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 Az önkormányzat arra kéri a kor-
mányt, hogy véglegesen zárja be a 

városunkban működő közösségi 
szállót. Városunk továbbra is fenn-
tartja új börtön építésére tett koráb-

bi felajánlásait. Balla Mihály or-
szággyűlési képviselő támogatja a 

balassagyarmati törekvéseket.

A közösségi szálló kihasználtsága 
olyan jelentős mértékben csökkent 
az elmúlt fél év során, hogy műkö-
dése gazdaságtalanná vált, ezért az 
önkormányzat arra kéri a kormányt, 
hogy a debreceni menekülttáborhoz 
hasonlóan véglegesen zárja be a lé-
tesítményt – tolmácsolta a képvise-
lő-testület döntését a sajtó képvise-
lői előtt Medvácz Lajos polgármes-
ter.

A város vezetője elmondta: az 
önkormányzat üdvözli a kormány 
tavaly életbe léptetett törvényi szi-
gorításait, amelyek eredményeként 
radikálisan csökkent az illegális be-
vándorlók száma az országban.

A gyarmati 
k ö z ö s s é g i 
szállón tavaly 
januárban 81, 
majd május-
tól szeptem-
berig 105-107 menekült, illetve ide-
genrendészeti eljárás alatt álló sze-
mély tartózkodott, majd szeptember 
és december között 40-ről 12-re 
csökkent a létszámuk. Idén január-
ban mindössze 4 lakója volt a szál-
lónak.

Csach Gábor alpolgármester sze-
rint városunk nyitott a hasznosítás-
ra: hajléktalanszálló, szakközépis-
kola vagy valamilyen közigazgatási 
szerv is elhelyezhető az épületben, 
amely – a város által tervezett bör-
tön megépültéig – előzetes letartóz-
tatottak fogva tartására is alkalmas. 

Tanulmány készül a kormányhiva-
talok összeköltöztetésének lehetősé-
géről is a városban, a Vármegyeháza 
vagy az egykori határőrségi ingat-
lan tekintetében.

Balla Mihály, a térség országgyű-
lési képviselője áttekintést adott a 
migrációs helyzetről. Emlékeztetett, 
hogy a magyar kormány tavaly 
nyári határzárási intézkedései meg-
hozták az eredményt. A kabinet el-
tökélt a kvótarendszer elutasításá-
ban, hazánk nem fogad be migrán-
sokat. A honatya felhívta arra is a 
figyelmet, hogy európai biztonsági 
szakértők szerint 35 millió ember 
indult el Európa felé, ezért is létkér-

dés a felelős 
politizálás. A 
honatya kö-
s z ö n e t e t 
mondott an-
nak a több 

mint 18 ezer nyugat-nógrádi pol-
gárnak is, aki eddig aláírásával tá-
mogatta a kormány migrációs poli-
tikáját.

A sajtótájékoztatón szó esett arról 
is, hogy az önkormányzat továbbra 
is fenntartja új börtön létesítésére 
vonatkozó korábbi felajánlását a 
kormány felé. Ez nemcsak nógrádi 
igény, de szükséges az ország bör-
töneiben meglévő, az Unió által el-
várt zsúfoltság csökkentéséhez.

Balla Mihály honatya teljes mell-
szélességgel támogatja Balassa-
gyarmat törekvéseit.            szilágyi

2016. február

Balassagyarmat 
utat mutatott 
Egyre többen követik városunk pél-
dáját: hazánkban egyre több önkor-
mányzat jelzi, hogy a családok ott-
honteremtési kedvezményének bőví-
tése óta ingyen ad építési telket a 
náluk letelepedni vágyó családok-
nak. 

Mint arról már beszámoltunk, városunk 
képviselő-testülete decemberi ülésén 
határozott arról, hogy tizenöt ingyenes 
építési telket biztosít a legalább három 
gyermeket vállaló családok részére.
Az eladásra váró építési ingatlanokon 
túl - Török Ignác utcai és az idén kiala-
kításra kerülő Springa dombi, és 
Ifjúsági úti - a város ingyentelkei a kor-
mány legutóbb hozott családtámogatási 
programjához illesztve óriási lehetősé-
get jelenthetnek a gyermekvállalás ösz-
tönzésére, a többgyermekes családok 
letelepítésére, városban tartására.
Újkóváron hat, a déli városrészben 
kilenc telek vár gazdára. Méretük 630 
és 800 négyzetméter között mozog, 
közműellátásuk vegyes, de így is több-
milliós megtakarítást jelenthetnek a 
családoknak. A tulajdonosok a későbbi-
ekben is részesülhetnek további ked-
vezményben, mint például az első 
lakáshoz jutóknak járó kamatmentes 
hitel, vagy a 
járdaépítési 
támogatás. A 
telkek kiosztá-
sának elbírá-
lásakor előnyt 
élveznek a 
több gyermeket nevelők, illetve a város-
ba más településekről beköltözni szán-
dékozó családok. 
Nagy az érdeklődés a telkek iránt, a 
pályáztatás folyamatos, a beérkezett 
kérelmek elbírálása negyedévenként 
történik. Amennyiben a tizenöt ingyen-
telek kevésnek bizonyul, az önkormány-
zat további területeket is bevon a prog-
ramba. 
Az elmúlt hetek fejleményei városunkat 
igazolták: egyre több önkormányzat 
jelzi (például Jászapáti, Makó, 
Mórahalom, Csongrád, Tiszasziget, 
Ásotthalom), hogy Balassagyarmathoz 
hasonlóan ingyen ad építési telket a 
letelepedni vágyó családoknak.  

Zárják be a közösségi szállót!

Balla Mihály: 35 millió 
ember indult el Európa felé
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Segítség 
a gyermekosztálynak

Egymillió forint értékben adományozott 
ismét nagyon fontos eszközt a kórház 
gyermekosztályának javára az Országos 
Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egye-
sület. Most egy többparaméteres intenzív 
monitort vásároltak a gyógyításhoz, amely 
az eddiginél jóval egyszerűbben mozgat-
ható, így a gyógyítás egyik fontos eszköze 
lesz. 

Az egyesület már harmadik alkalommal 
érkezett Balassagyarmatra: korábban LCD 
TV-t, DVD lejátszót, filmeket, játékokat, 
illetve egy éve több mint egymillió forint 
értékben egy korszerű légzésfunkció vizs-
gálati eszközt és 2 db professzionális vér-
nyomásmérőt hoztak. 

Az alapítvány helyi és környékbeli vállal-
kozóktól gyűjti össze a szükséges pénzt az 
adományra. Dr. Bauer Viktor, a gyermek-
osztály vezetője ezért nemcsak az alapít-
ványnak, hanem a jótékonykodó vállalko-
zóknak is megköszönte nagylelkűségüket. 
Fotónkon az alapítvány képviselője és a 
főorvos.

Változások
a Palócföldnél

Úgy érezzük, elérkezett az idő a válto-
zásra, a megújulásra, ezért leköszönünk, 
bízva abban, hogy tavasztól új szerkesztő-
ség folytatja a munkát – értesítette a mé-
diát a minap Mizser Attila főszerkesztő és 
Nagy Csilla szerkesztő. 

A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti 
folyóirat Nógrád megye salgótarjáni szék-
helyű, országos terjesztésű periodikája. 
Idén kezdi 62. évfolyamát – hogy kikkel, az 
az elkövetkező hetekben kiderül.  

Jubileumi tárlat 
egykori diákoktól

A mostani tanulók adtak műsort az iskola 
egykori diákjainak: a Szabó Lőrinc Általános 
Iskolában idén ünneplik az intézmény fenn-

állásának 20. évfordulóját, ebből az alka-
lomból kilenc egykori, tehetséges növendék 
képzőművészeti kiállítását nyitották meg az 
emeleti galérián. A 9 volt diák 41 alkotását 
Csach Gábor művészettörténész, alpolgár-
mester (képünkön) ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe. Szenográdi Szabina, Farkas-
Kontra Máté, Varga Tímea, Rédei Reni, 
Borda Vanda, Kiss Roberta Zsófia, Zólyomi 
Bianka, Molnár Zsófia, és Szalai Noémi al-
kotásait iskolaidőben bárki megtekintheti, 
egészen március 11-éig.

