTARTÁSOKTÓL

(folytatás az 1. oldalról)

ÜVEGGYŰJTÉS HAT 
HELYEN!

Elejétől fogva kezelhetetlen 
volt a szelektív hulladék
gyűjtő szigetek működteté
se a szolgáltató (Zöld Híd) 
által lezáratlanul hagyott 
kukáknak és a szemétfajták
ra való tekintet nélkül sze
metelő polgároknak, akik 
szelektív gyűjtés helyett 
lomtalanításra használták a 
szigeteket. Ez utóbbi felelőt
len polgárok évente 300-400 
m3 illegális szeméttöbblet 
szállítási és ártalmatlanítási 
terhét okozták a városnak.

A folyamatos problémát 
jogszabály oldotta meg, a-
melyik kötelezően írja elő az 
üveg kivételével a szelektí
ven gyűjtött hulladék háztól 
való ingyenes elszállítását. 

Miután a regionális szol
gáltató július 1-től beszedte 
az említett konténereket, a 
magára maradt (még min
dig nyitott) üveges konténe
rek sajnos kiemelten von
zották a szemetelőket, ezért 
a szolgáltatóval egyetemben 
úgy döntött a városvezetés, 
hogy az eddigi 24 sziget he
lyett 6 helyre gyűjti össze az 
üveges konténereket, ahová 
vinni lehet az üvegeket. 
Ezek a helyszínek: 1. Ma
dách liget, 2. volt Busz
pályaudvar a Városháza 
mögött, 3. volt Plus parko-
ló, 4. Ady út, 5. Mártírok úti 
játszótér és 6. Május 1. út.

A többi szelektív hulladé
kot külön zsákokban háztól 
szállítja el a szolgáltató, illet
ve a Város üzemeltetési Kft. 
lakótelepeken működő kon
ténerei továbbra is működ
nek.

Az önkormányzat az el
következő hetekben foko
zottan figyelteti a szigeteket, 
az illegális szemetelők rajta
kapása érdekében. A kör
nyezetvédelmi bírság össze
ge elérheti az 150 ezer forin
tot is.



(folytatáás az 1. oldalról) 
A tartalékkeret felhasználásától 

függően az árfolyamváltozás miatt 
lehetőség van a városban további 
2-3 km vízvezeték cseréjére is. 

A projekt célja az ivóvízhálózat 
üzembiztonságának javítása. Az el
öregedett távvezeték- és vízelosztó 
hálózat korróziójából adódó statikai 
problémák kiküszöbölése, a gyakori 
meghibásodások megszüntetése. Az 
EU direktíváknak megfelelő vízminő
ség biztosítása közép- és hosszútá
von. 

Az acél vezetékek korróziós hibái
ból adódó vízminőség romlás meg
akadályozása illetve az azbeszt ve
zetékekből kioldódó szálak vízmi
nőség rontó hatásának megszünteté
se is feladat. 

Ezen túl cél a takarékos vízkészlet-
gazdálkodás megvalósítása és az 
üzemeltetési költségek és a hálózati 
közel 20 százalékos vízveszteség 
csökkentése. A nyolc éve kezdődött 
előkészítési munka a közbeszerzés
sel tavasszal ért véget, a nyertes kivi
telező a  PENTA-Bo roszlán Balassa-
gyarmat Konzor cium lett, a munka
terület átadás július 28-án volt, a ki
vitelezés megkezdése augusztus 9-én 
indul külterületen és a város hat 
pontján. 

A következő őszi ütemben a Szabó 
Lőrinc utca az iskolától a főplébánia 
templomig, illetve a Baltik, Kossuth 
és Thököly utcák teljes hosszában 
kerülnek a munkálatok alá. A tarta
lékkeret felhasználásától függően 
még az ősszel megkezdődhet az 
Ipolypart, Nádor, Széchenyi utcák ill. 
a Trikál utca nyugati fele (4/a-20. sz. 
között) és a Bajcsy déli felén is a mun
ka. Ez utóbbiak közül a forrásoktól és 
műszaki lehetőségektől függ, hogy 
melyik valósulhat meg. 

