




aktuális 3

G
Y
A
R

 M
A
 T
I 

H
Í R

E
K

 

Önkormányzati ingyentelkek 
három gyermek vállalásáért

Az önkormányzat által kidolgozott program a 
kormányzat legutóbb hozott családtámogatási kedvez-
ményeihez illesztve soha nem látott lehetőséget jelent 

a gyermekvállalás ösztönzésére, a többgyermekes csa-
ládok letelepítésére, illetve városban tartására. 

A képviselő-testület decemberi ülésén arról határo-
zott, hogy tizenöt ingyenes építési telket biztosít a leg-
alább három gyermeket vállaló családok részére – 
hangzott el a városvezetők által tartott sajtótájékozta-
tón. 

A polgármester emlékeztetett, az önkormányzat ko-
rábban is tett intézkedéseket a népességmegtartó erő 
növelésére: 2007-től minden megszülető gyermek ke-
lengyepénzt kap, a diákokat tanulmányi ösztöndíjakkal 
segítik, fejlesztik az intézményhálózatot, társasházépítő 
program indult, az első lakáshoz jutókat pedig kamat-
mentes hitellel támogatják.

Az eladásra váró építési ingatlanokon túl (Török 
Ignác utcai és az idén kialakításra kerülő Springa dom-
bi, és Ifjúsági úti – szerk.) a város ingyentelkei a kor-
mány legutóbb hozott családtámogatási programjához 
illesztve óriási lehetőséget jelenthetnek a gyermekválla-
lás ösztönzésére, a többgyermekes családok letelepíté-
sére, városban tartására – hangsúlyozta Medvácz 
Lajos.

- Újkóváron kilenc, a déli városrészben hat telek vár 
gazdára – ismertette a részleteket az alpolgármester. - 
Méretük 630 és 800 négyzetméter között mozog, köz-
műellátásuk vegyes, ez 1-1,5 millió forintos megtakarí-
tást jelent a családoknak. A tulajdonosok a későbbiek-
ben is részesülhetnek további kedvezményben, mint 
például az első lakáshoz jutóknak járó kamatmentes 
hitel, vagy a járdaépítési támogatás. A telkek kiosztásá-
nak elbírálásakor előnyt élveznek a több gyermeket 
nevelők, illetve a városba más településekről beköltözni 
szándékozó családok. Nagy az érdeklődés a telkek 
iránt, a pályáztatás folyamatos, a beérkezett kérelmek 
elbírálása negyedévenként történik – magyarázta Csach 
Gábor.

Amennyiben a tizenöt ingyentelek kevésnek bizo-
nyul, az önkormányzat további területeket is bevon a 
programba.                                                      (szilágyi)

Kormányzati segítség 
a nagycsaládosoknak
A kormányzat új otthonteremtési programja is minden 
eddiginél nagyobb lehetőségeket kínál a nagycsaládo-
soknak. 

A tavaly július 1-jével bevezetett egyösszegű, vissza nem 
térítendő lakáscélú támogatás, a családok otthonteremtési 
kedvezménye (csok) január 1-jétől még kedvezőbb feltéte-
lekkel igényelhető.

A legfontosabb változások között van, hogy a lakóingat-
lanok energiahatékonysági szintjét a jövőben nem kell fi-
gyelembe venni a kedvezmény összegének megállapításá-
nál. Eltörölték az ingatlanokra előírt 160 négyzetméteres 
felső mérethatárt, ennél nagyobb hasznos alapterületű in-
gatlanokra is igényelhető a csok. 

Az előre vállalt gyermekek esetében elegendő, ha csak 
az egyik szülő 40 év alatti. A változások közé tartozik, 
hogy az igénylésnél már nemcsak a 16, hanem a 20 év 
alatti eltartottakat is figyelembe lehet venni, felsőoktatási 
továbbtanulás esetén pedig a 25 év alattiakat is.

A használt lakóingatlanok vásárlása vagy bővítése ese-
tén járó csok alapösszege 10 százalékkal emelkedik, így 
egy gyermek után 550-660 ezer forint, két gyermek után 
880 ezer-1,43 millió, három gyermek után 1,32-2,2 millió, 
négy vagy több gyermek után 1,76-2,75 millió forint jár.

Az újonnan épített vagy vásárolt lakóingatlanok eset-
ében a kedvezmény egy gyermek esetén 600 ezer forintra 
nő, két gyermek esetén 2,6 millióra, míg három vagy több 
gyermek esetén 10 millió forintra. 

Akár három gyermeket is lehet majd előre vállalni, 
melynek határideje 10 év lesz. Ez a határidő akkor is, ha a 
meglévők mellé csak egy vagy két gyermeket vállalnak, de 
ezzel a gyermekek létszáma eléri a legalább hármat.

A megvásárolandó új lakásnak legalább 60 négyzetmé-
ternek, míg családi ház esetén legalább 90 négyzetméter-
nek kell lennie. Az érintett háromgyermekes családok az 
általuk felvett lakáscélú kölcsönhöz kedvezményes állami 
kamattámogatást is igényelhetnek. A kamattámogatás 
maximális időtartama 25 év, és legfeljebb 10 millió forint 
kölcsönösszegig igényelhető. Ehhez járul kedvezmény-
ként az új lakásépítéskor visszaigényelhető Áfa (27% he-
lyett 5%) 5 millió forint összegig.

Az új programmal kapcsolatos tudnivalók részletei 
megtalálhatóak a www.család.hu honlapon.

2016. január
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A hagyományoknak megfelelően az ön-
kormányzat képviselő-testülete a Civitas 
Fortissima ünnep-
ség keretében adja 
át az idei városi 
elismeréseket.

Díszpolgári cí
met adományoznak 
Csem niczky Zoltán 
szobrászművész 
nek, Balassagyarmat 
képzőművészeti életét alakító, több mint há
rom évtizedes tevékenységéért, Balassagyar
mat jó hírét szolgáló alkotó tevékenységéért.

Díszpolgári címet kap Ember Csaba, 
karnagy, igazgató, a Rózsavölgyi Márk 

Művészeti Iskola ér
tékeinek és érdeke
inek évtizedeken át 
való feltétlen képvi
seletéért, a magyar 
zenekultúra iránti 
alázatos elkötele
zettségéért.

Balassagyarma
tért Emlékérmet kap Sztancsik József 
pedagógus, sportoló, dr. Szrenka János 
sebész főorvos, Telek Balázs fotóművész 
(posztumusz), Melo Ferenc pedagógus, 
igazgató.

A Horváth Endre díjat Sáros Miklós kép
zőművésznek adományozzák.

Végre megszépült a mentőállomás
Az országos program keretében 30 mil-

lió forintból felújították a gyarmati mentő-
állomást.

Az országban hatvan mentőállomás újult 
meg, a gyarmatira már nagyon ráfért a meg
szépülés: gyakorlatilag több mint harminc 
éve nem nyúltak az építményhez.

Most végre hőszigetelték az épületet, ki
cserélték a nyílászárókat, a kazánt és nap
elemes melegvíz-szolgáltató rendszert is 

építettek, valamint az állomás belseje is megszépült. Így már felelősségteljes munkájuk
hoz méltó körülmények között lehetnek a mentősök.

Az öröm sajnos nem lehet teljes: érthetetlen, hogy a garázsra már miért nem jutott 
pénz? Egyelőre ígéret van arra, hogy azt is felújítják. Remélhetőleg erre nem kell hosszú 
éveket várni…

A kormány bürokráciacsökkentő cso-
magjának részeként szinte minden állam-
polgári okmány kiállítása vagy pótlása 
illetékmentessé vált január 1-től a Balas-
sagyarmati Kormányablakban is.

Ingyenesek lettek a magánszemélyeknek: 
erkölcsi bizonyítvány kikérése (évente 4 
alkalommal), személyi igazolvány, lakcím
kártya, a névváltozás és családi állapot vál
tozás miatti okmánycsere, az eltulajdonított 
okmányok pótlásának ügyintézése, diák
igazolvány, az első jogosítvány kiadása, a 
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványá
nak cseréje, a mezőgazdasági és erdészeti 

gépkezelői jogosítvány, az eltulajdonított 
adókártya pótlása, a pedagógus igazolvány.