Közösen a Palócságért
A Palócság fennmaradását és élő együtt-

működést tűzött zászlajára a Polgárok Ba-
lassagyarmatért és a Palócságért Alapítvány 
legújabb kezdeményezése. 

A Magyar Kultúra Napján, a volt Várme-
gyeházán találkoztak a Kárpát-medencében 
élő magyarok, illetve az őket képviselő szer-

vezetek, hogy szövetséget kössenek: a Pa-
lócság fennmaradásáért. A cél, hogy olyan 
közösség alakuljon a Palócságból, ami a 

gyerekeik és unokáik jövőképét is meghatá-
rozhatja, illetve példát adhat. 

A kezdeményezést Csáky Pál határon 
túlról érkező Európa Parlamenti képviselő 
és Balla Mihály országgyűlési képviselő is 
üdvözölte, és támogatásukról biztosították a 
résztvevőket. 

A volt Vármegyeházán egy zászlót is fel-
avattak, ami a határokon innen és határokon 
túli Palócság összetartozását szimbolizálja.

Párkányi-
szobor az 
Operettben

Egész alakos bronz 
szobrot kapott Honthy 
Hanna Kossuth-díjas 
szí nésznő, primadonna 
a Budapesti Operettszín-
házban. Városunk dísz-
polgára, Párkányi Raab 
Péter készítette az alko-
tást, amelyet a színház 
társalgójának télikertjé-
ben állítottak fel.

Róka Lajosra 
emlékezünk

Tíz esztendővel ezelőtt, 2006. február 
1-én kísértük utolsó útjára nagytiszteletű 
Róka Lajos nyugalmazott, balassagyarmati, 

Pro Urbe-díjas református lelkészt, aki majd 
35 évig szolgálta becsülettel, nagy tisztes-
séggel, alázattal a helyi és a szórványban 
élő reformátusokat. 

Kívánsága szerint Ecsenyben, szüleivel 
együtt lett eltemetve. Rá emlékeznek bará-
tai, igaz hívei és szerettei. 
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A fiatalkorúak által el-
követett erőszakos és 
garázda jellegű bűncse-
lekmények száma emel-
kedik: a garázdaság, a 
testi sértés, a rablás for-
dul elő nagyobb szám-
ban. Az elmúlt tíz évben 
minden harmadik rablás 
elkövetője fiatalkorú volt. 
A hazai kutatások tapasz-
talatai azt jelzik, hogy a 
fiatalok markáns része 
középiskolás életkorára 
már személyes tapasztalattal rendelkezik 
a kábítószer-fogyasztás terén.

A középiskolás korú fiatalok bűnmegelő-
zésére nyert pályázati forrást a dr. Czudar 
Sándor vezette Határmenti Régió Fejleszté-
séért Alapítvány, több partner szervezettel 
együttműködve. 

A balassagyarmati diákok ennek köszön-
hetően több előadáson és táborokban is 
részt vehetnek, de lesz mediátor képzés is. 
A cél, hogy a fiatalok felismerjék: nem ér-
demes az alkohol, a drog vagy a bűnözés 
irányába fordulni.

A rendőrség, a polgárőrség, a KLIK és a 

büntetés végrehajtás is jelen van a széles 
körű programban. 

A Projektek Házában első alkalommal a 
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, 
Biros Péter mesélte el, hogy az életében 
mit adott a sport. A Projektek Házában a kö-
vetkező vendég Kordik Zsolt, művésznevén 
Mr. Busta rapper volt, aki szintén biztatta a 
fiatalokat arra, hogy kerüljék a bűnös életet. 
Márciusban dr. Csernus Imre beszélget a 
programban részt vevő diákokkal.

A mintegy 11.6 millió forintból megvalósu-
ló pályázat május közepéig tart, és a Nem-
zeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával 
valósul meg. 

Európa-nap a Szondiban
A Szondi György Szakközépiskola 

az Európai Unióról szervezett sulina-
pot a Prime Time Communication Kft. 
támogatásával.

Az iskolanap lehetőségét az intéz-
mény csapata nyerte egy médiapályáza-
ton - minden gárdának készítenie kellett 
egy plakátot az Európa Parlamentről -, a 
lánytrió egy médiatréningen is részt ve-
hetett Budapesten, az ország másik hat 
legjobb csapatával együtt. Az iskolának 
nyertek egy videókamerát, illetve 60, 40, 
30 ezer forintos vásárlási utalványokat, 
az iskolanapi csapatverseny díjazását. 

Munkájuk folytatódik, további médiate-
vékenységet kell még végezniük. 

Fotónkon a győztes plakátkészítők: 
Halaj Liza, Pásztor Krisztina és Tóth Me-
lissza 9.Sza osztályos tanulók.

Minden eddiginél színesebbnek és érde-
kesebbnek ígérkezik a Vasútmodell Kiállí-
tás a művelődési központban - a tombola 
fődíja egy működő terepasztal!

A Balassagyarmati Vasútmodellező Klub 
2016-ban ismét megrendezi vasútmodell kiállí-
tását a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ-
ban március 18-19-20-án, mely minden nap 10-
18 óráig tart nyitva. Az első napon, pénteken 
főleg az óvódai, iskolai csoportos látogatókat, 
míg szombaton és vasárnap az egyéni illetve a 
családos látogatók a kiállítás vendégei.

A látogatói létszám évről évre folyamato-
san nő, a kiállítás anyaga mindig tartalmaz 
újdonságot. A 2015-ös évben 1600 fő volt 
a látogatók száma, mely 60 %-os növeke-
dést jelentett az előző évhez képest, ezért 
a szervezők a 2016-os évben rekordszámú 
látogatót várnak.

Idén is számos újdonság várja az érdeklő-
dőket: a kiállítás már a földszintet is betölti, 
így több mint 1000 négyzetméter alapterüle-
ten sorakoznak a látnivalók! A nagyobb terü-
leten több kiállító, több kiállított terepasztal, 
és minden eddiginél hosszabb modul terep-
asztal lesz látható.

Első alkalommal jelenik meg a vasútmo-
dellezők körében népszerű Viessmann cég 
Balassagyarmaton, és mindjárt 100 négyzet-

méreten. Megcsodálhatjuk a demonstrációs 
terepasztalukat, és vitrinekben bemutatják 
a gyártmányaiknak egy bő keresztmetsze-
tét. Köztük lesznek az ez évi nürnbergi já-
tékkiállítás alkalmával elkészült újdonságok 
is. Lehetőség lesz a termékeik helyszíni 
megvásárlására, továbbá működtetni fog-
ják az általuk csak "bütyköldének" nevezett 
foglalkoztatási helyet. Itt a modellezést, 
makettezést kipróbálni vágyók (akciós áron) 
megvásárolható épületeket a gyár gyakorlott 
szakembereinek felügyeletével állíthatják 
össze, akik segítenek elsajátítani az építés 
trükkjeit.

Az idei évben is jelen 
lesz széles választékával 
az Indóház (vasúti témájú 
könyvek, kiadványok, aján-
déktárgyak, emléktárgyak) 
és MiniBox (vasútmodelle-
zési készletek, kiegészítők, 
modellek, makettek).

Az idei kiállítás szenzá-
ciója a tombola fődíja: egy 
komplett H0 méretarányú 
analóg működő terepasztal, 
mozdonnyal, kocsikkal, ve-
zérlővel Szűcs Miklós és a 
házigazda modellező klub 

felajánlásában. A terepasztal a művelődési 
házban megtekinthető lesz a kiállítás előtt. 
További, modellezéssel kapcsolatos nyere-
mények is sorsolásra kerülnek.

