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Medvácz Lajos azt kéri a bel-
ügyminisztertől, hogy az ide-

genrendészeti szállót alakítsák 
zárt intézménnyé – Balla Mihály 

országgyűlési képviselő
 támogatja az ügyet.

Városunk polgármestere is részt vett 
azon a konferencián, amelyen 900 telepü-
lés vezetői biztosították támogatásukról a 
kormányzatot az Európai Unió által eről-

tetett, kötelező betelepítési kvóta elleni 
határozott kiállásban.

- A migrációnak nevezett, ám valójá-
ban modern kori népvándorlás teljesen 
megváltoztatja a mai Európát – állítja 

Medvácz Lajos -, ebben a sohasem látott 
veszélyes helyzetben az Európai Unió az 
érdemi cselekvés helyett a kötelező be-
telepítési kvótát erőlteti. A kvóta életbe 
léptetése azt jelentené, hogy Magyaror-
szágra is százezres nagyságrendben te-
lepítenének idegeneket. Ezért támogatjuk 
a kormány intézkedéseit annak érdek-
ében, hogy mielőbb hatályon kívül helyez-
zék a kötelező betelepítési kvótát. Ne a 
brüsszeli bürokraták döntsenek a magyar 
emberek helyett, hogy kikkel éljünk együtt 
hazánkban!

A polgármester levél-
ben fordult Pintér Sándor 
belügyminiszterhez: ha 
a városunkban működő 
idegenrendészeti szálló 
végleges bezárása nem 
lehetséges, akkor alakít-
sák át zárt intézménnyé. 
Az intézkedés azért is 
fontos, mert az ingatlan 
tőszomszédságában lévő, 
egykori szalézi kollégium 
épületében szeptembertől 
a Szent Imre Keresztény 

Iskola alsó tagozata, több mint kétszáz 
gyermek kerül elhelyezésre.

Balla Mihály, a térség országgyűlési 
képviselője (Fidesz) lobbizik a kormány-
nál az ügy érdekében.

Polgármesteri levél: legyen 
zárt a közösségi szálló

125 éves a Palóc 
Múzeum
 A Nógrád vármegyei Múzeum Társulat 
megalapítása Nagy Iván (1824–1898) 
akadémikus történész, genealógus 
nevéhez fűződik, aki 1891. március 
15-én e szavakkal tette közzé felhí-
vását: „Gyűjtsük össze a legkisebb 
történelmi morzsáit is a múltnak, ami 
hazánk, nemzetünk megismerésére 
adalékul szolgálhat…”

 A 19. század hetvenes éveitől gyors 
ütemben szaporodó múzeumi társulatok 
és egyesületek között a balassagyarmati 
volt a tizenötödik vidéki múzeumalapítási 
törekvés. „Félre tehát a közönnyel. Állít-
sunk egy helyi múzeumot! Állítsunk egy 
társulatot, mely csekély áldozattal, de 
kitartó eréllyel képezni fogja azon mus-
tármagvat, mely terebélyes fává növendi 
ki magát…” – fogalmazta meg a célokat 
Nagy Iván.

A gyűjtemény kezdetben adakozások 
révén gyarapodott: már a megalakulás 
évében 172 adományozó jóvoltából 3500 
fölé emelkedett a műtárgyak száma. 
Különböző történeti korokból szárma-
zó emlékek, régészeti tárgyak, érmek, 
fegyverek,oklevelek, portrék, ásványok 
és könyvek kerültek a Múzeumi Társulat 
tulajdonába, s már az alapítás évében 
kiállítást is rendeztek az akkori Nemzeti 
Iskola egyik tágas termében.

Erre az eseményre emlékeztek márci-
us 18-án a Palóc Múzeumban. A délutáni 
emlékülésen tudományos előadások 
hangzottak el a múzeum szerepéről a 
magyar kulturális életben, a jövőbeni 
tervekről, a lehetőségekről, de új, az év-
forduló előtt tisztelgő kiállítás is nyílt. Az 
intézményt köszöntötte Medvácz Lajos 
polgármester is.  

Balassagyarmat a Top 100-ban
Az egy főre jutó több mint 34 ezer forintos szinttel városunk a 74. he-
lyen áll a 10 ezer lakos feletti települések között. 

2014-ben városunk átlépte az adóerő-képesség számítás magyarországi élvonalát, 
vagyis települések esetén az egy főre jutó 32 ezer forintos szintet. Ez az a határ, amikor 
az állam a legszigorúbb finanszírozási rendszert alkalmazza a kötelező feladatok támo-
gatása tekintetében, vagyis amikor a saját bevételek elvonása nem növekszik tovább. 
Tehát az idei évtől minden helyben termelődő gazdasági növekmény egyenes arányban 
növeli az önkormányzat bevételeit.

Az önkormányzati rendszer állami adósságátvállalása óta eltelt három évben Balas-
sagyarmaton az állam 45 millió forinttal több iparűzési adóbevételt vont el a várostól az 
átvett feladatok ellátására, miközben az adóbevétel 78 millió forinttal emelkedett, vagyis 
33 millió forinttal több maradt a városban. 

2003-tól 2013-ig az önkormányzat kötelező feladatait csak hitelből, eladósodva volt 
képes finanszírozni.

Az egy főre jutó több mint 34 ezer forintos szinttel Balassagyarmat a 74. helyen áll a 
tízezer lakos feletti települések között. Salgótarján egy főre eső adóereje mindössze 19 
ezer, Bátonyterenye városáé 15 ezer forint.



4

2016. március

aktuális
G

Y
A
R

M
A
T
I 
H

ÍR
E
K

 

Kik fizetik a legtöbb iparűzési adót?
A tavalyi helyi iparűzési adó befizetések alapján a város öt legje-
lentősebb adózó vállalata a MAHLE (Delphi), a PRYSMIAN MKM, 
a Magyar Telekom, a Delta Tech Kft. és a Tesco. 

Az általuk befizetett helyi iparűzési adó az önkormányzat teljes adó-
bevételének 56 százaléka. Külön öröm, hogy a legerősebb gyarmati 

cégek listájára felke-
rült a garázscégként 
21 éve indult, egyedi 
célgépeket gyártó 
Delta Tech Kft. Így 
ő vezeti a legtöbbet 
adózó balassagyar-
mati tulajdonú kis- és 
középvállalkozások 
listáját. 

A helyi adóbevétel 
7 százalékát az aláb-
bi tíz helyi vállalkozás 
biztosítja: Delta Tech 

Kft., Aluflex Kft., Szomor és Tsa Kft., Székely Fióktelep., OTYS Út-
technika., Bablena Trade, MNG Kft., Auto Help Kft., Keresztúri Tibor 
és Hegedűs Zoltán. 

A városban 1645 adófizető vállalkozás működik, a tavaly általuk be-
fizetett helyi iparűzési meghaladta a 790 millió forintot.

Újabb nyertes pályázatok
Az önkormányzat újabb pályázatokat nyert közfoglalkozta-
tásra.

A város 113,5 
millió forintot nyert 
a Start Programon: 
85 fő dolgozhat az 
asztalos (például 
folytatódhat a ját-
szóterek bizton-
ságos körbekerí-
tése), közterületi, 
útkarbantartó és 
kertészeti munká-
kon egész évben, 
ráadásul a dologi kiadások megtérítésén túl mintegy 7 milliónyi 
fejlesztés is lehetővé válik. 

A napokban újabb 48 milliót nyert a város közfoglalkoztatás-
ra: szeptemberig további 75 főt tud foglalkoztatni különböző 
önkormányzati és intézményi feladatokra. 