A magánszemélyek mellett a vállalkozók is 
örülhetnek, ugyanis évente négy alkalommal 
ingyenes a cég cégkivonatának, cégbizo
nyítványának és cégmásolatának kiállítása, 
ha ezt a cég egyik tagja vagy a cég képvise
lője kéri ki. Megszüntették a számviteli be
számoló közzétételéért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjat.

A 160 négyzetméter alatti hasznos alap
területű egylakásos lakóépület bontási, 
építési, módosított építés és használatba
vételi engedélyezési eljárásáért sem kellene 

fizetni. Öröklés esetén a tulajdonjog változás 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzése és a ha
szonélvezeti jog bejegyzése is illetékmentes 
lett január 1-től. 

Szépen szavaltak
Immáron huszonhatodik alkalommal 

rendezte meg a Mikszáth Kálmán Kö
zépiskola a Madách-Mikszáth Vers-és 
Prózamondó Versenyt. Határon túli és 
anyaországi diákok, összesen 22 tanuló 
érkezett a nemzetközi megmérettetésre. 
Idén a kötelező szöveg kortárs alkotás 

volt, valamint egy szabadon választott 
művet is elő kellett adniuk a versmondók
nak. A zsűri tagjai: Kiss László, a Magyar 
Versmondók Egyesületének elnöke, Kun 
Ferencz, a verseny egyik fő támogatója, 
a Rákóczi Szövetség alapító tagja, Illés 
Ivett, a verseny egyik felfedezettje. 

A színvonalas versengés végén a kö
vetkező eredmény született: 1. hely: Bánki 
Benjámin, Pécs, 2. hely: Oláh Lídia, Rima
szombat, 3. hely: Horváth Ádám, Pécs. A 
magyarul legszebben beszélő versenyző: 
Futó Friderika (Zilah), a legjobb határon 
túli versenyző: Mészáros Barbara (Hi
daskürt), közönségdíjas és a zsűri egyik 
különdíjasa: Mezei Patrik (Mikszáth), a 
zsűri másik különdíjasa: Markó Dominik 
(Szondi). (Fotónkon: a különdíjas Mezei 
Patrik és Kiss László zsűrielnök)

Ingyenes okmányok a Kormányablakban

Elismerik a város kiválóságait
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Harmincötödik alkalommal nyitja 
meg kapuját a színjátszók és a 
közönség előtt a Madách Imre 
Irodalmi és Színjátszó Napok - 

vagy ahogyan színházi körökben 
ismerik, a balassagyarmati ISZN: 
az ország legrégebbi, ötven éves 

múlttal rendelkező fesztiválja.

Története az 1960-as évek közepé-
ig nyúlik vissza, az esemény akkor 
az igen népszerű pódiumműsorok 
helyi seregszemléjének számított. 

Az eltelt évtizedek alatt a profilja 
sokat változott - városon belüli 
helyszíneiről nem is beszélve -, iro-
dalmi színpadi műsorok fórumából 
a „baráti” országok irodalmát be-
mutató színpadok találkozóján át 
jutott el a mai állapotig. 1983-tól lett 
a kamarajátékok fesztiválja, s így - a 
műfaj jellegénél fogva - lényegesen 
több produkció bemutatására lett 
alkalmas.  Ekkortól már a hazai és a 
határon túli magyar nyelvű amatőr 
színjátszás meghatározó eseményé-
vé vált.

A kezdeti időkben évente, majd 
közel két évtizede minden második 
esztendőben kerül megrendezésre. 
Sok stílus és sok színjátszó volt itt a 
harmincnégy találkozón: alternatív, 
az önmagukat és új utakat kereső 
színjátszók, élvonalbeli magyar 
együttesek és határon túli magyar 
csoportok, versmondók, hagyomá-
nyos kőszínházi alapokra épülő 
előadások, és kísérletek.

A bemutatkozó társulatokra ma 
is az elhivatottság, a folyamatos 
műhelymunka és a klasszikus szín-
házi formanyelvvel való állandó, 
frissülő kísérletezés jellemző. 

Városunk kulturális életének 
egyik csúcspontja több száz színját-
szót, szakmabelit és színházkedve-
lőt vonz nemcsak Nyugat-
Nógrádból, hanem az ország más 
régióiból, valamint határon túlról 
egyaránt. Az ISZN szakmai nívójá-
nak mi sem méltóbb jellemzője, 
minthogy számos ma már országo-
san és nemzetközileg is elismert 
színházi társulat, rendező, színész 
bontogatta itt szárnyait. Többek kö-
zött társulatával városunkban járt 
Éless Béla színművész, rendező is 
szeretettel beszélt fesztiváli élmé-

nyeiről nemrégiben a megyeháza 
közönsége előtt. 

A fesztivál tradícióiból eredően a 
Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központ szívügyének és kötelessé-
gének tekinti az alternatív, az ön-
magukat és új utakat kereső szín-
játszók fesztiváljának megszerve-
zését. 

A fesztivál megvalósítására pá-
lyázati támogatást idén nem sike-
rült elnyerniük, de a rendezvény 
szerencsére nem marad el, mert a 
városi önkormányzat vállalta a 
szükséges anyagiak biztosítását.

Az anyagi nehézségek egyre mé-
lyebben érintik az amatőr színját-
szást, és a bemutatkozásnak lehe-
tőséget adó fesztiválokat is. Éppen 
ezért napjainkban rendkívüli jelen-
tősége van annak a legtöbbször ki 
sem mondott célnak, hogy a gyar-
mati fesztivál a színjátszó csopor-
tok alkotókedvének erősítését, az 
alternatív, az öntevékeny színját-
szás fejlődését akarja szolgálni. Az 
amatőr társulatok nagy részét ép-
pen a találkozás, megmérettetés, 
megmutatkozás izgalma, lehetősé-
ge tartja életben, ezért öröm, ha 
egy-egy találkozóra minél több 
csoportot meg tud hívni a művelő-
dési központ. A társulatok pedig 
szívesen jönnek, mert a szakmai 
körökben is elismerten jól szerve-
zett fesztiválon otthon érzik magu-
kat. 

A 35. ISZN-en neves színházi 
szakemberek, Regős János rende-
ző, az MSzJSz elnöke, Ascher 
Tamás rendező és Tóth Zsuzsanna 
színházpedagógus értékelik a ver-
senyprodukciókat. A legjobb elő-
adás nyeri el a város különdíját, az 
Aranymaszkot. 

Idén a társulatok nagyon színvo-
nalas produkciókkal jelentkeztek, 
melyek közül az előzsűri döntése 
alapján 15 produkció kapott meg-
hívást a fesztiválra.              

Pénteken és szombaton az elő-
adások egymást követik három 
helyszínen, az egészen bensőséges 
hangulatot teremtő szobaszínház-
ban, az épület játéktérré átalakuló 
aulájában és az emeleti kamarate-
remben.

A művelődési központban febru-
ár utolsó hétvégéjén sokszínű és 
izgalmas színházi előadások, kiállí-
tás, jazz koncert, tehát igazi feszti-
váli hangulat várja az érdeklődő-
ket, ahol mindenki találhat érdek-
lődésének megfelelő programot. 

      Színház a központban
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Kulturált szórakozás 
az Éden Clubban

A város legújabb szórakozóhelyén, az 
egykori Canada Üzletház alagsorában de-
cemberben nyílt Éden Clubban a hét min-

den napján lehetőség nyílik a kulturált ki-
kapcsolódásra. A csocsó és a billiárd mellett 
már a darts hívei is hódolhatnak szenvedé-
lyüknek, méghozzá minden igényt kielégítő 
profi táblákon.

Homuth és Alapi
Év végén a moziban adott koncertet – ki-

váló zenésztársakkal - a több mint két évtize-

des szünet után újra aktív énekes, Homuth 
Öcsi János, a sztárvendég pedig nem kisebb 
egyéniség volt, mint hazánk vezető gitárosa, 
az Eddából (is) ismert Alapi István. Nagysze-
rű buli volt, aki kihagyta, igazán sajnálhatja!