A belépéskor a kasszánál minden gyer-
mek leadhat egy rajzot, amiért egy tomb-
olajegyet kap. Egy rajz 1 tombolát ér, egy 
gyerek egy rajzot adhat be. Az alkotások 
szabadon választható technikával készül-
hetnek: akvarell, tempera, ceruza, toll rajz, 
tus, kréta, stb. A méret: A4. A téma: vasút, 
vasútmodellezés.

Minden látogató vásárolhat további jegye-
ket a tombolára a kiállítás előtt és alatt.

Terepasztalokon robogó vonatok

Ne tedd – védd magad!
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Az előzetes beharangozónak megfelelő-
en – „A zsidó boszorkánykonyha” - meg-
nyitotta kapuit a balassagyarmati „kvázi” 
Alternatív Szabadegyetem. 

Majdán Béla keresztény művelődéstörté-
nész (fotónkon), a főszervező Kertész István 
Alapítvány nevében köszöntötte a művelő-
dési központ színháztermét megtöltő „egye-
temi hallgatóságot”, akiket Shalom Haverok! 
(Legyetek üdvözölve Barátaim!) felkiáltással 
a „balassagyarmati universitas” hallgatóivá 
fogadott. 

Ezt követően kezdetét vette a Heisler 
Andrással, a Zsidó Világkongresszus al-
elnökével, a Mazsihisz elnökével történő 
beszélgetés. Szó esett a kereszténységgel 
és az iszlámmal kapcsolatos kérdésekről, a 
magyarországi zsidóság megosztottságának 
okairól, „kettős identitásáról”. Heisler András 
beszélt magyar anyanyelvűségéről, magyar 
szülőföldjéről, melynek kapcsán elmondta, 
sohasem lehetett „nagymama-élménye”, 
mert nagyszülei valamennyien koncentráci-
ós táborban hunytak el. 

A kétórás beszélgetést igényesen meg-
válogatott zenei és irodalmi művek tették 
emlékezetessé. A zsidónak született és kato-

likus magyarrá keresztelkedett, mégis mun-
kaszolgálatosként megölt Radnóti (Glatter) 
Miklós, valamint Reményik Sándor, erdélyi 
keresztény költő verseit Csábi István és Zá-
borszky Csaba előadóművészek tolmácsol-
ták. A két zsidó szerző (Kulinyi és Vincze) 
által komponált „Szép vagy, gyönyörű vagy 
Magyarország” kezdetű „legmagyarabb 
dalt” –, melyet a nyilasok és a kommunisták 
egyaránt betiltottak – a gyöngyösi illetőségű 
énektanárnő, Barta Enikő adta elő. A zenei 
kíséretet Dani János (hegedű) és Varga Kál-
mán  (cimbalom) nyújtották, közreműködött 
még Oláh Gábor (ének). 

Az első „szemináriumi órán” az előadót 
Jagyutt Péter cukrászmester sajátkészítésű 
flódnival, Diósi László tanár, a megyei mé-
hészszövetség elnöke pedig egyedi, „kóser” 
mézborral lepte meg.

Ezúton értesítjük az „Alternatív Szabad-
egyetem” hallgatóit, és valamennyi érdek-
lődőt, hogy a következő „szemináriumi be-
szélgetésre” március 3-án (csütörtökön) 18 
órai kezdettel kerül sor. A szervezők kérik 
a „rendes” hallgatókat, továbbá az újonnan 
csatlakozni kívánó érdeklődőket, hogy már 
napokkal a rendezvény előtt feltétlenül jelez-

zék érkezési szándékukat az előadás termé-
nek (Városi Könyvtár kupolaterme vagy Mű-
velődési Központ színházterme) kijelölése 
érdekében! 

A következő beszélgetés során a zsidó 
vallás alapjairól, a Tóráról és a Talmudról, 
annak üzeneteiről is szó lesz. Kérdések 
előzetesen feltehetőek a moderátor Majdán 
Bélán keresztül (30/583-2186). A kérdések 
megválaszolója Frölich Róbert, országos 
főrabbi lesz. Soha vissza nem térő alkalom 
Gyarmaton kérdezni a magyarországi zsidó-
ság neológ vallási vezetőjét. 

Flódni és kóser mézbor

Száztagú Palóc Gyermekdalkör
Különleges élményt kínál a bemutatkozó Száztagú Palóc Gyer-
mekdalkör február utolsó napján.

A főszervező Kérdőjel Hobbi Egyesület elnöke, Ónodi Krisztián: 
- A Száztagú Palóc Gyermekdalkör megszervezése a csíksomlyói 
búcsún való részvételünk után fogant meg a fejünkben, és szökőna-
pon, pont 9 hónapra születik majd meg, palócmintás, hímzett egyen 
ingekben. A dalkörnek máris van újabb felkérése fellépésre. Ez nem 
is csoda, mert nagyon szép, tartalmas, magyar érzelmű dalokat 
énekelnek, de ezen kívül Ákos egyik száma, az Utolsó hangos dal is 
elhangzik majd a 100 gyermektől. A dalok kiválasztása mondanivaló 
szerint történt, teljesen politikamentesen. Ha csak a palócságot úgy 
nem tekintenénk, mint a Jóisten egyik pártját, a többi pártja pedig a 
többi népcsoport: székely, jász, kun, csángó, stb. Csak itt az a kü-
lönbség, hogy aki ide beleszületett, hiába nem vesz róla tudomást, 
vagy megy el bárhová élni, abba a népcsoportba fog tartozni élete 
végéig. De ha népcsoportját mélyebben  megismeri, sohasem akar-
ja majd elhagyni, sőt, szellemi meggazdagodottságában tisztelni, 
becsülni és csodálni fogja.

Február 29-én, 18 órától, a Vármegyeházán a dalkör létrejöttét 
ihlető erdélyi Szentegyházai Száztagú Gyerekdalkör is bekapcsoló-
dik technika segítségével a műsorba. Ezen kívül a Fölszállott a páva 
győztesei, a Haraszti ikrek, Julcsi és Marcsi is fellépnek, eléneklik a 
televízióban látott dalokat. Vendég lesz Vojnits Kincső népdalénekes. 

Madách-ünnepség városunkban
1823. január 20-án született Nógrád megye kiemelkedő irodalmi 

alakja: Madách Imrére emlékezünk a Magyar Kultúra Napján.
A hagyományosan 

Gyarmaton rendezett 
megyei Madách-ün-
nepség Sidló Ferenc 
szobrának megkoszo-
rúzásával kezdődött, 
majd a könyvtár ga-
lériáján Sáros Miklós 
kiállítását nyitott meg 
Csach Gábor alpol-
gármester, művészet-
történész, aztán a 
művelődési központ 
kamaratermében az 
alkotó átvehette Ba-
lassagyarmat legran-
gosabb képzőművé-
szeti díját, a Horváth 
Endre-díjat. 

A Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése minden évben ezen a napon osztja ki a 
Madách-díjat, amelyet idén a gyimesközéploki születésű író, György 
Attila vehetett át. Szintén rangos kitüntetést kapott a megyében élő 
Molnár Péter szobrász. 

A megyei Madách-ünnepségen Keresztes Nagy Árpád, Ladányi 
Ferenc és Simon Katalin népzenészek, a Börzsöny Néptáncegyüt-
tes, valamint Mohai Gábor előadóművész is fellépett a díjazottak 
tiszteletére.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mond köszönetet a Kertész 

István Alapítvány kuratóriuma a rendez-
vény sikeres megvalósulásának előse-
gítéséért az alábbiaknak: SZUGYICZKI 
TAMÁS, dr. Abay Nemes Gyula, dr. 
Bacskó József, dr. Czudar Sándor, Csi-
kány István, Diósi László, dr. Frankfurter 
Zsuzsanna, Hornos Márton, Jagyutt Pé-
ter, Naszály Aladár, Ónodi Pál, dr. Pócsik 
Zsuzsanna, valamint a HIT Gyülekezete 
mindkét balassagyarmati közösségének, 
a Madách Imre Városi Könyvtárnak és 
Helytörténeti Gyűjteményének, a Mikszá-
th Kálmán Művelődési Központnak és a 
Balassagyarmati Zsidó Hitközségnek.