Ahol zöldfelületet érint a beruhá
zás kifejezett elvárása a városvezetés
nek, hogy lehetőség szerint minden 

egyes fát meg kell óvni a sérülésektől.
Mindebből látszik, hogy az elkövet

kező egy évben várhatóak újra fenn
akadások a város közlekedésében. De 
számítani kell vízkorlátozásokra is 
az éppen munkálat alatt lévő szaka
szokon. A technológiai átkötések és 
az úgynevezett repülővezetékek ki
építése idején néhány órás vízhiányra 
lehet majd számítani a zárószerelvé
nyek közti, mintegy 200 méteres utca
szakaszokon. Ez utóbbi a társasházi 
övezetben akár tucatnyi lépcsőházat 
is jelenthet egyszerre. A szolgáltató 
2-3 nappal a tervezett szüneteltetés 
előtt írásban köteles értesíteni min
den fogyasztót a tervezett ivóvíz szol
gáltatási szüneteltetésekről.

A beruházás ideje alatt a szolgáltató 
(DMRV) önálló elektronikus felületet 
és telefonos ügyfélszolgálatot biztosít 
a panaszok kezelésére, illetve a kivite
lező is várja akár személyesen a pol
gárokat kérdéseikkel az Ady út 27-es 
számú ingatlanon bérelt irodájában.

A városvezetés, a szolgáltató és a 
kivitelező kéri a lakosság türelmét a 
jelentős beruházás miatt. Cserébe vi
szont egy üzembiztos, egészséges ve
zetékrendszer épül a városban. Teljes 
kiváltásra kerülnek az azbeszt vezeté
kek és az elöregedett érintett bekötési 
szakaszok is, továbbá a várost Dejtárral 
összekötő és a környék lakosságának 
vizet biztosító rendkívül rossz álla
potban lévő fővezeték is. Összessé-
gében közel 20 km ivóvízcső és az 
érintett utcák többségének burkolata 
is megújul.
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Augusztustól újra nagyberuházás

2015. július

Három iskolában és a Központi 
Óvodában választottak igazgatót 
júliusban a fenntartók. 

A KLIK fenntartásában lévő Dózsa 
Általános Iskolában Szabó Csaba 
kapott kinevezést a közoktatási államtit-
kártól, noha az Önkormányzat Oravecz 
Erzsébet, a tantestület Tillmann Rezső 
pályázatát támogatta. A Balassi Bálint 
Gimnáziumban, mint az várható volt, 
Dr. Fényes-Bók Szilvia kapott igazgatói 
kinevezést, hiszen az Önkormányzat és 

a Tantestület is őt támogatta 
Borenszkiné Imre Éva és Hodossy 
Attilla helyett. A Szabó Lőrinc Általános 
Iskolában maradt az eddigi igazgató 
Fábián Gábor. Az önkormányzati fenn-
tartású összevont óvodák főigazgatói 
helye is megürült Pálinkás Zoltánné 
nyugdíjba vonulásával. Az egyetlen 
pályázó, Bobák Kálmánné miután visz-
szavonta pályázatát, egy évre 
Knyazoviczkyné Rutai Gabriellát bízta 
meg a képviselő-testület a vezetői fel-
adatok ellátásával az új pályázat elbírá-
lásáig.

Új igazgatók kinevezése

A Balassi Bálint Gimnázium 
új igazgatója dr. Fényes-Bók Szilvia

A kivitelezés első helyszínei:
- Kóvári út 1-9. és Rákóczi F. útja 
1-11. számú ház között (főutca Ady-
Bercsényi utcák közti szakasza)
- Rákóczi F. útja 31-61. számú ház 
között (főutca Luther-Thököly utcák 
közti szakasza)
- Rákóczi F. útja 75-125. számú házak 
között (főutca Hunyadi-Markusovszky 
utcák közti szakasza)
- Bajcsy út 3-15. házszám közti terü-
let (Ady-Deák utcák közti szakasz), 
- Ady Endre út végig a kétoldali zöld-
sávban ill. járdában, 
- Hunyadi utca végig
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-

testületének  37/2015.(III.26.) határozata, valamint az egyes ingatlanokban tulajdonjoggal rendelkező 
magántulajdonosokkal történt egyeztetés alapján VÉTELRE meghirdeti a balassagyarmati ingatlan-
nyilvántartásban osztatlan közös tulajdonban lévő alábbi beépítetlen terület megnevezésű ingatlano
kat, megtekintett állapotban: 

3199/1 hrsz-ú Török Ignác utca 23. szám alatti 594 m2,
3199/2 hrsz-ú Török Ignác utca 25.  szám alatti 606 m2,
3199/3 hrsz-ú Török Ignác utca 27. szám alatti 606 m2,
3199/4 hrsz-ú Török Ignác utca 29. szám alatti 606 m2,
3199/5 hrsz-ú Török Ignác utca 31. szám alatti 606 m2,
3199/6 hrsz-ú Török Ignác utca 33. szám alatti 606 m2,
3199/7 hrsz-ú Török Ignác utca 35. szám alatti 606 m2,
3199/8 hrsz-ú Török Ignác utca 37. szám alatti 635 m2.