A nyertes pályázatoknak köszönhetően az eddigi harminc 
közmunkáson túl további 160 főnek tud munkát biztosítani az 
önkormányzat.

A lelkes baráti társaság két 
éve küzd fáradhatatlanul, hogy 

a bajba jutott kutyák sorsa 
jobbra forduljon.

Az elmúlt két év alatt több mint ötszáz 
kutyát sikerült biztonságba helyezniük: 
útszélről, erdőből, szeméttelepről, elalta-
tás elől vitték állatotthonokba, állatvédő 
szervezetekhez a szerencsétlen ebeket, 
hogy kapjanak még egy esélyt az életre. 

- Az utóbbi időben rendkívül 
megnövekedett a kidobott kutyák száma 
– magyarázza Dallos Szilvia, a csoport 
képviselője -, sok esetben már nem 
tudják más megyék menhelyei fogadni 
a mi kutyáinkat, így panzióban vagyunk 
kénytelenek őket elhelyezni. Jelenleg 28 
kutyus élvezi a panzió vendégszeretetét, 
ennek viszont óriási költségei vannak. 
Nagy szükségünk lenne ideiglenes befo-
gadókra, akik átmenetileg tudnának se-
gíteni azáltal, hogy néhány hétre egy kis 

helyet biztosítanak számukra, természe-
tesen az ellátásukról mi gondoskodunk.

A lelkes csapat életre hívta a Fido 
Állatvédő Alapítványt, tagjai: Varga 
Andrea Regina alapító, dr. Rózsa And-
rásné elnök, dr. Perjés Zoltán, Kálmán 
Katalin, Sztraka Viktória, Török Evelin 
és Dallos Szilvia.

A mentéseket néhány támogató se-
gítségével, de főleg önerőből finanszí-
rozzák, sok segítséget kapnak dr. Barna 
Róbert kerületi főállatorvostól. Az alapít-
vány legfontosabb célja egy állatotthon 
létrehozása, az önkormányzattal már 
felvették a kapcsolatot, bírják a városve-
zetés támogatását.

Ezúton is kérnek mindenkit, akinek 
tudomása van kidobott, rossz körülmé-
nyek között tartott, bántalmazott állatról, 
keressék őket: fidoalapitvany@gmail.
com, vagy telefonon  20/234-3446.

És továbbra is várják azokat az önkén-
teseket, akik segíteni tudnak az ország, 
állatvédelmi szempontból, egyik legkriti-
kusabb helyzetben lévő térségében.

Bajba jutott kutyák barátai
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A rendszerváltás óta nem látott koc
kázatmentes költségvetési éve elé néz 

a város: stabilan működő intézmény
rendszer, növekvő foglalkoztatás, 

jelentős fejlesztések  Csach Gábor 
alpolgármesterrel beszélgettünk.

- Az ellenzék-
nek a testületi vi-
tán nem sok érve 
volt a költségvetés 
elutasítására…

- Nehéz helyzet-
ben van az ellen-
zék, hiszen ellen-
tétben a 2004-2010 
közötti időszakkal 
- amikor 800 millió 
forint felé szaladt a 

költségvetés hiánya -, évek óta stabil a 
városi kassza. Az idei költségvetésben 
nagyítóval sem lehet hibát találni. A 
4,5 milliárd forintos költségvetés hi-
ánymentes, sőt, 628 millió forintos 
pénzmaradvány és 115 millió forintos 
általános tartalék tartja egyensúlyban. 
2014 óta a rendszerváltáskor vágyott, 
de addig sosem teljesült, stabil gazda-
sági helyzete van az önkormányzat-
nak, amit tovább erősít, hogy a régió 
legerősebb városaként a helyi gazda-
ság is emelkedőben van. Mi működ-
tetjük a KLIK iskoláit is a városban, és 
nincsenek kifizetetlen rezsiszámlák, 
de az összes intézmény fejlődik.

- Azért csak presztízsveszteség a 
kórház, a közoktatás szakmai irányí-
tásának és a szociális feladatok egy 
részének államhoz kerülése!

- Nem sokat értünk 2007-ben a kór-
házfenntartási jogainkkal, amikor há-
rom osztályt szüntetett meg a 
Gyurcsány-kormány, és 75 ember ke-
rült utcára. Azóta a kórház működése 

stabilizálódott és többmilliárdos fej-
lesztést kapott. A közoktatást csak fo-
lyamatos hitelekből tudtuk finanszí-
rozni, egy fillér sem maradt a fejleszté-
sükre, viszont a csőd szélére kerül-
tünk. A 2010 előtti helyzettel szemben 
évek óta százmilliókat sikerül beru-
háznunk az intézményrendszerbe. A 
szociális ellátórendszer sérülése is el-
lenzéki legenda. Balassagyarmaton 
minden rászoruló részesül szociális 
ellátásban. A bölcsődében és óvodá-
ban idén minden gyermek ingyen ét-
kezik, az iskolákban a rászorulóknak 
az iskolai szünetekben is biztosított a 
meleg étkezés. A város 35 millió forin-
tot költ saját ellátórendszerére, kiváló-
an működik a védőnői vagy a gyer-
mekvédelmi szolgálat. Sikeresen pá-
lyázunk közfoglalkoztatásra is, ehhez 
jön majd nyáron a diákmunka.

- Az önkormányzati reform és az 
állami konszolidáció sokat segített, de 
mit lehet ehhez helyben hozzátenni?

- Felelős és takarékos gazdálkodást. 
Nálunk nincs példa politikusok ta-
nácsadóként való eltartására, jutalmak 
osztogatására. A hivatali menedzs-
ment is partner a hatékonyság növe-
lésében. Tavaly 6 millió forint, koráb-
ban behajthatatlannak tűnő tartozásál-
lományt sikerült érvényesíteni. Energia 
megtakarításunk idén meghaladja a 30 
millió forintot, amelyet sikeres közbe-
szerzésünkön túl a tavalyi energia ha-
tékonysági beruházásainknak köszön-
hetünk. Ebből az előrelátásból fedezni 
tudjuk nem csak a mintegy 13 milliós 
közvilágítás fejlesztésünket, de a teljes 
önkormányzati szektor minimálbér-
emelését is, amely több mint 200 csalá-
dot érint. A megmaradó összeg mehet 
a város közterületeinek fejlesztésére.

- Milyen fejlesztések várhatóak 
idén?

- Az elnyert pályázatokból megvaló-
suló 1 milliárd forintot meghaladó 
pályázatokon túl több mint 500 milliós 
önerős fejlesztést tartalmaz a költség-
vetésünk. Ebben a leglátványosabb a 
mintegy 10 kilométernyi frekventált 
úthálózat megújítása lesz a városban, 
amely a svájci beruházásból és a mint-
egy 80 milliós önerős útkeretből való-
sulhat meg. 25 millió forinttal emeltük 
a közterületek karbantartását, 50 mil-
lió forintnyi eszköz- és célgép beszer-
zés is lesz a városban. A tanuszoda 
közműfejlesztésére és környezetének 
rendbetételére 22 milliót különítettünk 
el. A városközpont fejlesztése 50 milli-
ós kerettel folytatódik és ugyanennyi 
áll rendelkezésre az uniós pályázatok 
előkészítésére. Ez utóbbinál mintegy 6 
milliárd forintos fejlesztési csomaggal 
pályázunk, Balla Mihály, megyei fej-
lesztési biztos támogatásával. 

- Apropó uszoda: egy éve csúszik 
az építkezés, hol tart a beruházás?