Formabontó könyvvel jelentkezett 
városunk evangélikus lelkésze és egy 

tehetséges fiatal művész: a Pogány 
katekizmus kapcsán váltottunk szót 

Bartha Istvánnal.

Miért érezte úgy, hogy meg kell írnia ezt 
a könyvet?
Azt tapasztalom, hogy az információs forra-
dalom ellenére, vagy épp annak egyik mel-
léktüneteként, rengeteg téves és felületes 
vélekedés él az emberek fejében sok min-
dennel, így a keresztyénséggel, az egyház-
zal, a hittel kapcsolatosan is, amit valahogy 
orvosolni kéne.  
Nem a megszokott egyházi nyelvet hasz-
nálja.
Igazából már nem is tudom, hogy mi az a 
„megszokott egyházi nyelv”. Elég régóta, 
tudatosan törekszem arra, hogy mindenkivel 
megértessem magam. A prédikációkban is 
úgy beszélek, mint máskor, máshol. Hat 
éve megjelent igehirdetéseket tartalmazó 
kötetemnek önironikusan a „Kánaáni nyel-
ven” címet adtam, abban a reményben, 
hogy ha valaki, aki nem rendszeres temp-
lomba járó, a kezébe venné, akkor derüljön 
fel a tekintete, hogy „lám, ez nem is olyan 
kánaáni!”. Ehhez képest egy intelligens, 
értelmiségi, magát akkoriban ateistának 
valló barátom ezt mondta, miután beleolva-
sott: „Hát, ez tényleg nem olyan ötszáz 
éves szagú, ez csak úgy négyszázötven.” 
„Az emberrel nem az a baj, hogy vallá-
sos, hanem hogy tévhitekben él”…
Az ateizmus szereti intelligensebbnek fel-
tüntetni magát a vallásosságnál. És persze 
az is igaz, hogy sok szörnyűséget követtek, 
követnek el vallásokra hivatkozva. A hülye-
ség azonban nem ismer ideológiai korláto-
kat. 
Milyen egyházat képzel el a jövőben?
Evangélikus hitvallásunk szerint egyház ott 
van, ahol az evangéliumot tisztán hirdetik, 
és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. 
Kis hazánkban, ahogy egész Európában is, 
a hagyományos vallásosság zuhanó repülé-
se elég látványos. A vallásként kínálkozó 
alternatívák pedig többnyire gyilkosak, 
ennélfogva öngyilkosak. Sajnos vannak, 
akik a vallást, pláne a vallás megmentését 
összefüggésbe hozzák valamiféle fanatiz-
mussal. Pedig az igazi Istentől semmi sem 
áll távolabb, mint ez. Ha lenne beleszólá-
som, akkor a jámbor evangéliumi karizmati-
kus keresztyénség terjedését mozdítanám 

elő, egy nagyon erős, bátor és tág ölelésű 
befogadó készséggel. Viszont sokfelől sok 
ostobaságot lehet tapasztalni, ami ennek 
ellene mond. Mindent egybevetve mégsem 
féltem az európai keresztyénséget. 
Szerintem a jövője színesebb, gyönyörköd-
tetőbb és eredetibb, mint a múltja, aminek 
az üvegszilánkjai még mindig a körmünk 
alatt, vagy a szaruhártyánkban vannak. Az 
lehet kérdés, hogy érdemes-e, muszáj-e 
milliárdokat tolni elnéptelenedő falvak kiüre-
sedő templomainak felújításába, ahelyett, 
hogy vonzó és korszerű közösségi tereket 
hoznánk létre, és biztosítanánk az elhivatott 
és önzetlenül szolgálni tudó emberek kép-
zését, kibontakozását, emellett munkálnánk 

a jövőkép nélküli, csak a mai nap egziszten-
ciális gondjait megélő, szellemileg és anya-
gilag reménytelenségbe csúszott emberek 
munkalehetőségének, önbecsülésének, 
emberhez méltó életminőségének megte-
remtését. Lehet, hogy hamarosan nem csak 
a közel-keleti országokból, hanem Dél-
Amerikából, Afrikából és Ázsiából is áramla-
nak majd hozzánk, és segítségükkel megis-
merhetünk egy olyan keresztyénséget, amit 
vagy elfelejtettünk, vagy sosem ismertünk.  
Habár ha csak arra gondolok, hogy 
Kowalsky, a némelyek által akár dedósnak 
mondható dalszövegeinek kemény elének-
lése után, a koncertje végén így búcsúzik a 
közönségétől, hogy „Isten áldjon drágáim”, 
akkor lehet, hogy egyszerűen csak áttevő-
dik az ember vallásos létezése egy másik 

színtérre. Nagyon úgy 
néz ki, hogy templo-
mok ehhez sem kelle-
nek. És akkor még 
nem beszéltünk Lovasi 
Andrásról, Csík 
Jánosról, Laár 

Andrásról, Pásztor Annáról, Paizs Miklósról, 
meg ki tudja még mennyi mindenkiről. 
Csodálatosan gazdag országban élek, ahol 
ilyen szellemi erő van jelen. Bízom benne, 
hogy hamarosan hatni is fog. 
Nem tart attól, hogy a hívők többsége 
megbotránkozik majd?
Egyáltalán nem. Az első visszajelzést egyik 
gyülekezeti tagunktól kaptam, aki tiszteletre 
méltó özvegy. Amikor magukat konzervatív-
nak tartó büszke értelmiségiek a „túl 
merésznek” tartott gondolatok miatt intően 
„Mari-nénik” megbotránkoztatására hivat-
koznak, talán pont a hozzá hasonló szemé-
lyekre gondolnak. Az ilyesfajta lesajnálás 
azonban azokkal szemben is távol állt 
tőlem, akikkel szemben erre okom lett 
volna. Ellenben régi tapasztalatom, hogy az 
ember alapvetően intelligens lény, és ez 
leginkább a sokak által leereszkedően 
„marinéninek” nevezetteknél érhető tetten. 
Első kérdésem mégis az volt a tiszteletre 
méltó özvegyhez, hogy vajon nem talált-e 
könyvemben valami megütköztetőt. Válasza 
megnyugtatott. Azt mondta, hogy eddig is 
szeretett és tisztelt, de most már különösen 
is büszke rá, hogy én vagyok a lelkésze. 
Pár nappal később egyik Budapesthez 
közeli lelkész kollégám osztotta meg velem 
jogi végzettségű gyülekezeti tisztségviselője 
reagálását. A fiatalember csaknem egy 
szuszra olvasta el a könyvet, és nagy 
hatással volt rá. Szeretné, ha ateista és val-
lásos ismerősei is megismernék. 