Az ingatlanok eladási ára 3.000.000.Ft/ingatlan.
A vételi ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12..) 

folyamatosan lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 
Vagyongazdálkodási Csoportjától kérhető (telefonszám:/35/-505-977).

          dr. Varga Andrea
           jegyző

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Balassagyarmat Város Önkormányzata még 2012
októberében nyújtotta be támogatási igényét a Városi
Képtár és a Szabadtéri Színpad felújítására vonatkozóan
az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív
Programjának Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése című felhívására.

Az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0057 számú pályázat
először tartaléklistára került, azonban az önkormányzat
kifogással élt a pályázat pontozásával kapcsolatban,
melyet elfogadtak és a projekt az Észak-Magyarországi
Operatív Program Irányító Hatósága vezetőjének
döntése alapján 179.920.115 Ft összegű Európai Uniós
támogatásban részesült. A projekt 100 %-os támogatási
intenzitású, így az önkormányzatnak nem önerőtkellett
biztosítani a pályázathoz.

A pályázat segítségével teljes körűen megújult a
Képtár, méltón illeszkedve így a felújított Civitas
Fortissima térhez. Emellett sor került a Szabadt rié
Színpad felújítására is, melynek keretében a nézőtéri
ülőkék cseréje, új kiszolgáló épület építése, a
rendezvényekhez szükséges technikai berendezések
beszerzése és a Makovecz Imre által 1986-ban
tervezett, életveszélyessé vált kerítés és az úgynevezett
Cirmoskaréj rekonstrukciója valósult meg.

A kivitelezési munkál tok a közbeszerzési eljárásoka
lebonyolítását követően, 2014 októberében kezdődtek
meg. A Képtár felújítási munkálatait a Szirt Bau Kft., míg
a Palóc Színpad kialakítását a Pesti Építő és Faipari Zrt.
végezte. A felújítások 2015 áprilisában fejeződtek be,

ezt követően került sor hang- és fénytechnikai, illetve az
informatikai eszközök beszerzésére.

A két felújított helyszínen már a projekt 2015. július
31-ei hivatalos befejezését megelőzően is tartottak
rendezvényeket. A város lakossága egy egész napos
majális keretében vehette birtokba az új nevet kapott
Jánossy Képtárat és a Palóc Színpadot. Emellett már
újra a Színpadon zajlott a Diákjuniális és a Szent Anna
napi Palócbúcsú is.

A beruházás megvalósításával teljesült az
Önkormányzat célja, a Képtár és a Szabadtéri Színpad
felújításával egy egész évben látogatható turisztikai,
kulturális helyszín jött létre Balassagyarmaton, mely az
elkövetkező években számos önkormányzati, egyházi és
civil rendezvény számára
biztosíthat
színteret.

BEFEJEZŐDÖTT BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AGORA

BALASSAGYARMATI KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT

CÍMŰ PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA
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2015. július

NYÁRI MELEG ÉTEL 
RÁSZORULÓKNAK
Nyertes pályázatnak köszönhetően a 
nyári tanítási szünetben 45 napon 
keresztül biztosít Balassagyarmat is 
160, 8-18 éves alap és középiskolás 
gyermeknek meleg ételt a Madách 
Kollégiumban és a Művház konyhán. 
Minden rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek 
jogosult az ellátásra, ők 360-an vannak. 
Furcsa módon a jogosultak közül 

augusztusig csak 92-en éltek a lehető-
séggel. A bölcsisek és ovisok a nevelő-
intézményekben részesülnek ellátás-
ban. 

150 MILLIÓ FORINT 
ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉSRE 
Megjelent a legfrissebb közlönyben a 
1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. 
mellékletének kiegészítéseként, hogy 
Balassagyarmat is meghívást kapott 
a KEOP maradványkeret felhaszná-
lására szóló pályázatra, intézményei-
nek energetikai korszerűsítésére. A 
tervek szerint a Zeneiskola, a 
Balassi Gimnázium új épülete és tor-
naterme, ill. ha sikerül a Dózsa 
Iskola régi épülete kerül felújításra, 
homlokzati és tetőszigetelés, illetve 
nyílászáró csere végrehajtása által. 