- December óta zajlik a Nemzeti 
Sportközpontok irányításával a kivite-
lező kiválasztását szolgáló közbeszer-
zési eljárás. Az ajánlatok hiánypótlás 
utáni értékelése zajlik, heteken belül 
döntés várható a kivitelezőről. Nem 
örülünk a csúszásnak, de végül jól 
jártunk vele, hiszen a 2014-es koncep-
ció alapjában megváltozott. Nagyobb, 
korszerűbb és szebb épület készül, a 
kormány bevállalta a működtetésen 
túl a teljes kivitelezés költségét, amely 
százmilliós önerő tehertől szabadított 
meg minket. Ha egyik vesztes sem tá-
madja meg a közbeszerzési eljárás 
eredményét, akkor áprilisban megin-
dul az építkezés. A zajló eljárás tulaj-
donképpen a beruházás startvonalát 
jelenti, de tudjuk, hogy a polgárokat 
már csak a munkagépek látványa fog-
ja megnyugtatni.                   (szilágyi)

Szebb lett
Az I. világháborús emlékek felújí-
tása pályázaton elnyert támoga-
tásból megújult Keviczky Hugó 
Palóc ligetben található Hősök 
emléke című, 1929-ben készült 
oroszlános szobra. Az alkotás 
1937-ben került ide, amikor 
helyén felavatták Sidló Ferenc 
Madách Imre szobrát a Bíróság 
melletti parkban. A pályázatból 
folytatódik a Hősök terének meg-
újulása is.

Stabil költségvetés, látványos fejlesztések

A legjelentősebb útfelújítás
Az idei esztendőben régen nem látott mértékű közútfelújításra kerül sor a 
városban. A Svájci-Magyar Együttműködési Pályázat keretében megújuló ivó-
vízhálózat kapcsán minden érintett utca 
új burkolatot kap, vagyis a Rákóczi út, a 
Kóvári út eleje, a Kossuth utca, a 
Thököly, Hunyadi, Széchenyi utcák, a 
Bajcsy és Trikál utcák eleje kap új bur-
kolatot. Ezen túl megújul az Ipolypart 
utca és a Benczúr utca nyugati fele is. 
A mintegy 200 millió forintos beruhá-
zás - a rendszerváltás óta először! - a 
város legforgalmasabb útjait is érinti.
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Iskolánk 66. tanévében, 2016
2017ben új képzés indul intézmé
nyünkben: sport szakgimnáziumi /
ágazati/ osztály. Meggyőződésünk, 
hogy napjainkban kiemelt szerepe 
van  pedagógiai és egészségügyi 

szempontból egyaránt – a sportnak. 
A már több éves múltra visszatekintő 

egészségügyi képzés mellett, s 
egymást akár kiegészítve, a sport 

„tagozatos” osztály léte képzési pro
filunk egy új területét fedi le. 

A sport szakgimnáziumi osztály fel-
adata, hogy a testnevelés, továbbá a 
sportági képzés a szakközépiskolai 
évfolyamon történjen, lehetőséget biz-
tosítva a sportkarrier építésre, a tuda-
tos sportolóvá nevelésre. A mozgás 
szeretete elsősorban szemlélet és ne-
velés kérdése. Tantestületünk ezt tart-
va szem előtt kezdte megtenni 2015 
tavaszán a képzés indításához szüksé-
ges első lépéseket. 

Intézményünk továbbtanulási lehe-
tőséget kíván biztosítani elsősorban a 
Dózsa György Általános Iskola sport-
tagozatos diákjai számára, illetve régi-
ós szerepet betölteni a környék spor-
tolni vágyó diákjainak. Tervezzük a 
képzésre épülve sportedző és fittness-
wellness instruktor szakképesítés be-
indítását is, hiszen felnőttképzési akk-
reditációs engedéllyel rendelkezünk.

A 2014-2015. tanévben megtörtént a 
kapcsolatfelvétel a MOB-bal, Lehmann 
László, a spotiskolai program igazga-
tója ismertette velünk a képzés felépí-
tését, a támogatás feltételrendszerét, 
segédanyagokat kaptunk a képzés in-
dításához. 

2015 tavaszán a Bereczki Máté 
Szakközépiskolába látogattunk Bajára, 
ez az intézmény a MOB kiemelt mód-
szertani központja, ahol megnézhet-
tük a képzés tárgyi feltételeit, megis-
merkedhettünk a képzés rendszerével. 
Nagyon sok segítséget kapunk ma is 
az igazgatóhelyettestől, Radnóti 
Miklóstól. 

Részt vettünk egy olyan továbbkép-
zésen, ahol sportiskolában dolgozó 
pedagógusok mutatták be a Zanza TV 
digitális tudástartalmait - a kötelező 
érettségi tantárgyak és a testnevelés 
elméleti vizsgarészének a NAT-hoz 
igazított digitális tananyagfejlesztéseit 

ismerhettük 
meg. Az or-
szág több 
sportiskolá-
jában már 
szervesen 
beépítették 
a minden-
napi oktató-
munkába a 
Zanza TV 
a n y a g a i t -

Szeptemberben Lehmann Lászlót lát-
tuk vendégül, aki megnézte iskolán-
kat, a tárgyi feltételeinket (tornacsar-
nok, kondicionáló terem, eszközpark), 
személyesen is megismerkedett a tan-
testület tagjaival.  

A sportiskolai program egyik köve-
telménye, hogy együttműködési meg-
állapodással rendelkezzen az iskola az 
utánpótlás neveléssel foglalkozó 
sportági szövetségekkel. Balassa-
gyarmaton 64 bejegyzett sportegyesü-
let működik. Ezek közül néhánnyal 
már megtörtént a kapcsolatfelvétel, ill. 
az MLSZ-szel, a Magyar Triatlon 
Szövetséggel is.

A nyári szünetben megtörtént a 
szakmai program kidolgozása, melyet 
szeptemberben a tantestület is elfoga-
dott, illetve továbbítottuk a MOB-hoz. 
A 2015-2016. tanév sok feladat elé állí-
tott bennünket: kidolgoztuk a képzés 

egész rendszerét (pl. általá-
nos kondicionális és sport-
ági alkalmassági vizsga 
szabályai), felmértük, hogy 
a kerettanterv tantárgyai-
nak tanításához ki rendel-
kezik megfelelő végzett-
séggel, szakmai felkészült-
séggel. Hiszen ezek a tan-
tárgyak elméleti és gyakor-
lati órákat is jelentenek a 
jövőben, pl. sporttörténet, 
egészségtan, edzéselmélet, 
gimnasztika. 

A 2016 szeptemberében 
induló szakgimnáziumi osztályunk 
tanulói a négyéves képzés végén rész-
szakképesítésként regeneráló balneo-
terápiás masszőri végzettséget kap-
nak. S lehetőségük van arra, hogy a 
továbbtanuljanak iskolánkban, OKJ 
képzésben vegyenek részt, amelynek 
a kimenete fittness-wellness instruk-
tor vagy sportedző szakképesítés 
lesz.

Nagy sikernek könyvelhetjük el, 
hogy a napokban kaptuk meg a sport-
szakgimnáziumi osztály indításának 
az engedélyezéséhez szükséges tanul-
mányi terület kódját (813), ugyanis a 
2015. évi szakmaszerkezeti döntés 
eredményeként Nógrád megye nem 
kapott keretszámot (297/2015.(X.13.) 
Korm. rendelet). Beiskolázási tervün-
ket azonban nem adtuk fel, a fenntartó 
(NGM) és a MOB támogatottságát él-
vezve minden fórumot, lehetőséget 
megragadtunk annak érdekében, 
hogy indíthassuk ezt az osztályt. 
Köszönet Balla Mihály országgyűlési 
képviselőnek, Mayer Andrea szak-
képzési szakreferensnek, illetve Leh-
mann Lászlónak, a Magyar Olimpiai 
Bizottság sportiskolai programigazga-
tójának, akik segítsége nélkül nem ju-
tottunk volna idáig. A kormányrende-
let módosításra került (25/2016. (II.25), 
melynek következtében Nógrád me-
gyében a sport tanulmányi terület 
megkapta a keretszámot. 