Szilágyi Norbert 
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Tornyos Márton 1986-ban született 
Gyarmaton, mûvészeti tanulmányait 
Pénzes Gézánál kezdte. Az egri 
fõiskolán a festés mellett érdekelni 
kezdte az alkalmazott grafika, amivel 
azóta is keresi a kenyerét, Budapest és 
Szeged után újra Gyarmaton, a saját 
mûhelyében. Több önálló és csoportos 
kiállítása volt.
- Régóta szerettem volna, most elsõ 
alkalommal sikerült egyedül elkészíte-
nem egy könyv komplett grafikai mun-
kálatait. Jó tapasztalat volt, sokat tanul-
tam belõle. Természetesen, mint általá-
ban, elégedett most 
sem vagyok teljesen, 
mindig lehetne szeb-
bet, jobbat csinálni, 
dehát ez visz elõre. A 
téma érdekes. Tabuk 
nélkül olvashatunk az 
emberek, az egyház, a politika és ezek 
közös problémáiról. Mellõz mindenféle 
álszent locsogást a szeretetrõl, meg 
arról a Mennyrõl, ahová csak akkor jut-
hat az ember, ha nem matat a paplan 
alatt, és minden vasárnap aláírja Isten 
házában a jelenléti ívet. Ehelyett a 
lényegre koncentrál. Útmutatást nyújt, 
de nem akar megtéríteni. Mindenkihez 
szól, legyen tagja bármelyik felekezet-
nek vagy egyiknek se. A nyelvezete 
nem bonyolult. Aki szellemileg képes 
még a kereskedelmi televíziók mûsorai 
fölé emelkedni, megérti. Néhány dolog-
ban eltér a véleményem, talán mert 
katolikus vagyok, de több értelmét látom 
ezeken gondolkodni és vitázni, mint 
azon, hogy a Fradi jobb vagy az Újpest. 

Tabuk nélkül
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Ünnepelt városunk, a Civitas 
Fortissima, a Legbátrabb Város: 

arra a 97 esztendővel ezelőtti napra 
emlékeztünk, amikor a balassagyar-

mati polgárok kiűzték a megszálló 
cseheket, elérve ezzel a hősi tettel, 

hogy Balassagyarmat Magyarország 
része maradjon. Az önkormányzat 

1998-ban városi ünneppé nyilvání-
totta január 29-ét, és döntött arról 

is, hogy a Civitas Fortissima feliratot 
a város címerében és a városháza 

homlokzatán is elhelyezzék. Az 
Országgyűlés 2005-ben törvényben 

rendelkezett a cím használatáról, 
tisztelegve ezzel a páratlan történel-

mi események előtt.

Január 29-én a városi temetőben Sinkóné 
Szrenka Anikó, a Szent-Györgyi Albert Gim-
názium igazgatója idézte fel a korabeli tör-
ténéseket, az iskola diákjai közül Csiki Sára 
és Szlatinszki Yvett verseket szavaltak.

Medvácz Lajos polgármester, Pulay Lász-
ló városatya és a Civitas Fortissima Kör tag-
jai helyezték el koszorúikat a hősi halált halt 
Rózsa András és Petrovics József síremlé-
keinél.

A vasútállomáson Görög Imréné, a Kiss 
Árpád Általános Iskola igazgatója mondott 
ünnepi beszédet – “Szerencsére ma béke 
van hazánkban, nincs szükség a hősiesség-
re, de a mindennapi helytállásra annál in-
kább” -, Tatár Kiss Bálint, az iskola tanulója 
szavalt egy Csikász István költeményt, majd 
a tantestület tagjai hangszeres kísérettel ad-
tak elő dalokat.

A megemlékezők koszorúkat helyeztek el 
a vasutas áldozatok emléktáblájánál.

Nyirkos hidegben, szitáló esőben folytató-
dott az emléknap a Civitas Fortissima téren. 
Sztancsik József vitéz Somogyváry Gyula 
művéből idézett, majd az Országgyűlés 
alelnöke, dr. Gulyás Gergely mondta el ün-
nepi gondolatait: “... A csehkiverők bátorsá-
ga nemcsak nekünk magyaroknak, hanem 
minden, önmagát épségben megőrizni aka-
ró közösségnek példa... Az emberi kiállás, a 
példaadás, a hősiesség velünk marad örök-
re… A hazához való hűség is megmarad.... 

Ünnepelt a Legbátrabb Város

Dr. Szakács Zoltán

Telek Balázs özvegye és kislánya

Sztancsik József
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Földi világunk gyakran nem igazságos, ezért 
a hazához való hűség a hazát tartja meg és 
nem azt, aki hű hozzá...”

Ezután a Városháza falán lévő Civitas-
emléktáblánál helyezték el a kegyelet és 
tisztelet koszorúit a megemlékezők. Fejet 
hajtott Kercaszomor, a Legbátrabb Falu kül-
döttsége is.

A művelődési központban ünnepi testületi 
ülés keretében adták át az idei díszpolgári 
címeket és a Balassagyarmatért Elékérme-
ket.

Dr. Szakács Zoltán, a Civitas Fortissima 
Kör elnöke abbéli örömének adott hangot, 
hogy a város fiatalsága “tovább viszi a lán-
got”, a Civitas Fortissima eszméje egyre 
több embert megmozgat.

A képviselő-testület döntése értelmében 
Pro Urbe Emlékérmet kapott:

Telek Balázs (posztumusz), 2015. szept-
emberében elhunyt fotóművész, képzőmű-
vész, az elismerést özvegye és kislánya 
vette át. 

Szintén Balassagyarmatért Emlékérmet 
vehetett át Sztancsik József pedagógus, 

sportoló, Melo Ferenc, a Szent Imre Keresz-
tény Általános Iskola igazgatója, dr. Szrenka 
János, a Dr. Kenessey Albert Kórház sebé-
szeti osztályának vezető főorvosa.

Az idén két kiválóság lett a város díszpol-
gára: Csemniczky Zoltán szobrászművész, 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 
igazgatója és Ember Csaba karnagy, a 
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola igazga-
tója.

Az ünnepi műsorban színpadra lépett 
Magyar Valentin (zongora), Fogarasi Béla 
(gitár), Ember Dániel (fuvola), Cselényi No-
émi (gitár).

A Városháza dísztermében - a díszün-
nepséggel párhuzamosan - zajlott diákok 
számára a Civitas Fortissima vetélkedő, 
majd annak zárásakor Csete Őrs, nemzet-
politikával foglalkozó etnográfus tartott elő-
adást.

Másnap, január 30-án került sor a VI. 
Legbátrabb Város Emléktúrára, mely során 
helyi hagyományőrzők tették meg a Ma-
gyarnándor-Balassagyarmat közötti, törté-
nelmi útvonalat.

Melo Ferenc

dr. Szrenka János

Csemniczky Zoltán

Ember Csaba



Átalakul a világ. Az ember lassan 
már köpni-nyelni nem tud. Gyerekeink 
nem olyanokká válnak, mint mi vol-
tunk. Ez többé-kevésbé rendjén is vol-
na, de vajon jobbak lesznek-e? 

Mi az, hogy lesznek? Már most is 
valamilyenek. Mindez onnan szédel-
gett az agyam tekervényei közé, hogy 
hallottam, az Egyesült Államokban 
szinte mindenhol abbahagyták a kéz-
írás tanítását az általános iskolákban, 
arra hivatkozva, hogy a számítógép 

korában erre nincs szükség. A gyere-
kek harmadikos koruktól tanulják a 
gépelést, hatodikban pedig már minden 
házi feladatot számítógépen készítenek 
el. Lassan már se ceruza, se toll nem 
kell  nekik, pláne nem színes ceruza. A 
folyóírás helyett a követelmény a tíz 
ujjal való gépelés lett. Így természete-
sen nincs egyedi aláírásuk sem.

A kéz finom mozgásai elengedhetet-
lenek az elemi tevékenységekhez. Cipő 
befűzése, gomb begombolása, avagy 

csak egy szösz levétele a kabátról is az 
íráshoz hasonló ujjmozdulatokat köve-
tel meg. De mivel mi sem mutatunk 
mást nekik, csak a gépelést, az érintő-
képernyő nyomkodását, így ne is vár-
junk mást! 