Úton az ikonok
Veres József, lapunk publicistájának 

ikonkép-kiállítása Szeged, Békéscsaba, 
Csömör, Kalocsa után visszatérve váro-
sunkba, a Városi Könyvtárban lesz látható 
márciusban. Legutóbb (fotónkon) Salgótar-
jánban, a sortűz áldozatainak emléknapján 
állították ki az ikonokat.

A Balassi Bálint Gimnázium eddig is 
elismert volt a versenyeredményeknek, a 
nyelvvizsgák arányának és az emelt szintű 
érettségi eredményeinek köszönhetően. 

Az itt tanuló diákok legnagyobb része 
egyetemen tanul tovább az érettségi vizsga 
után. Ők előbb-utóbb szembesülnek a jövő 
azon elvárásával, hogy minél több a szak-
máját, kutatási területét idegen 
nyelveken is jól beszélő értelmi-
ségi szakember legyen jelen a 
világban.

Az emelt szintű nyelvi képzés 
még hatékonyabbá tétele céljá-
ból ezért már a második félévtől 
anyanyelvi tanár érkezik a Ba-
lassiba - az Egyesült Államokból. 
Jennifer Johnson nagy módszer-
tani tudással, nemzetközi nyelvta-
nítási kultúrával, ismeretanyaggal 
rendelkezik.

A lektor nem csupán az érettségi és a 
nyelvvizsga témakörök gyakorlásában se-
gíti majd a diákokat, hanem nemzetközi is-
meretek átadásában, a kulturális jellemzők 
megismerésében is, amely az egyetemi élet, 
a pályaválasztás szempontjából is irány-
adó lehet. Természetesen a gimnáziumban 

mindezek mellett továbbra is minőségi ok-
tatást kapnak a tanulók német, francia és 
olasz nyelvekből is. Szintén a második félév-
től érkezik egy francia nyelvi gyakornok is a 
Kolozsvári Egyetemről. 

A gimnáziumi képzésnek továbbra is 
fontos pillére a matematikai nívócsoportok 
megalakítása, amely a reáltudományokban 

tehetséges diákok eredményes verseny-
felkészítését és továbbtanulását segíti. A 
gimnáziumi képzés alapelve, hogy minden 
diák választási lehetőséget kapjon minden 
tudományterületből az emelt szintű érettségi 
megszerzésére, amely belépő a felsőokta-
tásba kerüléshez.

Ha valaki, akkor a balassagyarmati szü-
letésű Kaliczka Patrícia az, aki fiatal kora 
ellenére igazolta már, hogy kiemelt helye 
van a kortárs magyar festészet palettáján. 
Bizonyítékul erre nem csak a nagyszámú 
országos- és európai csopor-
tos kiállítás és több kitüntető díj 
szolgál, hanem a szakma elisme-
rő méltatása is. Ha ma a hazai 
művészetének van kitörési útja, 
akkor azon Patríciának megér-
demelt helye van. Időszerű volt 
hát, hogy egy öt évet átölelő be-
mutatkozással - ha úgy tetszik - a 
fővárosból „hazajöjjön” hozzánk, 
mely így egyben élete első ön-
álló kiállításává vált (a kiállítás 

megnyitón készült fotónkon: Szávai Attila, 
Kaliczka Patrícia és Zolnyánszki Zsolt).

Kaliczka Patrícia kiállítása, Horváth End-
re Galéria – Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központ, január 8. – február 25.

Hazatérés - Kaliczka Patrícia kiállítása

Önkormányzati karácsony
Száztíz rászorulónak adott karácsonyra tartós élelmiszert ajándékba az önkormányzat. 

Emellett az ünnepek alatt meleg ételt biztosítottak a Hajléktalan Szállónak és a Közkonyhának, 
valamint a téli szünetben ingyen étkezhettek a rászoruló gyermekek is.

aktuális

Amerikai nyelvtanár 
a Balassi Gimnáziumban



Tudnunk kell, honnan jövünk és 
hová megyünk – vallja a három 

évtizede a művelődési központban 
tevékenykedő Jakus Juli, akivel 

értékmegőrzésről, palócságról és 
szappanozásról beszélgettünk.

- Éppen harminc éve dolgozol a 
gyermekművelődés területén: mi-
lyen alapelvek mentén tevékeny-
kedsz?

- Nagyon sokat tanultam Nedeliczki 
Teritől és a Kézműves Műhelyt elindí-
tó Nagy Melindától. Velük együtt fo-
galmaztuk meg szolgálatunk lénye-
gét, hogy a különböző kézműves és 
népművészeti ágak, illetve a generáci-
ók együttélését valósítsuk meg az ér-
tékteremtés és az értékmegőrzés jegy-
ében. Olyan szándékkal közeledek a 
gyerekek felé, hogy segítsem őket ott-
hon lenni a világban, törekszem érzé-
kenyebbé tenni őket szűkebb és tá-
gabb környezetük változásai iránt. 

- Egy anyának minden gyermeke 
egyformán fontos, de mégis, a szám-
talan rendezvényedből-klubodból 
melyek állnak a legközelebb a szí-
vedhez? 

- Több nagy csoportra osztható a 
tevékenységi területem: kézműves-
ség, palócság, gyermekszínjátszás, tá-
borok, családi programok, vagy a 
Baba-Mama Klub. Egyik kedvesebb, 
mint a másik. Számomra egy a lényeg, 
hogy felerősödjön a gyermekek kultú-
rához való kötődése, ezért szívesen 
vállalom, hogy összekössem a múltat 
a jövővel. Az iskolai tanagyagban sok-
szor megjelennek régi foglalkozások, 
paraszti mesterségek. Lehetőség sze-
rint minden gyermeknek meg kell 
próbálkoznia azokkal a tevékenysé-
gekkel és meg kell ismerkednie azok-
kal a tárgyakkal, amelyekről hall. 
Kézbe kell vennie és dolgoznia kell 
vele, vagy legalábbis látnia kell, ho-
gyan használják. Nemrég érdekes fel-
fedezést tettem óvodásokkal való ne-
mezelés közben. Amikor már mindent 
megbeszéltünk a bárányokról, a gyap-
júról és annak hasznosságáról, neki 
akartunk látni a munkának. Kértem, 
hogy szappanozzák be a kezüket, de a 
gyerekek számára idegen volt a szap-
pan! Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy nem szoktak kezet mosni, ha-
nem azt jelzi, hogy a mai gyerekek 
már csak a folyékony szappant isme-

rik. Viccesnek tűnik, de a történelmi 
ismeretközvetítés a szappanozás elsa-
játításával kezdődik.

- Az Örökség Kulturális Műhely 10 
éves, márciusban lesz a 100. előadás.

- Tudnunk kell, honnan jövünk és 
hová megyünk. Az előadások gyöke-
reink megismerését és szellemi ha-
gyományunk jelképi örökségének fel-
tárását szolgálják. 2006-ban Jónás 
Csabával, a Kicsi vagyok én Alapítvány 
önkéntesével egy folyosói beszélgetés-
kor döntöttük el, hogy hiánypótló 
céllal szervezünk felnőtteknek egy 
előadássorozatot a magyar népdal, 
népmese, népballada, díszítőművé-
szet, anyanyelv, írásbeliség, jelrend-
szer, lelkület, ünnep, vallás és a törté-
nelem megismerésére. Meghívott elő-
adóink mind olyan személyiségek, 
akiknek a magyar kultúra irányába 
érzett elkötelezettsége elég erős ah-
hoz, hogy e globalizálódó világban is 
rést tudjon ütni az emberi közöny 
vastag falán. A 100. jubileumi előadást 
Agócs Gergelyre bíztuk, mert nagyon 
fontos, hogy magyarságunkra érték-
ként tekintsünk, hogy a csak ránk jel-
lemző sajátos kultúrából hitet, erőt és 
bátorságot tudjunk meríteni. 

- Mi kell ahhoz, hogy valaki jó 
népművelő legyen?