A minap megtartottuk ebben az 
osztályban az alkalmassági vizsgát, 
mely sikeresen lezajlott. 

Szeretettel várjuk ebbe az újonnan 
induló osztályunkba a sport iránt ér-
deklődő tanulókat nemcsak Ba-
lassagyarmatról, hanem a vonzáskör-
zet általános iskoláiból! 

Sinkóné Szrenka Anikó
                              igazgató

Új utakon a Szent-Györgyi Gimnázium



Több mint négy évtizedig tanított 
Balassagyarmat egyik legkarizmati

kusabb pedagógusa, Pénzes Géza 
szokásához híven ezúttal sem rejti 

véka alá véleményét. 

- Kereszttűzben az oktatás: mit 
szól az utóbbi hetek történéseihez?

- A tanári tüntetések mögött egyér-
telmű politikai szándék húzódik meg: 
a kormányzat megbuktatása. A taná-
rokat és a diákokat csak eszközként 
használják. Lázítani mindig egysze-
rűbb, mint békét teremteni. A balolda-
li/liberális konglomerátum képtelen 
elviselni, hogy kiesett a kezükből a 
gyeplő, semmilyen eszköztől sem ri-
adnak vissza, hogy ismét hatalomba 
kerüljenek. 

- Oktatásügyben minden az elmúlt 
öt évben, az Orbán-kormány alatt 
romlott el?

- Jogos a költői kérdés, ezt egyetlen 
józanul gondolkodó ember sem hiszi 
el. Hosszú idő óta tartunk lefelé, jóma-
gam nyolc évvel ezelőtt éppen e lap 
hasábjain fejtettem ki, mekkora pusz-
títást végzett az egyre gyengülő rend-
szerben a liberális oktatáspolitika. Azt 
azonban nem hittem volna, hogy idá-
ig jutunk, hogy egy aljas politikai 
játszma játékszerévé válik az egyik 
legfontosabb nemzeti ügy. Különösen 
gusztustalan és erkölcstelen az, hogy 
ebbe a tiltakozó akcióba a diákság egy 
kis részét is képesek voltak belevon-
ni! 

- Többféle politikai rendszerben 
tanított...

- …De nem volt nehéz, mert amikor 
a tanterem ajtaja becsukódik, a gyere-
kek és tanítójuk "kettesben" maradnak 
egymással. Itt dől el minden! Ha a pe-
dagógus felkészült, értelmes és jót 
akar a tanítványainak, azt a diákok 
villámgyorsan felismerik. Az egyen-
súlyt kell megtalálni a követelmények 
és a lehetőségek között. Hajdanában a 
követelmények uralkodtak, a neolibe-
rális elvek képviselői a lehetőségeket 
akarják oktalan méretben kiterjeszteni. 
Ennek jó vége nem lehet. 

- Az oktatásügy stratégiai kérdés. 
- Olyan országokban kiváltképpen, 

amelyek energiában és tőkében szegé-
nyek – mint Magyarország. Jó példá-
kat lehetne hosszan sorolni, de elég, ha 
a japánokat említem. Súlyos vesztesé-
geket szenvedtek a II. világháborúban, 

gyakorlatilag karanténba kerültek. 
Más lehetőségük nem maradt, mint a 
tudás fejlesztése. Az eredmények is-
mertek. Magyarországon az oktatásra-
képzésre fordított költségvetési há-
nyad kevés. Kevés volt a rendszervál-
tás előtt, és azután sem emelkedett. 
Feltétlenül meg kellene növelni. 
Vannak azonban más problémák is. A 
pedagógus hivatás társadalmi megbe-
csültsége is fokozatosan gyengül. Az 
elmúlt hatvan évben részben emiatt, 
részben az átlagos, vagy annál alacso-
nyabb bérszínvonal okán egyre keve-
sebb olyan ember választotta a pályát, 
akinek ott lett volna a helye. 
Szakfelügyelői munkám során szomo-
rúan állapítottam meg, hogy az akkor-
tájt dolgozó pedagógusok legalább 
harmada pálya-alkalmatlan! A helyzet 
azóta csak romlott! Ha nem fordul 
meg a trend, ha nem a feladatra legal-
kalmasabb emberek kerülnek a diák-
ság elé, akkor szomorú jövő elé né-
zünk.

- A pedagógus lázadás (lázítás) 
okaiként jelent meg a diákok és a ta-
nárok túlterheltsége.

- Bizonyos területeken túlléptük a 
normális határokat, különösen az alsó 
tagozatos gyermekeknél. Ennél a kor-
osztálynál az lenne a legfontosabb, 
hogy a gyerek tanuljon meg rendesen 
írni-olvasni-számolni, sajátítsa el a 
normális viselkedést társaival és a fel-
nőttekkel szemben. Ehhez képest túl 
sok az elvárás. Olyan ismeretanyagok 
elsajátítása is kötelező lett, amelyek 
nem ehhez az életkorhoz illeszkednek. 
A fokozatos és megfontolt terhelés 
lenne ildomosabb. Nem probléma, ha 
egy 9-10 éves gyerek nem tudja kezel-
ni az okostelefont! Az már jóval na-
gyobb, ha szövegértési problémákkal 
küszködik! Óriási hibának tartanám, 
ha olyan útra lépnénk, mint néhány 
USA-tagállam, ahol a kézírás már nem 
kötelező! Ahogy növekszik a tanuló, 
úgy lesz szellemileg egyre erősebben 
terhelhető. Ez lenne a jó út.

- És a tanárok túlterheltsége?
- Több lett a papírmunka, amit nem 

szeretnek a pedagógusok. Én se sze-
rettem. Mégis úgy gondolom, inkább 
a heti kötelező 32 órás munkaidő verte 
ki a biztosítékot, ennél lazább rend-
szerhez voltak szokva. 

- KLIK: lenni vagy nem lenni?
- Az iskolák állami működtetése 

egyáltalán nem ördögtől való elképze-
lés, elvégre ne felejtsük el: az önkor-
mányzatok egyszer már majdnem be-
lerokkantak ebbe a feladatba. A tele-
pülések többsége éppen az iskolák 
fenntartása miatt adósodott el, a brutá-
lis tartozásoktól aztán éppen ez a kabi-
net szabadította meg őket. Való igaz, 
hogy az újonnan kialakított közpon-
tok működése sok kívánni valót hagy 
maga után, működésük korrekcióra 
szorul, de nem javíthatatlan. Figyelembe 
kell venni azt is, hogy a milliós tömege-
ket érintő ellátó rendszerek tehetetlen-
ségi nyomatéka igen nagy: valós, ész-
revehető változások csak hosszú évek 
múltán jelentkeznek.