Ennek a folyamatnak a betetőzése, ha 
már ki is mondjuk, nincs szükség a 
ceruzára, mert mi sem írunk papírra. 
Elavult, mint a kézcsók! Vagy még-
sem?  

dr. Ádám György Ferenc

Talán az őszi, téli lélekpróbáló idő 
túléléséhez kaptuk a Gondviselő aján-
dékait ünnepeinkkel. Novembertől 
márciusig összefűzve őket, akár kört 
is alkothatnak összefüggésükben, s 
beláthatóan, egyenként és egészként 
is, transzcendens üzenetük erősít meg 
lelki árvaságunkban, emberlétünk 
szükségeiben.   

„De nincsen 
fény, nincs lámpa-
láng/ És hírük sin-
csen a faluknak.

Kísértetes nálunk 
az Ősz/ S fogyatko-
zott számú az em-
ber./

S a dombkeríté-
ses sikon/ Köd-
gubában jár a 
November.” 

Ősi ellenségeink, 
mint Ady látomá-
sában is, a sötétség, 
félelmek és magány 
sokszor sarkunkban 
járnak hétköznap-
jainkban, de a feltámadás hitének 
mindenszenteki vigasza és a halálon 
átívelő szeretet halottaknapi áhítata 
békévé szelídítheti őket. Ahogy a bet-
lehemi csillag és karácsony gyertyája 
a reménytelen és nagyon hideg sötét-
séget.

József Attila Téli éjszaká-ja hideg-
élményének képei is talán azért érzék-
letesek, mert egy parányi gondolat-
váltás akár már a lélek hideg űrjével 
vacogtat.

„A hideg űrön holló repül át 

s a csönd kihűl. Hallod-e, csont, a 
csöndet?

Össze koc cannak a molekulák.”
A természeti törvények közönyére 

mintegy szabadító ajándék Vízkereszt, 
melyben az emberi összetartozás vé-
dettsége, biztonsága, megszentelődése 
manifesztálódik a nemzeti keretekkel. 

Ennek követei visz-
szaútjukkal a há-
rom királyok, akik 
karácsony titkába 
avatják be népüket, 
most már Isten-
rendelte-, Isten-
áldotta nemzetüket.

A november-végi 
Krisztus király va-
sárnapjának éneke 
is így hallik át  az 
időn:

„Forrassz eggyé, 
békességben min-
den népet s nemze-
tet.”.

Radnóti soraiban 
a szenvedés siráma 

megrendítő őszinteségével, liturgikus 
emelkedettségével szinte a mise-kö-
nyörgés áhítatát idézi:

.„Ó, jöjj el már te szellős március!/ 
most még kemény fagyokkal jő a reg-
gel, 

didergő erdők anyja téli nap:/ leheld 
be zúzos fáidat meleggel,/ s állj meg 
fölöttünk is, mert megfagyunk/ e há-
boruk perzselte télben itt,/ ahol az el-
lenállni gyönge lélek/ tanulja már az 
öklök érveit.„

A profán zsoltár úgy kiált a márci-

usi napért a fagyos februárban, mint 
ahogy Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepe a reményt villantja annak 
emlékezetével, hogy Szűz Mária, 
negyven nappal Jézus születését köve-
tően, bemutatta gyermekét a jeruzsá-
lemi templomban. A gyertyaszentelés 
szokása a Világ Világosságával való 
találkozás szimbólumaként alakult ki, 
s benne a szentelt gyertya már az óke-
resztény korban Krisztus jelképévé 
vált, mely magát fölemészti, hogy má-
soknak szolgálhasson. Ebben a szerep-
körében láttatta az aggkoráig minden 
nap őt váró Simeon, mikor karjába 
véve Jézust, a nemzeteket megvilágo-
sító világosságnak nevezte őt.

Karácsony-, halottaknapja- és gyer-
tyaszentelő gyertyája sorrendjében és 
összetartozásában a Megváltó, a meg-
váltott lelkek, és a megváltott nemzeti 
közösségek gyertyái. 

Ha De Gaulle kitételének igazság-
tartalmából maradt még szikrányi, 
akkor Európának most nagyon-nagy 
szüksége van rá.. Ő mondta ugyanis: 
„Európa a nemzetek közössége”. 
Értelmezésében a földrajzi és gazdasá-
gi szükségszerűség érdekszövetségéből 
csak kulturális alapvetése és a keresz-
ténység nemesítheti közösséggé. Az 
egykori civilizáció bölcsője, kontinen-
sünk mostani agóniájában ezért is 
időszerű Robert Schumann prognózi-
sa: „Európa vagy keresztény lesz, 
vagy nem lesz”

És sürgetően időszerű minden igye-
kezet is, mely a nemzeteket Isten-
rendelte, -áldotta közösségi keretként 
tisztelve védelmezi.      Veres József
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Közös szolgálat 
A polgárőr egyesületek képviselőivel 

tartottak közös koordinációs értekezletet 
a Balassagyarmati Rendőrkapitányság 
munkatársai. 

Csík Csaba rendőr alezredes, kapitány-
ságvezető megköszönte valamennyi, a 
rendőrkapitányság illetékességi területén 
működő egyesület polgárőrének az elmúlt 
időszakban végzett munkáját. Elmondta, 
hogy a rendőrök és a polgárőrök közötti 
együttműködés, a közös járőrszolgálatok 
gyakorlata példás Balassagyarmaton és 
térségében. Baranyi Zsolt rendőr őrnagy, a 
Rendészeti Osztály alosztályvezetője ismer-
tette a közös munka eredményeit és koor-
dinálásával meghatározták a következő idő-
szak feladatait. A rendezvényen az Őrhalom 
és Térsége Polgárőr Egyesület, valamint a 
Cserháthaláp, Dejtár, Magyarnándor, Ber-
cel, Patak Polgárőr Egyesületek képviselői 
számoltak be az elmúlt hónapban végzett 
tevékenységükről. A megbeszélésen részt 
vett Vass Miklós, a Nógrád Megyei Polgárőr 
Szövetség elnöke is.

Filharmónia hangverseny
Március 18. péntek 19.00 óra, Rk. Szentháromság Templom

 TEMPLOMI KONCERT 
Tóka Ágoston – orgona, Nyári László – hegedű (Fischer Annie ösztöndíjasok)

Balassi Nap
Francia dalok és versek is elhangzot-

tak a Balassi Bálint Gimnázium iskola-
napján. Ismeretterjesztő előadásokat 
hallgathatott meg a diákság, de szóba 
kerültek a francia filmművészet remekei, 
Debussy szerzeményei, de nem ma-
radhattak ki a sorból a francia sportélet 
kimagasló alakjai sem. Szép lányok vér-
pezsdítő kánkánt táncoltak, elhangzottak 
Verlaine és Baudelaire versei,  Aznavour 
és Piaf sanzonjai. A hagyományos Ba-

lassi Napon ezúttal francia kultúra állt 
a középpontban. Az intézményben az 
angolt első nyelvként tanulók második 
választott idegen nyelvként tanulhatnak 
meg franciául. A diákok különleges vagy 
hagyományos francia ételek elkészíté-
sével próbálták társaik tetszését meg-
nyerni. A legfinomabb ételre mindenki 
szavazhatott, így a közönség kedvenc 
alkotók lettek a győztesek. A hagyomá-
nyos Balassi Napot farsangi mulatsággal 
zárták a fiatalok.

Harminchárom éve a kórházban 
dolgozik, bár ő maga korántsem 
munkaként éli meg tevékenysé-

gét: Vajas Éva kivételes empátiá-
val és szeretettel fordul beteg 

embertársaihoz.

- Honnan e nem hétköznapi hit?
- A II. világháború idején, amikor 

a szlovák hadsereg elfoglalta Lévát, 
megkeresték nagyapámat, Lévavári 
Béla festőművészt, hogy készítsen 
festményt a szlovák kormányzóról. 
Nagyapám, igaz magyar lévén, a 
legnagyobb felháborodással megta-
gadta ezt. Még aznap kézhez kapták 
a parancsot, hogy azonnal hagyják 
el a várost! Gyalog indultak útnak, 
Balassagyarmat volt a cél, hiszen itt 
élt papa barátja, dr. Kenessey Albert, 
kórházunk névadója. Családjánál lel-
tek átmeneti menedékre. Kenessey 
főorvos úr segítségé-
vel édesanyám előbb 
műtéteknél segédke-
zett, majd a legendás 
Bartha Elemér sze-
mész főorvos mellé 
került. Így jómagam 
szinte beleszülettem 
a szemészetbe! Már 
általános iskolásként 
tudtam szemészeti 
műszereket kezelni, 
korán eldőlt a sorsom!