- Azt nem tudom, csak azt, hogy én 
szeretnék az lenni. Ehhez kaptam ala-
pokat művelődésszervező és múze-
umpedagógusi diplomámmal, bizta-
tást és hátteret a családomtól és a leg-
fontosabb segítséget, a folyamatos 
együttműködést kiváló munkatársa-
imtól.

- A 30 év legszebb pillanata?
- Amikor kezembe foghattam az élő 

népművészet létezését bizonyító Palóc 
Mese-Beszéd című könyvet, amelynek 
megjelentetésére kitartó kezdeménye-
zésem révén kerülhetett sor. A könyv-
ben szereplő tizenhat mese a 
„Palócország – Meseország” Palóc 
Mesemondóversenyeken elhangzott 
mesékből ad ízelítőt. A könyvhöz 
hangzókorong is tartozik, melyen ízes 
nyelvjárással palóc gyerekek mondják 
el a történeteket. A mesék kiválasztá-
sához és a mesemondók felkészítésé-
hez nagy szükség volt Badin Ádám és 
Fábián Edit segítségére. Ők a megál-
modói az említett nagysikerű mese-
mondó találkozónknak, melynek 
egyik célja: „újra felfedezni, megisme-
ri és megismertetni a palóc vidék 
népmeséit, történeteit és lehetőséget 
adni a palóc-magyar tájnyelvet beszé-
lő gyerekeknek, hogy megmutassák 
előadói tehetségüket, s bizonyságot 
tegyenek e nyelvjárás sokszínűségéről 
s az egyetemes magyarság számára 
talán szokatlan kiejtésbeli sajátossága-
inak szépsé-
geiről”.

- A legfon-
tosabb ter-
vek?

- Folytatni 
gyermekszín-
házi előadás-
sorozatukat. 
Ismert, hogy 
minden tan-
évben 4-5 elő-
adásra hívjuk, 
várjuk a gyarmati valamint a város 
határon átnyúló vonzáskörzetéből az 
óvodásokat és a kisiskolásokat. 
Áprilisban megrendezni a XXV. 
Weöres Sándor Gyer mek színjátszó 
Találkozó Nógrád megyei, májusban 
a Közép-Magyaror szági Bemutatóját. 
Megtiszteltetés, hogy szervezésünket 
a Magyar Drámapedagógiai Társaság 
minden szakmai fórumon példaérté-
kűnek nevezi, elismerően méltatja. Öt 
éve minden nyáron Gyarmati Vakáció 
címmel városi kalandtábort vezetünk 
Badainé Bagyin Eszter kolléganőm-
mel, reményeink szerint így lesz ez 
idén júliusban is.

- Fiad követi édesanyját?
- Ákos 25 éves, az egri Eszterházy 

Károly Főiskolán szerzett pedagógia 
tanár, etikatanár diplomát. Jelenleg 
egyéni vállalkozó. Minden erőforrása 
megvan rá, hogy felgyorsult világunk-
ban ő is megtalálja és másokat is segít-
sen a valódi értékek felismerésében és 
választásában.

Szilágyi Norbert
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Balassagyarmaton született 1967-ben.
1985-ben elvégezte a salgótarjáni Táncsics 
Mihály Közgazdasági és Kereskedelmi 
Szakközépiskolát, mint képesített könyvelő, 
statisztikus, vállalati tervező.
1993-ban Szombathelyen a Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskola Budapesti 
Kihelyezett Tagozatán végzett művelődész-
szervezőként.
1996-ban a Fővárosi Pedagógiai 
Intézetben történeti játszóház vezetői vizs-
gát tett.
2003-ban az ELTE Tanárképző Főiskoláján 
szerzett múzeumpedagógus, közművelődé-
si szakember diplomát.
1986-tól a Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központ munkatársa.

Valódi értékek
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A világháborúba sodródott Balassagyar
matnak a hátországi szerep jutott. Száz év 
távlatából is tisztán látható, hogy tisztessége
sen és erején felül teljesített. Ma is büszkék 
lehetünk elődeinkre.

 A város későbbi sorsát meghatározó történések kár-
tyáit az Antant hathatós segédletével az Osztrák-Magyar 
Monarchia területén élő, önállósodni kívánó nemzetek 
politikusai keverték. A háború utolsó évében az uralko-
dó egyre inkább hajlott a békekötésre, mert a harcoló - az 

arcvonalakban még mindig jó pozícióban lévő - katonák-
nak biztos hátteret nyújtó hátország mind jobban kime-
rült. 1918. november 3-án Padovában Viktor Weber von 
Webenau gyalogsági tábornok a Monarchia nevében 
aláírta a fegyverszüneti egyezményt. A békekötés beje-
lentésének rossz időzítése miatt - mert a harccselekmé-
nyeket csak az aláírás után 24 óra múlva függesztették fel 
- a lövészárkokat azonnal elhagyó katonák olasz hadi-
foglyok lettek. Így járt a balassagyarmati 16/II. gyalog-
zászlóalj is. 

A fegyverszüneti egyezményt megelőző napok moz-
galmasan teltek a dualista birodalom területén. 1918. 
október végén sorban kiváltak a Monarchiából az egyes 
nemzetállamok: 28-án kimondták a Csehszlovák 
Köztársaság megalakulását, amelynek része Szlovákia is, 
29-én Horvátország jelentette be kiválását, 30-án pedig 
az önálló Ausztria új kormánya alakult meg. 
Magyarországon 1918. október 23-án éjszaka Budapesten 
megalakult a Magyar Nemzeti Tanács, majd ezt követő-
en létrejött a Katona- Munkás- és a Diáktanács. A Károlyi 
Mihály elnökletével felálló testület 12 pontos nyilatkoza-
tot fogalmazott meg, s követelte a háború befejezését. A 
hónap utolsó napjaiban a fővárosban általánossá váltak a 
tüntetések. Az egyre zűrzavarosabb helyzetben - 
Károlyiék erőteljes támogatásával - néhány katonai egy-
ség fellázadt. Ennek jeleként a Magyar Királyi Honvédég 
egységes sapkarózsája helyére őszirózsákat tettek. Az 
őszirózsás forradalomként elhíresült bő két nap eredmé-
nyeként október 31-én József főherceg a Nemzeti Tanács 
elnökét, Károlyi Mihályt nevezte ki miniszterelnöknek. 
A Nemzeti Tanácsot alkotó három párt politikusai rövid 
idő alatt átvették az irányítást a minisztériumokban és a 
kormányhivatalokban. 

Ma már világosan látható, hogy a döntéshozó pozíci-
ókba nem a legtehetségesebb emberek kerültek, és ez 
leginkább a miniszterelnökről mondható el. Mindez a 
legrosszabbkor történt. Ezt Károlyiék hamarosan be is 
bizonyították, amikor november 7-én megjelentek 
Belgrádban, hogy a franciákkal tisztázzák a Padovában 
aláírt béke egyezmény számtalan nyitott kérdését. Az 
elemi diplomáciai szabályokat sem betartó küldöttségen 
a francia tárgyaló fél megütközött. A fővárosi eseménye-
ket vidéken is lekövették. 

Nem volt ez másként Balassagyarmaton sem. A me-
gyék élén álló főispánok helyére kormánybiztosok kerül-

tek. A nógrádi pozícióra nem volt jelöltje a kormánynak. 
Egykori iskolatársa javasolta Rákóczi István vármegyei 
másodjegyzőt, aki november 15-én kapta meg a kineve-
zését. Ezt a helyi Nemzeti Tanács ellenezte, a régi rend 
hívének tartották, és folyamatosan megkérdőjelezték a 
legitimitását, ezért csak november 28-án foglalta el a hi-
vatalát. Ezzel a megye értékes időt vesztett, pedig 
Rákóczi az adott körülmények között jó választás volt. 
Jelentős közigazgatási és államigazgatási gyakorlattal 
rendelkezett, és személyes ismerősei voltak a kormány-
hivataloknál. 