- Mi a megoldás?
- Az ellentétek kezelhetők, meg kell 

beszélni a vitatott dolgokat. A kor-
mány részéről van erre hajlandóság, a 
szakszervezetek és az őket lovaló el-
lenzék részéről kevésbé. Ez elfogadha-
tatlan, hiszen az ország jövője a tét!                                             

(szilágyi)
Fotó: Farkas István
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Szegeden végzi el a Tanárképző 
Főiskolát (1969-73), majd Budapesten a 
Képzőművészeti Főiskolát (1978-82). 
1980-ban kinevezik a megye rajz-művé-
szettörténet szakfelügyelőjévé, 1995-
ben, minisztériumi felkérésre, a művé-
szeti iskolák képzőművészeti tantervé-
nek fotó-videó fejezetét jegyzi. 1998-tól 
tagja a művészeti iskolákat minősítő 
testületnek, munkája során bejárja a fél 
országot. 1980-tól városunkban tanít, 
utolsó, 18 éves tanári ciklusában a 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti 
Iskola képzőművészeti tanszakának 
vezetőjeként tevékenykedik. 
Pedagógusi pályája 42 éve alatt mint-
egy 3300 diákot próbál az élet helyes 
útjára terelni.

Gusztustalan és erkölcstelen
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Tanult és tanított, nevelt bajnokokat 
és maga is az, gratulált neki a 

Köztársasági Elnök, fogadta őt a 
Pápa, jelent meg könyve, állnak köz-

téri szobrai, megálmodott és telje-
sített különleges kalandokat – mind-
ezt barátsággal és szeretettel, arcán 

a csibészes mosollyal: Sztancsik 
Józseffel, városunk friss Pro Urbe-

díjasával beszélgettünk.

- Csupán harminc éve ismerlek, 
ezért nem halogatom tovább: nem 
értesz te semmit a mai világból! A 
közösségért és a közösségben élni, 
hinni, segíteni, jövőt építeni, értéket 
teremteni – elavult fogalmak mentén 
éled életed, hát nem érted az új idők 
szavát?!

- És mindezt jókedvvel, bőséggel, 
tegyük hozzá rögtön, tényleg menthe-
tetlen vagyok, hahaha! De hogy egy 
kicsit komolyabbra fordítsam a mon-
dandóm: az ember úgy van kitalálva, 
hogy fontos legyen számára a közös-
ség. Az már más kérdés, hogy nem 
mindenkinek ér annyit, hogy tegyen is 
érte. Én vagyok annyira önző, hogy 
olyanná alakítsam, szeretettel és derű-
vel, ahol jól érzem magam. A falu leg-
szélén felcseperedő gyerekként úgy 
kellett viselkednem, hogy befogadja-
nak a csapatba, míg a gimiben istenad-
ta jó pedagógusok tanították, hogy „a 
betyár becsület nagyon fontos”, meg 
„nem vagytok ti olyan kutyaütők, ne-
hogy már ti ne tudjátok megcsinálni”. 
Az elmúlt évtizedek alatt, sok-sok buk-
tató után, erősítettem meg ebbéli hi-
tem. Manapság az emberek többsége 
panaszkodik, hogy mennyi rossz em-
berrel van körül véve! Engem azzal 
áldott meg az Isten, hogy számtalan 
nagyon jó embert vezényelt körém! 
Márpedig a jó emberekért érdemes 
tenni, a rosszakért pedig muszáj!

- Mindig is ilyen izgő-mozgó em-
ber voltál?

- 1,65 kilós testsúllyal születtem, a 
deli termetemet igyekeztem ellensú-
lyozni hiper aktivitással, no meg vala-
hogyan erősebbnek kellett lennem a 
szomszéd macskájánál, nehogy már 
elszaladjon velem, hahaha! Tornában, 
birkózásban, kézilabdában, majd foci-
ban is egészen jó versenyeredményeim 
voltak.

- Hogyan rajtolt sportvezetői pálya-
futásod?

- Mikor Balassagyarmatra kerültem, 
elkezdtem kézilabda edzéseket tartani, 
aztán Révész Laci megkeresett, hogy 
segíthetnék a városi sportrendezvé-
nyekben is. Jött a triatlon, ami akkori-
ban teljesen új történet volt, szentül 
hittem - Laci mellett nem volt nehéz 
hinni! - benne, hogy ez nagyon jó do-
log, így hát toltuk ezerrel. Aztán mikor 
a gyerekeket is elkezdte érdekelni, 
edzéseket tartottam nekik, majd ma-
gam is beálltam közéjük, nemsokára 
egyesületet alapítottunk, eldőlt a sor-
som, végleg lehorgonyoztam a sport 
mellett. Nagy szerencsémre olyan kva-
litású gyerekek kerültek hozzám, mint 
Révész Lacika, Kovács Peti és Gabi, 
Kiss Peti, Gál Lacika, Harth Tamás, 
Czibulya Reni, Musszer Roni, Kovács 
Lacika, majd Rózsa Balázs, Nagy 
Vanessza, Shcuchmann Eszter, Fekete 

Bence és még hosszasan sorolhatnám. 
Nem mindennapi ajándék az élettől ez 
sem!

- A Honfoglaló Triatlon hihetetlen 
történet volt…

- A millennium évében mindenki 
megemlékezett valahogyan a honfog-
lalásról: a pékek 1996 méter hosszú 
kiflit sütöttek, a hentesek 1996 méter-
nyi kolbászt töltöttek, én pedig azt ta-
láltam ki, hogy csináljunk 1996 kilomé-
teres triatlont! Térképeket elő – akkor 
még nem volt GPS, meg Google-tér-
kép! – és egy papírlapon méricskéltem, 
számolgattam, mi lenne, ha a feltétele-
zett Őshazából indulnánk… Az akkori 
politika és a civil világ nagyon szkepti-
kusan fogadta tervünket, információs 
segítséget is alig kaptunk, a volt szov-
jet-utódállamokban nem tudták garan-
tálni a biztonságunkat, például a kijevi 
magyar nagykövet sírás közeli állapot-
ban mondta, hogy őt még ilyen lehe-
tetlen feladat elé nem állították! Nem 
volt internetünk, nem volt mobil tele-
fonunk, nem volt rádió adóvevőnk, 
mai ésszel szinte felfoghatatlanul no-
mád körülmények és lehetőségek kö-
zött mentünk – de megcsináltuk, mert 
hittünk benne! Ma is galacsin van a 
torkomban, ha visszagondolok a Hon-
foglaló Triatlon célba érkezésére: Ó-
pusz taszer, a nagy nemzeti megemlé-
kezés, nekünk szólnak a fanfárok, ben-
nünket tapsolnak 10 ezren, 1100 fehér 
galambot repítenek az ég felé, a köztár-
sasági elnök gratulál. Most mondjam 
azt, hogy már ezért megérte?

- Ne mondd, mert ez csak egy ka-
land volt a sok közül.

- Valóban nincs okom panaszra! 
Kiváló társakkal, nagyszerű csapatok-
kal valósíthattam meg az őrültnek tű-
nő ötleteket, hogy aztán soha ne feled-
jük azokat. Az életre szóló élményeket 
hosszan sorolhatnám, de például azt is 
kevesen mondhatják el magukról, 
hogy találkozhatott Benedek pápával: 
mert a Szentatya a rezidenciáján fo-
gadta és magyarul köszöntötte a balas-
sagyarmati triatlonosokat! 