(folytatás az 1. oldalról)
Jól értem, hogy csak az 1950 előt-

ti épületek tulajdonosai nyújthat-
nak be pályázatot? Mi ennek az 
oka?

Igen, a képviselő – testület a pá
lyázati felhívással első körben a fen
tiekben megjelölt területeken támo
gatja a homlokzat felújítást, ott is 
kiemelten az 1950 előtt épült ingat
lanok vonatkozásában, mivel a pá
lyázat célja a városkép szempontjá
ból kiemelten fontos területek épü
leteinek megújulása. Ezzel együtt 
azonban tájékoztatom az érdeklő
dőket, hogy a képviselő-testület 
előtt van egy újabb pályázat kiírásá
ról való döntés is, mely az iparosí
tott technológiával épült társashá
zak felújítását támogatja – azaz a 
panellakásokét. Ennek kiírásáról a 
képviselő-testület még augusztus
ban döntést fog hozni. Ősszel már 
pályázni lehet rájuk is.

Térjünk vissza a jelenlegi pályá-
zatokra. Mekkora összeget lehet 
igényelni és ki dönt a támogatás-
ról?

Az önerős járdafelújítás, járdaépí
tés esetén a támogatás mértéke 
bruttó 2.000 Ft/négyzetméter, de 
maximum kérelmenként 40.000.- Ft. 
A támogatás a kérelmező által meg
jelölt balassagyarmati építőanyag-
forgalmazónál az önkormányzat 
nevére szóló anyagköltség számla 
megfizetésével történik. A támoga
tás homlokzat felújítás esetén bruttó 
2000 Ft/m2, maximum 100.000 Ft a 
Rákóczi fejedelem út 1 – 69; a 
Kossuth Lajos út, a Bajcsy Zs. utca 
valamint az Óváros téren, míg brut
tó 1000 Ft/m2, maximum 50.000 Ft 

az előbbi körbe nem tartozó 
Ipolypart – Nádor- Széchenyi – 
Szondy – Benczúr – Kossuth – 
Patvarci - Baltik – Hunyadi – 
Mikszáth – Ipolyjáró utcák által ha
tárolt belvárosi városrészben lévő 
ingatlanok esetén. A támogatás eb
ben az esetben is a kérelmező által 
megjelölt balassagyarmati építő
anyag-forgalmazónál az önkor
mányzat nevére szóló anyagköltség 
számla megfizetésével történik. Az 
eredeti homlokzat ornamentikájá
nak visszaállítása vagy a városkép 
szempontjából fokozottan kiemelt 
jelentőségű épület homlokzatának 
felújítása esetén a fentiekben meg
határozott támogatáson felül maxi
mum 100,-eFt további támogatás is 
nyújtható. A pályázatokat folyama
tosan lehet benyújtani. Az elbírálás 
a Városüzemeltetési bizottság ha
táskörébe tartozik.

Honnan kaphatnak az érdeklő-
dők részletes tájékoztatást ezekről 
a támogatási lehetőségekről?

A képviselő-testület 19/2015.
(V.05.) önkormányzati rendeletében 
döntött a homlokzat-felújítás támo
gatásáról, míg 20/2015.(V.05.) ön
kormányzati rendeletében a lakos
sági járdaépítési kérelmek elbírálá
sáról és annak egyes feltételeiről. 
Ezek a rendeletek a www.balassa
gyarmat.hu honlapon elérhetők. 
Amennyiben akár a pályázatok be
nyújtásával, akár a minimálisan el
várt műszaki tartalommal kapcso
latban kérdés merülne fel, az 505-
974 illetve az 505-977-es telefonszá
mon, illetve a zabradi@balassagyar
mat.hu e-mail címen lehet érdek
lődni.

Homlokzat-felújítási 
támogatás, önerős 

járdaépítési támogatás

BICIKLISEKÉ LETT AZ ÚJ BMX PÁLYA
Július 14-én Medvácz Lajos polgármester és Vizi Tibor, a 
Balassagyarmati Kerékpáros Egyesület elnöke aláírta azt a 
szerződést, amely szerint a Vak Bottyán utca végén lévő elkerí-
tett önkormányzati területet BMX pálya ingyenes használatára 
megkapják az extrémek. A következő trail jam augusztus 21-én 
már itt kerül megrendezésre, a versenyről info itt: 
http://on.fb.me/1Jnh0YR



aktuális
G

Y
A
R

M
A
T
I 

H
ÍR

E
K

 
6

179,92 millió forint támogatással 
újították fel a balassagyarmati sza-
badtéri színpadot és a városi kép-
tárat, amelyeket mostantól Palóc 
Színpad és Jánossy Képtár néven 
hívhatunk. A májusi átadást követően 
a nyár folyamán több program vissza-
költözik a ligeti szórakozóhelyre.