Novemberben az ország felett egyre sötétebb felhők 
tornyosultak, miközben a kormány messze nem állt a 
helyzet magaslatán. Károlyiék még haza sem értek 
Belgrádból, amikor november 8-án a csehek megszállták 
a Trencsén–Vágújhely-Zsolna–Ruttka–Túrócszent márton 
vonalat. Tették ezt úgy, hogy Belgrádban nem jelöltek ki 
északon demarkációs vonalat. Tehették, mert a kormány 
kommunikáció képtelennek bizonyult az Antant felé, de 
a magyarországi mindennapi ügyek intézése is sokszor 
megoldhatatlan feladatnak számított. Mindinkább 
kicsúszott a kezéből a közellátás megszervezé
se, és a közrend fenntartása. Súlyos mulasztás 
volt, hogy nem szervezték meg a katonák hazaszállítását 
a frontvonalakról, és ellátásukról sem gondoskodtak. A 
hazaérkező alakulatok 22 évnél fiatalabb katonáit lesze-
relték, így az országban még a közrend fenntartására 
elégséges létszám sem maradt. Tovább rontotta a helyze-
tet, hogy a mégis laktanyákba terelt katonák sok helyen 
önkényesen elhagyták az állomáshelyüket és hazamen-
tek. A jelentősebb településeken a közrend fenntartását a 
lakosság vette a kezébe. 

Január 29. 
Civitas 
Fortissima
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Ez történt Balassagyarmaton is. A kormányban jelen 
lévő szociáldemokrata párt által támogatott munkásgár-
da alakult, amely gerincét a helyi pártszervezet legna-
gyobb létszámú tagságcsoportja, a vasutasság alkotta. A 
vasutasok - mivel magas színvonalú kommunikációs 
rendszert működtettek - elsőként értesültek az északi 
megyékben a csehek térnyeréséről. Erre figyelmeztették 
a Megyei Nemzeti Tanácsot. Válaszképpen december 8-
án a Nemzeti Tanács falragaszokon igyekezett a lakossá-
got megnyugtatni. Ennek a lényege: a hatóságok a helyü-
kön vannak és teszik a dolgukat, a város esetleges cseh 
megszállása csak fölösleges hangulatkeltés. Ennek elle-

nére a vasutasok 
távírói november 
11. óta újabb és 
újabb állomások 
megszál lásáról 
kopogtatták a hí-
reket. 

December köze-
pén a több mint 
két év frontszol-
gálatot maga mö-
gött tudó agilis 
16-os ezredbeli 
tisztet hívtak be 
Besztercebányára. 
Hamarosan a pa-
rancsnokság Ba-
las sagy armatra 
költözött. Ennek 

az volt az oka, hogy az Antant budapesti katonai bizott-
ságának vezetője, Fernand Vyx alezredes december 24-én 
átnyújtotta a december 3-án kelt jegyzékének „módosí-
tott” változatát. Ez az új demarkációs vonalat a Duna-
Ipoly mentén jelölte ki, mint végleges határvonalat. 
Balassagyarmat váratlanul az ország szélére került. 

Vizy Zsigmond századost önérzetében sér
tette a kormány tehetetlen magatartása. A 
Székely Hadosztály mintájára fel kívánta állítani a Palóc 
Dandárt az Ipoly vonal védelmére. Ehhez túl alacsony 
volt a rendfokozata, és jelentéktelen volt a katonai beosz-
tása, ezért az alakulat felszerelésére tett kezdeményezése 
meddő íróasztal birkózás maradt. Az idő pedig haladt. 
1918. december 28-án Bazovszky Lajos zsupán értesítette 
a Nemzeti Tanácsot a város közelgő „ideiglenes” cseh 
megszállásáról.  Hogy micsoda? Bazovszky?- szörnyül-
ködtek Balassagy armaton. Minden évben a balassagyar-
mati ünnepségeken elhangzik a neve, és a számunkra 
furcsa beosztása. 

Nézzük meg egy kicsit Bazovszky Lajos személyét és új 
hivatalát! Losoncon mai fogalmakkal afféle sztárügyvéd 
volt. Mint a második legtöbb adót fizető polgár - akit vi-
rilistának hívtak - alanyi jogon tagja volt a város képvise-
lő-testületének. Úgy látszik, ez kevés volt neki, mert az 
első adandó alkalommal a csehszlovákok szolgálatába 
állt. A csehek azt az eljárást követték, hogy a megszállt 
területet Magyarország felé hermetikusan lezárták, és 
azonnal bevezették a cseh közigazgatást. A magyar terü-
leteken ideiglenesen meghagyták a megyerendszert, de 
az élére a zsupán került, aki a korábbi főispáni és alispáni 
teendőket is gyakorolta, és számos olyan jogkört kapott, 
amit eddig a megyei közigazgatási bizottság intézett. 

A kormány közben „hozta a formáját”. Az előre 
nyomuló csehekkel szemben mindenféle fegy
veres ellenállást megtiltottak. Arra utasították a 
katonákat, hogy tiltakozásképpen jegyzőkönyvet vegye-
nek fel, ha a csehek jogellenesen átlépik a demarkációs 
vonalat. Ezzel a magyar történelemben új fogalom szüle-
tett: a tiltakozó katonaság. Jó néhány háborúban edző-
dött katonatiszt ebből nem kért, és otthonaikba, birtoka-
ikra vonultak vissza. Mint utólag kiderült, ezt a legrosz-
szabbkor tették, mert a csehek újévi pozsonyi bevonulása 
után, 1919. január 3-án rajtaütésszerűen elfoglalták 
Losoncot, 9-én pedig bevonultak Ipolyságra. Ezzel a tér-
ségben jelentős szerepet betöltő Ipoly-völgyi Vasút de-
markációs vonalon túl eső két végpontja cseh kézbe ke-
rült. 

A józanul gondolkodók tisztán látták, hogy csak idő 
kérdése Balassagyarmat elfoglalása is.  Közben a város-
ban folyt a kormánybiztost támogatók és a Nemzeti 
Tanács több mint másfél hónapja tartó harca. Ez azzal ért 
véget, hogy január 7-én lemondott tisztségéről Somló 
József, a Nemzeti Tanács elnöke, és vele együtt az ide 
delegált szociáldemokrata, és egyéb polgári radikális 
képviselők. Végre Rákóczi István teljes erejével a hivatali 
teendőire koncentrálhatott. Feladata volt az Ipoly vonal 
védelmének a megszervezése is. Intézkedésére január 9-
én délután Balassagyarmatra érkezett a 4/B számú pán-
célvonat. A szerelvénnyel még aznap Vizy Zsigmond el-
ment az ipolysági vasútállomásig, de mivel a csehek csak 
a várost szállták meg, és nem volt a vonatnak gyalogsági 
kísérete, nem kockáztatott, inkább visszatért 
Balassagyarmatra. 

Ez jó erődemonstráció volt, a vonat itt tartózkodása 
pedig kellő elrettentő erőnek bizonyult. Balassagyarmaton 
mégis sokan úgy vélték, hogy fellépésével csak felbőszí-
tette a cseheket. A helyi politikusok inkább veszélyfor-
rásként értékelték a páncélvonatot, ezért közbenjárásuk-
ra azt január 14-én este visszarendelték Aszódra. Ennek 
gyorsan híre ment, és hajnalban a csehek egy puskalövés 
nélkül elfoglalták a várost. 

Balassagyarmaton is a már jól bevált koreográfia sze-
rint kezdték meg a működésüket. Kulcsfontosságú volt a 
jelentős vasúti csomópont működőképességének megtar-
tása, és annak teljes körű ellenőrzése. Csakhogy ezzel 
számtalan ponton összetűzésbe kerültek a balassagyar-
mati szervezett munkásság kemény magját alkotó vas-
utassággal. 

A megszállás két hetének történései jól dokumentáltak. 
A legjelentősebb esemény a megyeháza nagytermében 
január 27-én tartott gyűlés, ahol a köztisztviselők, közal-
kalmazottak, közhivatalt ellátók együttesen kinyilvání-
tották, hogy az új csehszlovák államot nem kívánják 
szolgálni. Itt történt meg a végleges kiegyezés a kor-
mánybiztost támogatók és az ellenfelei között. 