- Elevenítsük fel a történteket!
- A Testvértelepülések Triatlonon 

nagyon pontosan kiszámolt váltások 
és nagyon pontos tempó volt, amit 
teljesen jól tartottunk mindaddig, amíg 
Lengyelországban lerobbant a csapat-
szállító buszunk! Lakatlan területen 
vesztegeltünk, a szerelők a helyszínen 
nem tudták megjavítani, mert olyan 
hiba volt, amihez komoly szerviz fel-
szereltség kellett volna. Akkor, ott tel-
jesen lehetetlennek látszott a küldetés! 
Mindössze négyen tudtuk folytatni az 

„Alkoss jót s jól szeress”

1951-ben született Örkényben, a nagy-
kőrösi Arany János Gimnáziumban 
érettségizett. A kecskeméti Kertészeti 
Főiskolán tanult, ám egy hónappal az 
államvizsga előtt eltanácsolták az 
ország valamennyi felsőfokú intézmé-
nyéből – mivel a Batthyány 
Emlékmécsesnél emlékezett március 
15-re. Agronómusként kezdett dolgozni 
Lászlófalván, 1975-ben feleségül vette 
Sebes Katalint, akivel 
Balassagyarmaton alapított családot. 
Dolgozott az őrhalmi termelőszövetke-
zetben, a dejtári tartósító-, és a moho-
rai drogéria üzemben. Tanárként tevé-
kenykedett a Nyírjesi Speciális 
Iskolában és a Cserhátsurányi 
Általános Iskolában, de igazgatója is 
volt mindkét intézménynek. A TF-en tri-
atlon edzői képesítést szerzett, az 
ELTE-n fejlesztő pedagógiát tanult. 
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utat Ukrajna, Románia és Magyarország 
területére: tehát a csapat harmadrésze 
tolta, a többiek pedig vesztegeltek 
Lengyelországban. Benedek pápától 
pedig éppen akkor kaptuk meg az 
üzenetet, hogy nem a korábban egyez-
tetett időpontban, hanem húsz órával 
korábban tud fogadni minket.  Ez telje-
sen megvalósíthatatlannak látszott! De 
mellénk állt a Mindenható, mert az 
utolsó utáni pillanatban, teljesen várat-
lanul kaptunk egy másik buszt, amivel 
utolért négyünket a csapat pihentebb 
része és hajrá, ezerrel! Sikerült odaér-
nünk a pápai találkozóra.

- A legnagyobb csalódás?
- A pszichológusok hosszú évtize-

dekkel ezelőtt csináltak egy kísérletet: 
a macskát fárasztották, éheztették, nem 
hagyták aludni néhány napig, aminek 
az lett az eredménye, hogy az egyéb-
ként simulós cica nekiment a kutyá-
nak. A küldetések során igyekeztem 
magamat és persze a többieket is felké-
szíteni a macska-szindrómára, ezzel 
együtt két alkalommal is megéltük. Ezt 
akkor is, ma is nagy kudarcnak tartom, 
pedig csak rajtunk múlt. De az is ko-
moly csalódás volt, hogy a politikai 
helyzet és a háborús viszonyok miatt 
nem tudtuk megcsinálni a sidney-i 
olimpiára tervezett triatlonunkat.

- Szívesen játszol a világot jelentő 
deszkákon is.

- Az ötvenes években teljesen termé-
szetes volt, hogy szinte minden falu-
nak volt színjátszó vagy néptánc köre, 
ez az egész ifjúságom végigkísérte, ott 
szerettem meg egy egész életre. A 
Gyarmati Színkörben jól szórakozunk, 
és remélhetőleg szórakoztatunk is! És 
az sem mindegy, hogy egy kicsit vi-
gyáz az ember agyára, lelkére, nem 
hagy „begyöpesedni”!

- És a szobrászkodás?

- A szobrászat megint csak egy olyan 
dac szülte dolog az életemben, amit 
máig nagy örömmel művelek. A het-
venes évek elején egy általam is csodált 
szobrász, Borsos Miklós kiállítását néz-
tem és szentül meg voltam győződve, 
hogy ennyire egyszerű formákat én is 
tudok csinálni. Nekikezdtem, és láss 
csodát, nem sikerült! És másodszorra, 
és tizedszerre sem, és százharmadikra 
sem - de már hasonlított valamihez. 
Ezen aztán fellelkesedtem és faragtam, 
faragtam, faragtam. Jó pár év múlva 
másoknak is elkezdett tetszeni, ez pe-
dig új lendületet adott. Boldoggá tesz 
az alkotás öröme! Legutóbb 
Cserháthaláp községnek faragtam egy 
Mikszáth emléktáblát, tetszik a falu-
nak, márpedig ez a lényeg.

- Mi motivál?
- Mi, emberek szeretnénk mindig 

többet elérni, szeretnénk tudni, mi az, 
amit még képesek vagyunk megcsinál-
ni. Nagy szerencsém, hogy mindig 
akadtak partnereim, és akadt hozzá 

egy olyan feleség, aki mindezt nem 
csak elviselte, hanem támogatott a leg-
vadabb elképzeléseimben is. Örök hála 
érte! Azt hiszem, a saját hétköznapisá-
gunk motivál arra, hogy időnként va-
lóban lelket-testet nyúzó próbákat ta-
láljunk ki magunknak. Szerintem ezek 
nagyszerű lehetőségek arra, hogy az 
emberfia színesebbé, izgalmasabbá te-
gye életét. És persze van ennek egy 
magasztosabb oldala is: kivételes érzés 
tudni, hogy még akkor is vannak, akik 
bíznak benned, amikor sokkal többet 
vállalsz, mint amire normál esetben 
képes vagy. Ehhez persze el kell jut-
nod arra a szintre, hogy a környezeted 
is úgy érezze, hogy ez a fickó tuti meg-
csinálja! Hogy a munkánkat elvégez-
zük, az valamennyiünktől elvárható, 
ezért kapjuk a fizetésünket. Ám ha et-
től többet szeretnél, többet is kell ten-
ned! Amikor tudatában vagy annak, 
hogy valami mások által is elismerten 
jelentős dolgot sikerült megcsinálnod, 
amivel még példát is mutathatsz arra, 
hogy mennyi mindenre képes az em-
ber - nos, ahhoz fogható nagy ajándéka 
nem sok van a sorsnak! 

- Mi a legfontosabb az életben?
- Egyik kedvenc költőm, Garai Gábor 

sorait idézném a Parainézisből:
„…alkoss jót s jól szeress, szeresd e né-

pet!
S nem sántikálni fogsz, de szállni szé-

pen
a fenntartó közösség közegében."
- A következő nagy kaland?
- Már elkezdtem, két hete kaptam 

egy csípő protézist! A hátralévő éveim-
ben át kell helyezni a hangsúlyokat, de 
nincs sok időm töprengeni, mert au-
gusztus 25-én indulok Csíksomlyóra, 
egy jótékonysági kerékpár túrára. Ott 
a helyem, mert a szavamat adtam…

Szilágyi Norbert

Lapunk publicistája, Veres József 
több mint tíz éve fest ikonokat, új 
kiállítása a városi könyvtárban lát-
ható.

Az ikon görög eredetű szó, a kele-
ti egyházak szentképe. Nem elsősor-
ban művészeti alkotás, hanem kulti-
kus kép. Célja a vallásos szemlélődő 
és Isten közötti kapcsolat megterem-
tése.

- Hitvallás számunkra – nyilatko-
zott Veres József -, hogy az újra-
evangelizációra szoruló nagy szük-
ségben sokfelé eljussanak ezek az 
ikonképek. Feleségemmel így visz-

szük őket faluba, városba, iskolába, 
templomba, börtönbe, hivatalba, 
Szabolcsba, Zalába, Budapestre, 
ahová kérik. Legtöbbször egyházi-, 
nemzeti-, vagy helyi ünnepre, időzí-

tettségük jóvoltából 
ezeket az utakat a za-
rándoklat kegyelme-
ként élhetjük meg, és 

ajánljuk fel. Nagy öröm számomra, 
hogy nagyböjtben és húsvét nyolca-
dában itthon, Balassa gyarmaton lát-
hatók ikonképeim - köszönjük szer-
vezőinek.    