- Kiktől tanult a 
legtöbbet?

- Hálát adok a Jóis-
tennek, hogy édesanyámmal együtt 
tevékenykedhettem a szemészeten 
egy ideig, tőle tanultam a legtöbbet! 
Valamint a két főorvosnőtől, akiket 
születésem óta ismerek: Beőthy Klára 
és Nagy Ilona. Szeretett hivatásom, a 
szemészeti szakasszisztens mellett egy 
másik gyönyörű hivatást is "kaptam", 
a diabetes gondozóban is dolgoztam 
csaknem tíz évig Németh György fő-
orvos úr asszisztenseként. 

- A legszebb gyógyító-emlék?
- Hetekig tudnám sorolni! Cso-

dálatos érzés volt segíteni bajba 

jutott embertársaimon! A szemé-
szeti szakrendelésen gyakran el-
hangzott ez a mondat: "Neked való 
eset!" Mindenki tudta, szeretem a 
kihívásokat. A gyermekszemészet 
mindig a szívem csücske volt. Az 
apróságok szemüveg dioptriájának 
műszeres bemérése, a látásélessé-
gük javítása, kancsalsági szögek 
csökkentése - ez hónapokig tartó 
feladat! De az eredmény mindent 
megér! Ugyanilyen szép feladat 
volt a diabetes gondozottak megta-
nítása a megfelelő diétára, életvitel-
re, a vércukor mérők használatára. 
Ám az is nagy öröm volt számom-
ra, hogy a tavalyi Semmelweis Nap 
tiszteletére kiírt pályamunkám – 
gyermekszemészeti témában – dí-
jazásra került.

- Mire a legbüszkébb?
- Bencuskára, nagy fiamra, aki a 

pásztói speciális iskolában tanul – ő 
életem legnagyobb ajándéka! Egyéb-

ként pedig arra, hogy 
a szemészeti szak-
asszisztensi képzést  
vörös diplomával 
végeztem el, hogy a 
betegek, gondozottak 
szeretete máig nem 
múlt el.

- Mi a legfonto-
sabb?

- Hogy soha nem 
viselkedek etikátla-
nul sem a kollégáim-
mal, sem a betegekkel 
szemben. Hogy min-
dig a segítségnyújtás 

a célom. Hogy mindig a legjobb tu-
dásom szerint cselekszem, a létező 
legnagyobb empátiával.

- Tervek?
- Évekkel ezelőtt, amikor a szemé-

szeti szakrendelés létszámát lecsök-
kentették, áthelyeztek az ápolási osz-
tályra, adminisztrátori munkakörbe. 
Bár jól érzem itt magam, kedvelem a 
kollégákat, de szeretnék újra egész-
ségügyi dolgozói, gyógyító tevé-
kenységet folytatni - hiszen a gyó-
gyítás az életem!

(szilágyi)

Akinek a gyógyítás az élete
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GAMESZ Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Balassagyarmat a 
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet GAMESZ Ifjúságegészségügyi ellátás

általános orvos munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Gyermekgyógyász 
szakorvos. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 
5. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bécsiné 
Miklecz Marietta nyújt, a 06-20/771-0937 -os telefonszámon.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség határozott 

idejű legfeljebb 5 év időtartamra való bérbeadására
Fekvési helye: Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 49. Alap-
területe: 100 m2. A helyiségben vendéglátó-ipari, kereskedelmi és 
szolgáltató tevékenység folytatására lehet pályázni, valamint iroda-
helyiség kialakítására is lehetőség van. A pályázati ajánlatot írásban 
Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi 
fejedelem u. 12. Pf.: 58.) kell benyújtani: március hó 07. 16.00-órá-
ig. Több pályázó esetén a Balassagyarmati Közös Önkormányzati 
Hivatal A” épületének I. emeleti kis tanácskozó termében pályázati 
tárgyalást tartunk, külön értesítés nélkül: március hó 09. napján 
(szerda) 10.00 órakor. A pályázattal kapcsolatosan további felvi-
lágosítás kérhető ügyfélfogadási időben: Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési 
Csoportjánál kérhető a 35/505-977 telefonszámon.

dr. Varga Andrea jegyző

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének 37/2015.(III.26.) határozata, 
valamint az egyes ingatlanokban tulajdonjoggal rendelkező magán-
tulajdonosokkal történt egyeztetés alapján VÉTELRE meghirdeti 
a balassagyarmati ingatlan-nyilvántartásban osztatlan közös tulaj-
donban lévő alábbi beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat, 
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 ajánla-
tot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyar-
mat, Rákóczi u. 12..) kell benyújtani március 11. 12.00 óráig. Több 
pályázó esetén a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 
„A” épületének I emeleti tanácskozó termében pályázati tárgyalás-
ra kerül sor, külön értesítés nélkül, március 16-án 10.00 órakor. 
A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati 
Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjától kér-
hető (telefonszám:/35/-505-977).

 dr. Varga Andrea jegyző

BALASSAGYARMAT VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

Sajtóközlemény
A „TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK 
KIALAKÍTÁSA A BALASSAGYARMATI JÁRÁSBAN" CÍMŰ 
PROJEKTLEZÁRÁSA

Balassagyarmat Város Önkormányzata, 33,89 millió forint vissza 
nem térítendő 100 %-os finanszírozású támogatást nyert el az 
ÁROP-1.A.3-2014 „Területi együttműködést segítő programok ki-
alakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című 
konstrukció keretein belül, melyből a „Területiegyüttműködést 
segítő programok a balassagyarmati járásban” című ÁROP-1.A.3-
2014-2014-0071 azonosítószámú projektet valósította meg.
A projekt során Balassagyarmat Város Önkormányzata a járás települé-
seivel együttműködve végezte el a pályázat segítségével a Helyi Esély-
egyenlőségi Programjuk felülvizsgálatát és egységes koncepcióba, azaz a 
Balassagyarmati járás Esélyteremtő-programtervébe történő adaptálását. 
A dokumentum öt specifikus célcsoport: a gyerekek, a nők, az időskorúak, 
a fogyatékkal élők, illetve a mélyszegénységben élők és a romák társadal-
mi csoportjaira vonatkozóan tartalmaz felzárkóztatási, illetve esélyegyen-
lőséggel kapcsolatos program- és projektjavaslatokat a járás települései 
számára. A megvalósítás során a kerekasztal megbeszélések eredmé-
nyeként civil szervezetekkel és intézményekkel is együttműködést hozott 
létre az önkormányzat négy együttműködési megállapodás keretében. 
Emellett tanulmányok készültek Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc 
települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjának megvalósítása érdek-
ében, melyekhez ismertető rendezvények is kapcsolódtak, illetve százan 
részt vehettek tolerancia-erősítő tréningeken is. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult 
meg 2015. április 1. és 2015. november 30. között. További információ 
kérhető: Oravecz István, projektmenedzser, elérhetőség: 35/505-975, 
oravecz@balassagyarmat.hu

BALASSAGYARMAT VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

Sajtóközlemény
A „BALASSAGYARMAT 
KÖZINTÉZMÉNYEINEK 
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE" 
CÍMŰ PROJEKT LEZÁRÁSA