A következő bő másfél nap a január 29-én történt - kör-
vonalaiban már korábban megfogalmazódott - felkelés 
kivitelezésének megszervezésével telt. A 97 évvel ezelőt-
ti fegyveres felkelésnek a mának is szóló üzenete van: ha 
a szűkebb lakóhelyünket, vagy az országot 
bármilyen veszély fenyegeti, akkor a nézetelté
réseket félre kell tenni, mert eredményt csak az 
összefogás hozhat.                          Gere József



Múlt hónapban azon elmélkedtem e 
hasábokon, hogy mennyivel jobban vi-
gyáznak magukra a nők, mint a férfiak 
- vitaminozás tekintetében. Hej, azóta 
mik ki nem derültek! 

Példának okáért különleges helyzet-
ben vagyunk ám mi itt, Gyarmaton! Az 
adatok szerint a nagyobb női vitaminfo-
gyasztás csak a környékre jellemző. Az 
országos, sőt a régiós adatok is azt mu-

tatják, hogy a férfi vitamint jobban vi-
szik másutt.

Maradván a férfi-nő összehasonlítás-
nál, mert egyéb nemű mindeddig nem 
regisztrált be a Magasságosnál, s Ádám 
soron következő oldalbordájáról is lema-
radtak hajdanában. De azért most sor-
ban állnak az egyéb neműek az új idők 
kapuja előtt, ha a migránsok le nem 
nyomják őket amolyan kölni szilveszter 

módon... Kis elkalandozás után vissza-
térve a vitaminokra: a forgalmazó cég 
azt is kiderítette, miért e különbség a 
vitaminok eladásainak nemi arányai kö-
zött. Máshol miért fogy több férfi vita-
min, mint női? Arra jutottak, hogy a 
feleségek veszik a párjuknak a vitamint. 

Mivé ez a megfordított arány oka itt 
minálunk? 

dr. Ádám György Ferenc

Fizikai létünk alapdimenziói a tér és 
az idő. Sok tudomány foglalkozik velük, 
pontosabban, nincs is talán olyan tudo-
mány, melyet ne érintenének. 
Egzaktságuk ellenére sokszor mégis 
megtréfálnak bennünket. Ha a tér érzé-
keléséhez a mérési adatok ismeretében is 
gyakran meg kell erőltetni fantáziánkat, 
úgy az időéhez még inkább. Ki ne ta-
pasztalta volna az objektív vagy szub-
jektív idő szemfényvesztő játékát teen-
dői sűrűjében, és ami például úgy meg-
nehezíti Proust vagy Joyce olvasását; 
vagy zavart okoz hétköznapjainkban is 
ellentétes előjeleivel. Idegen nyelvet ta-
nulva ki ne bajlódott volna félmúlttal, 
befejezett múlttal, folyamatos jelennel 
és variánsaival?

Mi, akik megértük az ezredfordulót, 
örülhetünk, mert idő-távlatunk más, 
talán gazdagabb azo-
kénál, akik nem értek 
meg ilyen mértékű 
kerek időváltást. S 
mivel az idő nem csak 
folyamatos, de meg-
szakított is, most vi-
szonyítani is jobban 
tudunk. Ember-létünk sokezeréves táv-
latából is tisztábban látunk most vissza-
felé. Könyv-alapú sejtéseink időről, 
múltról bizonyosabbak most számunk-
ra. És nem feltétlenül a háborúk, politi-
kai kataklizmák, de sokkal inkább a 
hosszabb és értékesebb békés időszakok, 
virágzó civilizációk a Nílus-menti váro-
soktól a mai polgári demokráciákig. 
Lehet, hogy talán most csodálkozunk rá, 
hogy a gyermekkorunkban időtlenül-
ősréginek tűnő templomépület "csak" 
250 éves, vagy hogy nagyapánk még 
útlevél nélkül utazhatott Trieszttől 
Lembergig, Sziléziától az Aldunáig ; 
hogy Magyarország több mint fél évez-

redig európai nagyhatalom volt ; hogy a 
foszladozó koronázó palást 1000 éves, és 
hogy 2000 éve tűnt fel a betlehemi csil-
lag.

Ilyen cezura-váltás közelében kinek-
kinek saját 20, 40, 60, 80 éve még in-
kább belátható, s az univerzumban saját 
helye tisztábban láthatóvá, személyes 
emberi identitása talán még erősebbé 
válik. Bárki, ha beleszületett ebbe a vi-
lágba, rajta hagyja személyes jelenlété-
nek nyomát úgy is, ha tesz érte, úgy is, 
ha elvan, mint kaktusza a szobában, 
vagy kutyája az ólban, és úgy is, ha ár-
tó. Az idő ajándék, önértékelő-erkölcsi 
érzékenységünk kérdése, hogy világun-
kat (és benne ki-ki a saját világát) iga-
zabbá, jobbá vagy éppen rúttá teszi. 

Az időtávlat másik véglete, a pillanat. 
A pillanatok, amelyek azért olyan fonto-

sak és felelőssége azért 
oly nagy mindannyi-
unk számára, mert 
egyszeriek és megis-
mételhetetlenek.

 Horatius szállóigé-
je a Carpe diem! 
(Használd ki az időt, a 

pillanatot!) nem feltétlenül a mának-
élés, inkább a mában-élés, az életre nyi-
tott, a jelent minden érzékszervével tel-
jességgel megtapasztalni akaró boldog-
ságkereső életelv. Igazságtartalmát ak-
kor értékeljük igazán, ha arra gondo-
lunk, hogy milyen illanóak a pillanatok 
nagy erejű, mégis parányi érzelmi po-
tenciái. Megragadásuk, megőrzésük, 
felidézésük minden művészet alapinten-
ciója is. Nem véletlen az impresszionis-
ták töretlen népszerűsége minden ar-
tisztikus újítás mellett, gyakran ellené-
ben. Békés derűjét, szelíd játékosságát, 
decens báját a tünékeny pillanatok han-
gulati töltése közvetíti akár emberi moz-

dulatról, virágos mezőről, napfényben 
fürdő katedrálisról, ködről, füstről, fény-
ről, vízről, színről, bármiről, és itt is 
abból az alapállásból, hogy ugyanis az 
idő a kerete a mindenségnek. Így transz-
ponálódik az idő festészetté, költészetté.

A határidők, terminusok, az untató 
vagy sürgető percek, napok minket is 
megérintenek, s ez igencsak ösztönöz 
egy sokszempontú játékra így Újév ele-
jén; emlékezet és fantázia dolga, kit, mit 
hív elő bennünk. Mikor, ha nem most 
mosolyodhatunk el a saját, hétköznapi, 
nem éppen klasszikus, de biztosan na-
gyon találó és vitriolos időminősítő jel-
zőinken.

És hát azért se maradjunk kívül az 
időn, hisz tetten értük, tanúi lettünk, 
nem egy évtized-, de egy ezredváltás-
nak. Hagyjuk, hogy mindennapjaink 
apró örömei felértékelődjenek, hiszen 
emberivé, végessé és nagyon színessé 
szelídítik felfoghatatlanul nyomasztó 
végtelenjét. Talán ezért lehetünk hálá-
sak egy barátságos pillantásért, egy 
őszinte gesztusért, egy feszültségoldó 
poénért, egy jól időzített szeretet-óvó 
sziporkáért. Úgy színezhetik ki ezek egy 
egész délután szürke monotóniáját, sőt 
"rosszkedvünk telét", mint egy akva-
rellt apró színfoltjai.

A görög mitológia nagyon emberi és 
modern abban, hogy az istenek harcában 
Zeusz legyőzi Kronoszt, megtörve ezzel 
az Időnek sorsszerűen a világra neheze-
dő mindenhatóságát, jelezve ezzel a sor-
son, jövőn aratott diadalát is. Ez az ön-
tudatos világnézet mindaddig jól műkö-
dött Hellaszban, amíg nem vált önhitté, 
amíg nem sértette az isteni normákat. 
És ez mért lenne másként ma? 