Ikonok úton: a zarándoklat kegyelme



Paulikovics Iván szobrászművész 
kiállítása április 28-ig látható a 
Horváth Endre Galériában. A kiállí-
tást dr. Borsos Mihály fotóművész, a 
budapesti Társalgó Galéria vezetője 
ajánlotta a közönség figyelmébe.

A mestert – többek között – két ritka 
tulajdonság emeli a kitűnő magyar szob-
rászok sorában. Az egyik a sajátos, kar-

cos humora, melyet bőséggel áraszt át 
minden szobrába. A másik a virtuóz for-
máló-tudása, amivel a szobrait beletán-
coltatja a térbe. Műveinek egyik fontos 
jellemzője még – ezt kevesen mondhatják 
el magukról – az egyedi jelleg, amiről 
azonnal felismerhető alkotójuk.

 Paulikovics Iván elsősorban kisplasz-
tikákat és monumentális kompozíciókat 
készít, de a szobrászat minden ágazatá-
ban mesterien megtalálja magát. 
Műveinek anyaga leginkább a bronz, de 
számos alkotásában kővel kiegészült kü-
lönleges fúziót tapasztalhat meg az arra 
érdemes befogadó. Művészete figura-köz-
pontú, realista szellemiségű, erős tartal-
mi töltettel felvértezve. Alakformálását, 
műveinek atmoszféráját általában gro-
teszk-ironikus hangvétel színezi, egy-egy 

kompozíción belül is meglepő léptékvál-
tást alkalmaz. Az intellektuális beállított-
ságú, és a gyakran kifinomult humor 
irányába lendülő szobrászatának legfon-
tosabb eleme az ellentétek között áramló 
feszültség, amely révén az antik világból 
ismerős forma- és értékrend sajátos, a 
modern ember ambivalens világlátását 
tükröző átértelmezésben jelenik meg.

Szobrai kiállításokon és köztéri megje-
lenéseken túl gyűjteményekben is fellel-
hetők: többek között a Magyar Nemzeti 
Galériában, a Petőfi Irodalmi Múze-
umban, Győrben, Salgótarjánban, Kapos-
váron és városunkban, a Jánossy 
Képtárban.

(Fotónk a gyarmati kiállítás megnyitón 
készült: Borsos Mihály, Paulikovics Iván, 
Zolnyánszki Zsolt, Kovács Ferenc)

Az Evangéliumok fontosnak tartották 
elbeszélni az eseményt, mi késztette egy-
kor sírásra Jézust. És két alakalommal is: 
Jeruzsálem pusztulásának megjövendölé-
sekor, és Lázár halálhírének hallatára. A 
rombolás, az élet- és értékpusztulás okozta 
szenvedés mélyen megrendítette, s ebben 
istenemberi lényének szépségét, jóságát, 
igazságát és szentsé-
gét hagyta ránk időt-
len egyszerűségében.

Együttérző szere-
tetét a barátság, az 
emlékek, a hiány fáj-
dalma miatt, más-
részt az alkotó mun-
ka, a tisztes jólét, a 
családi védettség, tör-
vénytisztelet, polgári erények, a közössé-
gek emberi sokszínűsége, a kapcsolatok 
felemelő békéje, a falak biztonsága, a nagy-
város minden, embert szolgáló- és artiszti-
kus gazdagsága, Isten-adta ajándékának 
nagy szüksége, és a lelki szenvedések mi-
att, - szomorúsága részvétével, könnyei-
vel.

Több okból is aktualitást kap mindez 
legmaibb jelenünk elképesztő irracionali-
tásaiban. És nem csak a nyugati politikusi 
kretenizmusban, de a közemberi abszur-
dokban is. A náluk történt vészjósló, egé-
szen különös furcsaságok, mintha légüres 
térben, tőlük függetlenül, rajtuk kívül 
történnének, annyira érthetetlen válasz-
nélküliségük. Aztán mégis megjelentek 

pár napra a színen, de farsangi mulatozá-
suk groteszkjei szánalmasak voltak aggá-
lyoskodva szorongó félelem-nyilatkozata-
ikkal, melyek azokat a szórakozó középkori 
vasárnapozókat asszociálták, akik a bor-
zongató látvány-élvezetekért kanyarítot-
ták sétáikat egykor a városszéli temetetlen 
tömegsírokhoz.      

Mindenesetre a 
migrációra adott lé-
nyegi szinte-válasz-
nélküliségük érthetet-
len számunkra.  

Barsi Balázs ferenc-
rendi szerzetes a Heti 
válasznak nyilatkoz-
ta: „Európa valódi 
identitásvesztésben 

tengődik.” Felidézett egy filozófusnőtől 
néhány éve hallott mondatot: „A filozófiá-
nak ma már nem célja, hogy a végső iga-
zságot kutassa, mert mindenkinek megvan 
a maga igaza.” Aztán, ahogy a házfőnök 
fogalmazott: „Ha Európa lemond a lét ér-
telmének kereséséről, akkor a muszlimok 
nélkül is megássa a saját sírját. 
Legalapvetőbb hasonlóságunk Istenhez, 
hogy személy vagyunk: nem valami, vagy 
valaki. Európa összekeveri az emberi sze-
mélyt az emberi természettel, s ott akar 
egyenrangúságot, ahol nincs.” 

Az atya gondolatmenetét folytathat-
nánk a fent idézett filozófiai eltévelyedés 
következményeivel; mintha a száz-százöt-
ven éves kór fertőzne ismét a „fine de 

siecle” (századvég) dekadenciája, hedoni-
záló tenyészetében, a kiábrándult csömör, 
az önfeladás élet- és ember-idegen nihiliz-
musával, melyben meg úgy lesz saját ma-
ga ön-tápláléka, mint a baudelaire-i életér-
zés soraiban.

 „Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde 
vétek

Oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit
Mint koldus élteti öntestén férgeit,
Mi éppen úgy vagyunk sok drága búnk-

nak étek.”
A széppróza nyelvén ugyanez Jókainál: 

“…a modern nihilizmus szerint minden 
embernek csak saját »én«-je az imádat 
tárgya, minden egyéb: Isten, haza, család, 
embertárs, az a »semmi«.” (A jövő század 
regénye)

Verlaine komplex képe mára kőbe vésett 
kasszandrai jóslat:

„A romlás vagyok, a hanyatlásvégi 
Róma: 

jönnek a szőke és roppant barbárhadak
s a Birodalom únt  akrosztikont farag 
s stílusát bágyadó alkonyat aranyoz-

za.”
A döbbenetes megfelelések ellenében, a 

lét értelmének kereséséről lemondó, kiégett 
és szánalmasan megvezetett tömeg-nyo-
morúsággal, és beteglelkű politikusaival 
szemben hinni akarunk Európában. A 
felfedezéseinkben, a kultúránkban, a gyö-
kereinkben, a katedrálisainkban és az erdő-
inkben – mindenben, ami hiányzik, ha 
máshol vagyunk, és hiányozna, ha nem 
lenne. 