Balassagyarmat Város Önkormányzata, 149,53 millió forint vissza 
nem térítendő 100 %-os finanszírozású támogatást nyert el a KE-
OP-2015-5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” című konstrukció keretein belül, melyből a „Balassa-
gyarmat közintézményeinek energetikai fejlesztése” című, KEOP-
5.7.0/15-2015-0336 azonosítószámú projektet valósította meg.
Az Önkormányzat 2015 augusztusában nyújtotta be projektjavas-
latát a Balassi Bálint Gimnázium és a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítésére vonatko-
zóan. A projekt Támogatási Szerződését 2015 októberében írták 
alá, így igen feszített tempóban kellett megvalósítani a beruházást. 
A támogatás segítségével a Zeneiskola épülete és a Balassi Bálint 
Gimnázium új épületrésze energetikai felújítására nyílt lehetőség. A 
korszerűsítés során az épületek homlokzatának és födémének hő-
szigetelése, illetve a külső nyílászárók cseréje történt meg. A felújítás 
eredményeként éves szinten 1271,99 GJ energia megtakarítás lesz 
elérhető, mely 71,72 t ÜHG-kibocsátás csökkentésétét is jelenti egy-
ben. Ennek eredményeként mintegy 4,5 millió Ft éves költségmeg-
takarítás lesz elérhető a két intézmény üzemeltetése során. Emellett 
a projekt a városképre is pozitív hatással volt, különösen érvényes 
ez a közelmúltban szintén Európai Uniós támogatás segítségével 
felújított Óváros téren lévő Zeneiskola épületére. A projekt az Euró-
pai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával va-
lósult meg 2015. október 9. és 2015. december 15. között. További 
információ kérhető: Oravecz István, projektmenedzser, elérhetőség: 
35/505-975, oravecz@balassagyarmat.hu

Kohéziós Alap
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Az utolsó mérkőzés után került sor az 
ünnepélyes eredményhirdetésre, ahol a 
csapatok és különdíjasok Medvácz Lajos 
polgármestertől, Naszály Aladártól, a torna 
névadó szponzorától, és Gaál Dénestől, a 
Városi Sportintézmények vezetőjétől vehet-
ték át az okleveleket, érmeket, a serlegeket, 
és egyéb értékes tárgyjutalmakat. 

A bajnokság végeredménye: 1. Észak Ka-
puja 29 pont (32-6), 2. Gátohi 17 p. (22-17), 
3. Oroszlánbajusz 13 p. (21-30), 4. Jackson 

Five 14 p. (22-22), 5. Palóc Farkasok 9 p. 
(14-19), 6. Wal Street Farkasok 8 p. (14-
30).

Különdíjasok: Gólkirály: Nagy Gergő 
(Észak Kapuja), Legjobb kapus: Tresó Bálint 
(Észak Kapuja), Legjobb mezőnyjátékos: Il-
lés Tamás (Oroszlánbajusz).

II. osztály - a bajnokság végeredménye: 
1. Ördögvilla 2. Bulibárók 3. Spektíva 4. 

BEFU 5. Banett 6. Jacksons 7. North Force 
8. ZESZ 9. Nógrádmegyer II. 10. Balance 
11. Fáradt Vándor 12. Surány SE 13. Cser-
hát Print 14. Szerencse 15. Unicum FC 16. 
Nógrádmegyer

Különdíjasok: Gólkirály: Pingiczer Tamás 
(Nógrádmegyer II.), Legjobb kapus: Deme 
Donát (Ördögvilla FC), Legjobb mezőnyjáté-
kos: Keresztes Gábor (Bulibárók).

Old Boys csoport - a bajnokság végered-
ménye: 1. Caffé Orchidea 30 pont (57-7), 

2. Határ Presszó 
21 p. (25-21), 3. 
Kristályvár 18 p. 
(31-17), 4. Ambi-
Valencia 13 p. (22-
21), 5. Ipolyszög 8 
p. (17-32), 6. Já-
Ve Big Team 0 p. 
(10-64).

Különdí jasok: 
Gólkirály: Hodászi 
László (Caffé Or-
chidea), Legjobb 
kapus: Selymes 
Richárd (Kris-

tályvár), Legjobb mezőnyjátékos: Kakuja 
György (Caffé Orchidea)

Fotónkon a győztes Észak Kapuja: állnak 
(b-j): Nagy Gergő, Pintér István, Antal Lász-
ló, Sági Bence, Guggolnak (b-j): Hodászi 
László, Dombóvári Krisztián, Tresó Bálint, 
Benécs Balázs, Saár Szabolcs, Hiányzik 
a képről: Helmreich Gábor, Kanyó Roland, 
Varga Tamás.                                   (kanyó)

Téli teremfoci bajnokság  
a Naszály Sport Kupáért

Bronzérmet szerzett 
a Szent Imre csapata

A Szent Imre Keresztény Iskola fiú csapata 
bronzérmet szerzett a Kecskeméten megren-
dezett Kispályás Floorball Diákolimpia orszá-
gos döntőjében. A 3. helyezett csapat: Bojtos 
Bence (2.a), Csábi Milán (3.a), Janzsó Gergő 
(2.a), Kenyeres Csanád (1.a), Kuris Konrád 
(2.a), felkészítő tanár: Csábi Szilárd. Fotónkon 
a bronzérmes gárda felkészítő tanárukkal.

Aranyos lábteniszezők
Az esztergomi nemzetközi öregfiúk 

lábtenisz tornán a Gaál Endre-Hoffer 
Miklós duó (fotónkon) nyakába akasz-
tották az aranyérmeket, míg a Kiss 
László-Ibrányi Ferenc kettős bronzérmet 
szerzett.

A balassagyarmati öregfiúk labdarúgó 
csapata már az új évben rendezte meg 
tornáját, melyet a 2012 nyarán elhunyt el-
nökük, Horváth Béla emlékére szerveztek 
meg. 

Horváth Béla évtizedeken keresztül dol-
gozott Balassagyarmat sportjában: sport-
felügyelőként, a városi sportegyesület 
elnökeként, a városi sportintézmények veze-
tőjeként, majd nyugdíjba vonulását követően 
a tenisz egyesület elnökeként 
tevékenykedett. 

Balassagyarmati Öregfiúk 
– Nagyoroszi öregfiúk 3-0 Gl: 
Hodászi, Mohácsi, Hideg. Mo-
hora öregfiúk – Patak öregfiúk 
2-2 Gl: Oláh T., Uram, illetve 
Pap Cs., Faludi T. Balassa-

gyarmat – Mohora 3-1 Gl: Pintér, Mohácsi, 
Dr. Muhari illetve Uram. Nagyoroszi – Patak 
2-3 Gl: Csóka (2) illetve Huttyán (2), Faludi. 
Balassagyarmat – Patak 8-0 (2-0) Gl: Mohá-
csi (3), Hideg Gy. (2), Dr. Muhari, Hodászi, 
Benécs.

Mohora – Nagyoroszi 1-0  Koplányi A.
A torna végeredménye: 1. Balassagyar-

mat 9 p. (14-1) 2. Unicum FC Mohora 4 p. 

(4-5) 3. Patak 4 p. (5-12) 4. Nagyoroszi 0 p. 
(2-7)

Különdíjasok: A legjobb védőjátékos: 
Uram Viktor (Mohora), Legjobb kapus: 
Szathmári Zsolt (Balassagyarmat), Legjobb 
mezőnyjátékos: Pintér István (Balassagyar-
mat), A torna gólkirálya: Mohácsi László (Ba-
lassagyarmat) 5 góllal. 

Fotónkon a győztes csapat: Állnak: Bar-
kai Tamás, Győri János, Pintér 
István, Szathmári Zsolt, Hideg 
Gyula, Antal István, Szűcs Gyula 
játékvezető, Térdelnek: Dr. Mu-
hari Géza, Benécs Balázs, Dom-
bóvári Krisztián, Hodászi László, 
Mohácsi László, Csábi István.

(kf)

Horváth Bélára emlékező öregfiúk 