Isten ajándéka - a lelkiismeret -, így 
áll felette az időnek, akarjuk, hogy jól 
működjön!                     Veres József    
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Máté tősgyökeres balassagyarmati, aki 
1984-ben egy film hatására kezdett el tán-
colni. Akkoriban egy váci tanárpárostól ta-
nult, azóta már az ország legjobb tanárainál 
is megfordult. Az elmúlt 22 év alatt rengeteg 
verseny résztvevője és győztese volt mind 
itthon, mind külföldön. A leghangosabb sikert 
a Szombat Esti Láz hozta el számára, mely-
nek első 3 évadában koreográfusként, a 4. 
szériában pedig már profi táncosként szere-
pelt a műsorban Majoros Hajnalka (Dundika) 
párjaként.

2003-tól kezdve 20 alkalommal járt Cipru-
son, Európai Uniós Projektek keretében. Fe-
nyő Miklós háttértáncosaként is nagyon sok 
színpadon szerepelt már, de a legnagyobb 
számok mégis a tanári karrierjéhez kapcso-
lódnak: több ezer embert tanult tőle táncolni, 
laza, közkedvelt tánctanár hírében áll.

- Mióta tanítod táncolni az embereket?
- Tizenötödik éve, a legelső felkérésem 

a saját szalagavatós táncom volt. Később, 
még 2008 környékén Keleti Andi táncis-
kolájában „vittem” kezdő csoportokat. Fő 
profilommá azonban az esküvői nyitótánc 
vált. De van néhány magántanítványom is, 
emellett saját társastánctanfolyamaimra is 
folyamatos igény van.

- Évente hány osztályt tanítasz?
- Gyarmaton nagy örömömre majdnem 

az összes végzős osztály engem kér fel a 

táncok koreográfiáinak kitalálására és beta-
nítására. Néhány éve Szécsénybe is rend-
szeresen hívnak, de tanítok budapesti és 
iskolákban is.

- Ma is versenyszerűen táncolsz?
- Igen, 1999 vége óta vagyok aktív ver-

senyző, kivéve azt az 5 évet, amikor a tánc 
művészi megjelenítésére és a szórakozta-
tásra koncentráltam. Ezekben az években 
salsát, argentin tangót és show táncokat 
tanultam. A visszatérés után sok gyakorlás 
következett, versenyek, magasabb osztály-
ba lépés, majd egy újabb párcsere. Jelenleg 
a váci születésű Füle Krisztinával táncolok, 
immáron három éve a Budapesti Quality 
Dance Egyesületben, melyet edzőnk, Vas 
Zsolt vezet. Jelenleg „A” kategóriás táncos 
vagyok, ez az utolsó lépcsőfok a legmaga-
sabb osztályig, a Sonder Classig.

- Hány éves korunkig lehetünk hivata-
losan versenyzők?

- Most már akár életünk végéig! A senior 
kategóriák egyre nagyobb létszámú verse-
nyeket megtöltenek, szóval ha még 60 éve-
sen is feszíteni fog a versenyláz, könnyen 
lehet, hogy akkor is indulok.

- Melyik eredményedre vagy a legbüsz-
kébb?

- A standard táncok D-osztályában elért 
országos bajnoki címem mellett nagy büsz-
keségem a „B” Országos Bajnokság 2. helye-

zése is, mert ez egy nagy létszámú és igen 
magas színvonalú verseny volt. Egy másik 
büszkeségem a gyarmati salsa tánccsoport, 
mert teljes kezdőkből fellépni járó táncosokká 
váltak az óráim alatt. Emlékezetes 4 év volt. 

- Vannak a tánccal összefüggő más fel-
adatok az életedben?

- Rendszeresen felkérnek reklámfilmek-
hez koreográfusnak, emellett tévé műsorok-
ban és videoklipekben is előfordulok, akár 
tánctanárként, akár táncosként. 

- A jövőbeni terveid?
- Az idén több mint 30 versenyen tervez-

zük a részvételünket, hazai és nemzetközi 
megmérettetéseken. Nagy vágyam kijutni 
Angliába, a blackpooli nemzetközi táncver-
senyre, ami a világ egyik legrangosabb vi-
adala, és ha minden jól megy, ezúttal részt 
is veszünk rajta. Később, ha befejezem a 
versenyzést, szeretnék az esküvős szakmá-
ban új területeket felfedezni, illetve több időt 
szeretnék fordítani a magánéletemre, csalá-
domra, barátnőmre.

Szabó Endre

A közkedvelt tánctanár

Újévköszöntő koncert a Palóc Múzeumban
Január 30-án, 17 órakor a múzeum nagytermében: A VISSI D’ARTE Mű-

vészeti Együttes (Lévárdi Beáta – zongora, művészeti vezető, Varga Ivett- ének, 
Jambrik Zsolt- ének, narrátor) és az ERKEL FERENC VEGYESKAR BEL 
CANTO KAMARAKÓRUSA. Közreműködik: Kiss Gabriella-furulya, Palánki 
Éva-fuvola, Sánta Zsolt-dob. A koncerten F. Chopin, Esterházy Pál, W.A. Mozart, Löwe, 
Marchesi, Verdi kiváló művei, valamint Lehár Ferenc és Kacsóh Pongrác operettjei csen-

dülnek fel. A koncertet támogatja: Balassa-
gyarmat Város Önkormányzata 

Filharmónia hangverseny
Február 19. péntek, 18.30 óra, Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola 

SZÓLÓEST - Bachtól Gerschwinig 
Hegedűs Endre - zongora 

Bach: Korál a 147. kantátából Beethoven: f-moll "Appassionata" - 
szonáta, op. 57 Chopin: b-moll scherzo, op. 31 - szünet - Chopin: 

2 noktürn, op. 9 Chopin: Andante spianato és nagy polonéz, op. 22 
Liszt: A Villa d'Este szökőkútjai Gershwin: Kék rapszódia

Kutyás ajándék
A Cserhát Mentőku-

tyás Egyesület tagjai 
karácsonyi ajándékok-
kal örvendeztették meg 
a Nyitnikék Tagóvoda 
gyermekeit. A csoma-
gok átadására a ku-
tyusokkal együtt került 
sor a város legnagyobb 
óvodájában, ahol 140 
kisgyermek örömét 
szolgálta az önzetlen 
adomány. Tovább fo-
kozta a gyerekek bol-
dogságát, hogy a ku-
tyusokat meg is lehetett 
simogatni.

„Kedves lányom, ha hozzámész egy olyan fiúhoz. aki nem tud táncolni, 
akkor szomorú életed lesz!” - hallottam sok lányos anyától és ezt mondta 

édesapám is minden lánynak az ismeretségi körében. Joggal mondta, 
hiszen őt a falujában, Lőrincin „tánckirálynak” nevezték, mert az öccsével, 
Vilmossal a környékbeli bálokban sok fiatalt megtanítottak táncolni. Ilyen 

„tánckirály” városunkban Mészáros Máté tánctanár, aki fiatalok sokaságá-
val kedveltette meg ezt a szép művészetet. 
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Szeretne információkat szerezni…„a keresztény gojok vérét, a közelgő 
Húsvéti kenyér(macesz) sütésnél fölhasználó zsidók”-ról? Mindezt ráadásul 
helyben, Balassagyarmaton!

...Akkor jöjjön el a Kertész István Alapítvány „Alternatív Szabadegyetemé”-
nek hamarosan induló előadásaira. Minden tisztességes szándékú érdeklő-
dőt  - bárkit! - szeretettel várnak a szervezők.  Az első szemináriumi órára 
február 4-én (csütörtökön) 18 órai kezdettel kerül sor a Madách Imre Városi 
Könyvtár kupolatermében. 

Az előadó egy nyitott és őszinte zsidó vezető, a 
Zsidó Világkongresszus alelnöke, egyben a Mazsi-
hisz új elnöke, Heisler András lesz. Aki a moderá-
tor Majdán Béla művelődéstörténésszel folytatott 
beszélgetése során bepillantást nyújt a „világösz-
szeesküvő” Zsidó Világkongresszus szervezetének 
működésébe, a Ferenc pápával történt találkozás 
élményébe, a hazai zsidó szervezetek megosztott-
ságába, és azok okaiba, továbbá válaszol azokra, 
az előzetesen a moderátorhoz eljuttatott kérdésekre, 
melyekre az „Alternatív Szabadegyetem” szeminári-
umi hallgatói kíváncsiak. 