A balassagyarmati városi önkor
mányzat sikeres pályázata által újult 
meg a Civitas Fortissima téren álló 
képtár. Az 1913-ban épült, impo
záns épületet kívül-belül renovál
ták. A megújult kiállításon jelentős 
XX. századi magyar képzőművésze
ti gyűjtemény látható. A megújulást 
jó alkalomnak gondolták ahhoz is, 
hogy a város egyik nagy művészé
nek is emléket állítsanak, ezért 
Jánossy Ferencről nevezték el a kép
tárat.

A szomszédos Palóc Liget sza
badtéri színpadán már évek óta nem 
tudtak rendezvényeket tartani, mert 
annyira elhasználódott, hogy a fo
lyamatos javítások sem voltak ele
gendők. Nyolc évvel a szórakozó
hely bezárását követően a Palóc 
Agora program keretében sikerült 
felújítani és májusban átadni a kö
zönségnek. A ma már Palóc Színpad 
nevet viselő helyszínre visszaköltö

zött a városi tanévzáró rendezvény, 
és ugyanitt tartották meg a minden 
évben szokásos Palóc Búcsút is. A 
búcsú alkalmával a térség szinte 
minden települése bemutatja visele
teit, amelyek közül a legszebbet is 
kiválasztja a zsűri. A Palóc Búcsú a 
város egyik legnagyobb turisztikai 
rendezvénye, amelyre több ezren 
látogatnak el évente.

Az üzemeltetők szándéka szerint 

több rendezvénynek is új helye lesz 
a felújított Palóc Színpad; a tervek 
szerint nyár folyamán és az őszi 
szezonban is odavárják majd a kö
zönséget újabb rendezvényekkel.

A Palóc Agora Balassagyarmati 
Kulturális és Turisztikai Központ az 
Európai Uniós és Magyarország 
Kormánya támogatásával, 179.92 
millió forintos nyertes pályázatból 
valósult meg.

Újra használható a színpad

Augusztus
01. FőtérJazz – MonKeys Trio koncert (C.F. tér)

08. Fregoli Színház: Félrelépni tilos, vígjáték (Palóc Színpad)

09. Strandröplabda Verseny (Városi Strandfürdő)

14. Esti Zumba Fitness Party Borda Zsolttal (C.F. tér)

15. Alternatíva koncert (C.F. tér)

19-21. Palóc Kertbarátkör termékbemutatója (műv.központ)

20. Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe. Egész
nap szórakoztató műsorok, koncertek, tűzijáték a Főtéren

20. Szent István Nap a Nyírjesi Vadasparkban

21. Dead Diamond Trails, BMX, MTB kerékpáros verseny (Vak
Bottyán u. BKS pálya)

22-23. Kutyafrizbi Verseny (Sportpálya, Vizy Zs.)

28. Music Jam Band koncert (C.F. tér)

29. Vadóka Néptánc-csoport, a füleki Rakonca
Néptáncegyüttes és a szécsényi Palóc Néptáncegyüttes
gálaműsora (Palóc Színpad)

29. Nyárzáró Rock Táncház buli (Madách Mozi)

Szeptember
04-05. II. Határmenti Kofavizit (Palóc liget, Palóc Színpad)
koncertek, főzőverseny, kirakodóvásár, kézművesek, játszóház,
Palóc Ízek Utcája

13. I. CON IRINCIA Jánossy Ferenc emléknap (Jánossy Képtár,F
Madách Mozi)
19-27. Ars Sacra Fesztivál – Klasszikus koncertek Haydn,
Mozart és Beethoven műveiből (MNM Palóc Múzeuma)
26. Titan Angels Átlagtartó- és Ügyességi Motorverseny
(Belváros és kamionparkoló)

26. III. BALASSAGYARMAT SZERETLEK -  Szent Mihály napi
tűzünnep, koncertHell Driver, Ferenczi György és a Rackajam
(Palóc liget, Palóc Színpad)

BALASSAGYARMATI
PROGRAMAJÁNLÓ