A Balassagyarmaton még sosemvolt ismeret-
terjesztő előadássorozat fő szervezője: a Kertész 
István Alapítvány civil szervezete, valamint segítő 
társszervezői  -  a Madách Imre Városi Könyvtár, a 
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, a Rózsavöl-
gyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola, továbbá a Ba-
lassagyarmati Zsidó Hitközség ezúton is tájékoztat-

ják a hajdani megyeszékhely-„zsidóváros” nagyérdemű közönségét, hogy a 
„kóser boszorkánykonyhai” közös főzőcske következő előadói: dr. Fröchlich 
Róbert országos főrabbi, Nógrádi Gergely, a 2015. évi keresztény és zsidó 
kántorok londoni, nemzetközi versenyének győztese, valamint dr. Gerő And-
rás akadémikus-professzor lesznek.

A második - minden jel szerint március 4-i (csütörtöki) előadás keretében 
– az országos főrabbi   a zsidó hit alapjaiba, a Tóra és a Talmud világába, a 
rabbi szemléletek különbözőségeibe kalauzolja el az érdeklődőket.  Néhány 
héttel később - a harmadik szemináriumon - a világhírű kántor és operaéne-
kes a zsidó vallási rituálé egyes zenei gyöngyszemeit mutatja be (zongo-
raművészi kísérettel és szóbeli magyarázatokkal fűszerezve) a hallgatóság 
számára. Végezetül, a kurzus zárásaként a közismerten szellemes tudós-
professzor tart érdekes (zeneszámokkal is illusztrált!) előadást a „zsidó” 
Kálmán Imre éppen 100 éve (Budapesten) bemutatott világhíres művéről, a 
„legmagyarabb operett”-ről, a Csárdáskirálynőről, annak a történészi kutatás 
által föltárt „kulisszatitkairól”.

További részletekről érdeklődni lehet 8.00 és 20.00 óra között Majdán 
Bélánál, 30/583-2186.

(Fotó:   A  zsidótemetőt több évtizeden át  gondozó, majd  az  Alapítványt 
saját pénzéből létrehozó Kertész István sírja, a gyarmati műemlék temető-
ben)

A „zsidó 
boszorkánykonyháról”

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik Fülöp József 

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. Drága emléke szívünk-
ben örökké él! 

a gyászoló család

Táncol a por
Írások hitről, spiritualitásról, kultúráról

Amit Tóth Sára nyilvános megnyilatkozásaiban 
művel, az mindenestől fogva teológia, sőt értelmes 
közéleti jelenlét, hang és visszhang, konfesszió és 
provokáció – egyre félreismerhetetlenebb és fonto-
sabb. (Visky András) 
Varga Mária irodalomtörténész beszélget a kö-

tet szerzőjével, Tóth Sárával (irodalomkritikus, publicista, kiadói 
szerkesztő, a Károli Gáspár Református Egyetem docense) hit-
ről és kultúráról, az egyház és a kereszténység huszonegyedik 
századi kihívásairól és más égető kérdésekről 2016. február 
2-án, kedden 17.30-kor a „Luther-ház”-ban (Evangélikus Egy-
házközség Lelkészi Hivatala, Balassagyarmat, Kossuth u. 38.).
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A kyokushin karate 
1994-ben vetette meg lá-
bait városunkban, Bagyal 
Péter vezetésével. Azzal a 
különlegességgel is büsz-
kélkedhetnek, hogy az or-
szágban először Gyarma-
ton indult óvodás csoport, 
mintegy tizenkét fővel. 

A Vitalitás SE megala-
kulása után Szabó Lajos 
Senpai és csapata is csatla-
kozott a szakosztályhoz, amelyben 
a feledhetetlen emlékű mesternek 
köszönhetően évről évre komolyabb 
szakmai munka folyt. Az edzéseket 
ekkor még a művelődési központ-
ban tartották, mintegy húsz-huszon-
öt fő részvételével.

Szabó Lajos tragikus halála után 
az edzéseket Vankó Sándor vezette, 
a szakosztályt Cservenák Károly irá-
nyította. A Magyar Kata Bajnokságot 
Szabó Lajos Emlékversennyé nevez-
ték át. A senpai által létrehozott házi 
verseny rendszerét módosították, 
a legjobb karatékának járó kupát 
Szabó Lajos Vándorserleggé minősí-
tették: ezt minden évben a szakosz-

tály legjobb karatékája viszi 
haza, és őrzi egy évig.

A szakosztály saját ne-
velésű karatékája - aki már 
ott volt az 1994-ben induló 
edzésen is - Senpai Kopcsá-

nyi Tamás 2 da-
nos mester 2014-
ben átvette az 
edzések, valamint 
a szakosztály irá-
nyítását. Az új ve-
zető agilitásának 
is köszönhetően 
régi álmot sikerült 
valóra váltani: 
saját edzőtermet 
tudtak kialakítani 
(a Május 1 úton), 
a szeretett otthon 
neve Ronin Dojo 
lett.

A tavalyi esz-
tendő jól sikerült: 7 ver-
senyről 26 éremmel és 8 
előkelő (4.-8.) helyezéssel 

tértek haza a gyarmatiak.
Két karatéka az IKO szervezet (ma-

gyar válogatott) csapatával képvi-
selte hazánkat Katowicében, az  Eu-
rópa-bajnokságon, ahol kumitében 
(küzdésben) Cservenák Kira és Szi-
lágyi János barna öves  sportoló 6., 
Cservenák Kira kata gyakorlatban 
(formagyakorlatban) 5. helyezést ért 
el, Senpai Kopcsányi Tamás pedig 
bíróként képviselte Magyarorszá-
got.

A Vitalitás SE karate szakosztálya 
(mintegy harminc taggal) bizakod-
va tekint a 2016-os év elé, hiszen 
biztosak benne, hogy a sok gyakor-
lás, a kemény edzések meghozzák 

gyümölcsüket. 
Kopcsányi Ta-
más nem he-
lyezésekben és 
érmekben gon-
dolkodik: ha 
minden spor-
toló a legjobb 
tudását nyújtja 
a versenyeken, 
valamint rend-
szeresen meg-
telik az edző-
terem, akkor 
már elégedett 
lesz. Természe-
tesen Kirának 

és Jánosnak idén is ott kell lenniük 
az EB-n, ám remélhetőleg már feláll-
hatnak a dobogóra.

Az is örvendetes, hogy idén két 
újabb, fiatal versenyző is megméret-
tetheti magát nemzetközi viadalo-
kon. Az edzések színvonalát növeli 
és segíti, hogy – az elmúlt évekhez 
hasonlóan – ezúttal is többször ellá-
togat majd a Ronin Dojo-ba Shihan 

Halász Károly 5 danos mester, az 
IKO kyokushin karate magyarorszá-
gi vezetője.

A Vitalitás SE karate szakosztálya 
ezúttal is hívja és várja a gyermeke-
ket, fiatalokat és felnőtteket egya-
ránt.

Több mint húsz éves múltra tekint 
vissza városunkban a kyokushin 
karate, a nemes hagyományokhoz 
méltó munka folyik a Vitalitás SE 
szakosztályánál. Senpai Kopcsányi 
Tamás 2 danos mester irá
nyításával kemény trénin
geken készülnek a karaté
kák szeretett otthonukban, 
a Május 1 úti Ronin Do jo
ban.

Testet-lelket edzenek a Ronin Dojo-ban

Senpai Kopcsányi Tamás és 
Koplányi Attila 

Mikulás Kupa, balról: Cservenák Kira, 
Senpai Kopcsanyi Tamás, Szilágyi János, 

Vincze Hanna, első sor: Rados Bence, Rados 
Máté, Grizner Frida, Lavrik Annamária 

Ronin-csapat Shihan Halász Károllyal

Senpai Kopcsányi 
Tamás