És az ünnepeinkben, húsvétunkban, és 
az azt követő hétköznapokban, hogy Isten 
gazdag világára legyen mindig gyermek-
lelkünk rácsodálkozni.        Veres József
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aktuális

Tíz esztendővel ezelőtt indult útjára 
az Örökség Kulturális Műhely elő-
adássorozata, az értékes rendez-
vény a hónap utolsó napján tartja 
100. összejövetelét a művelődési 
központban (Agócs Gergely nép-

rajzkutató előadásával): megtartó 
erő, avagy lélekvesztés ellen 

hagyományos kultúrát!
A ma embere elszakadóban van a terem-

tett világtól, korunk irányító hatalmai az egyik 
legsajátosabb emberi vonásunk, a közössé-
gi életforma lerombolásában érdekeltek. 
Amikor olyan emberekkel találkozunk, akik 
újra és újra megkérdezik önmagukat - és 
persze másokat is -, hogy mi a valódi dol-
gom a világban és ez hogyan kapcsolódik 
másokéhoz, akkor mindezt közösen tovább 
gondolva akaratlanul is szólni szándékozunk 
a közösségünket alkotó többieknek, fölbáto-
rodunk arra, hogy tegyünk valami hasznosat 
magunkért és szeretteinkért.

A magyar társadalmi valóság számos je-
lensége is magán viseli a felbomlás jegyeit. 

A csúcsra járatott megvezetés korszaká-
ban, ahol mindenfajta érték mérhető, ahol a 
sikeresség és a hitelesség is anyagi viszony-
rendszerek által nyer kifejezést, ott fontos 
hagyományainkat újra felfedezve elindulni 
az önmaguk, azaz saját kultúránk megisme-
rése felé vezető úton. 

2006 novemberében a Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központ és a Kicsi vagyok én 
Alapítvány szervezői ablakot nyitottunk a 
magunkénak tartott közösség számára, 

amin keresztül, azóta is közösen szemlélő-
dünk és vonunk le tanulságokat. Ám, ha jól 
végezzük a dolgunkat, egyszer a kapuk is 
megnyílnak!

Az Örökség Kulturális Műhely elsődleges 
célja maga a találkozás. A rendeződés ez-
után veheti kezdetét. Lehet, olykor halvány 
nyomokban, pókháló vékonyságú nyomjelző 
szálak mentén teszi, máskor öles vélemé-
nyekből építhetünk közös és öröknek szánt 
hajlékot, ez változó. De az igazságszerető 
jóakarat, ami nem kikövezi az ösvé-
nyeket, csupán megmutat, nem csak a 
miénk, szervezőké, hanem közönségün-
ké is, kikkel – tíz éve már – egy irányba 
tekintünk. 

Minden népnek más a földrajzi környe-
zete, mások a szokásai, a hagyományai, 
más a gondolkodásmódja, a világképe. 
Amikor gyökereinkről beszélünk, akkor 
azokat az ismereteket fogalmazzuk meg, 
amelyek képesek ébren tartani bennünk 
a Természethez, a Mindenséghez való 
szoros kapcsolódás szükséges igényét.

Történelmünk, hagyományos magyar 
kultúránk jelenségeit neves előadók által 
szerteágazó összefüggések feltárásával, 
lehetőleg eredeti formájukban próbáltuk, 
próbáljuk értelmezni, így továbbítva a be-
fogadók felé. Programsorozatunk összeál-
lításánál alapvető célunk a magyar szerves 
műveltség, a néplélekrajz gazdagságának 
minél szélesebb körű felidézése, megélése 
és az életünkbe történő megtérésük útjainak 
keresése. 

Rá kell éreznünk mindazokra a motívu-
mokra, amik megtartó jelenlétükkel segítet-
ték őseinket döntéshozatalaikban, egységes 

világlátásuk, világfa-látásuk megőrzésében. 
A Szent Korona-tan nem a pártprogramok-
ban felbukkanó ködös eszmeiség, a fenntart-
ható önellátó gazdálkodás nem divatirányzat 
és a történelem nem érdekközösségek ját-
szótere. 

Nekünk, magyaroknak élő mitológiánk 
van. Ott rejtőzködik a ma élők tudatában, 
általuk testesül meg dalban, mesében, 
mondában, tárgyakban, közösségek szoká-
saiban, szóban, zenében, képben, táncban, 

játékban, hétköznapokon és ünnepeken. 
Érzékenyen figyelve e „széttört világ” cse-

repei között, a felszín mögé ásva kell össze-
függéseket keresni, hitet, erőt és bátorságot 
meríteni. Nem kell félnünk, hogy eltűnünk 
egy arctalan tömeg névtelenségében, mert 
mindezek által egy hatalmas élő közösség 
részesei vagyunk, mely olyan életvitellé 
válhat, amely természetes állapotként tér 
vissza a valóságunkba, ahol együtt erősek, 
termékenyek, és ha kell, mozdíthatatlanok 
vagyunk.

Jónás Csaba, Jakus Julianna

Tíz évvel ezelőtt indult a 100. alkalomra készülő Örökség Kulturális Műhely

Hit, erő és bátorság

Aki énekel, nem fél
A Száztagú Palóc Gyermekdalkör sikere arra ösztönözte a 
szervezőket, hogy életre hívják a felnőtt kórust is, amely tábor-
tűz mellett tartja első próbáját.

Szökőnapon nagy sikerrel, zsúfolt ház előtt mutatkozott be a 
Száztagú Palóc Gyermekdalkör, a Vármegyeházán adott koncert 
lélekemelő élménnyel gazdagította a publikumot.

- E felejthetetlen este, a jelenlévő szeretete erőt ad a további 
fellépésekhez a gyermekdal-
kör számára – magyarázza 
Ónodi Krisztián, az ötletgaz-
da-főszervező Kérdőjel Hobbi 
Egyesület elnöke. - A követke-
ző fellépés szintén városunk-
ban lesz, május 1-én, a Szkíta 
Napokon, de szívesen elmen-
nénk az iskolákba is, hogy 

megérezzék a tanulók, milyen csodálatos a közös éneklés. További 
örömteli hír, hogy a közönség megszavazta a Palóc Felnőtt Dalkör 
megszületését, örömmel vállaljuk e kezdeményezés ápolását is: az 
első próba rendhagyó módon tábortűz mellett lesz, április 30-án, a 
Szkíta Napokon. A próbán az újabb dalkör megszületését előmoz-
dító Tekergő Zenekar fog muzsikálni, de eljön az egerszalóki Dalár-
da, a Széchenyi Borász Dalkör, a Romhányi Dalárda is, reméljük, 
sokan kedvet kapnak egy közös nagy énekléshez. Ahhoz, hogy jól 
érezzük magunkat, nem kell más, csak egy kis jó kedv és a közös 

éneklés szeretete! A Palóc Felnőtt 
Dalkör facebook-os oldalán talál-
hatják meg az érdeklődők a terve-
zett műsor nótáit. A világban zajló 
sok rossz történés ellenére sem 
szabad félnünk, hiszen a Legbát-
rabb Városban lakunk, azt pedig a 
tudomány is bebizonyította, hogy 
aki énekel, nem tud félni!
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FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a 2016. I. félévi 

gépjárműadó, a magánszemélyek kommunális adója és a helyi 
iparűzési adóelőleg késedelmi pótlékmentes befizetési határ-
ideje: 2016. március 16.  

Az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez az érintettek 
március elején kézhez kapták a 2016. évi gépjárműadó és a 
magánszemélyek kommunális adójának összegére, illetve az I. 
félévi helyi iparűzési adóelőlegre vonatkozó értesítést és a befi-
zetési csekkeket. 

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók helyi adó-
fizetési kötelezettségüket belföldi pénzforgalmi számlájukról 
kötelesek teljesíteni, ezért részükre befizetése csekk nem került 
megküldésre.

A vállalkozási tevékenységet folytató adózók 2015. évi helyi 
iparűzési adóbevallási kötelezettségüknek 2016. május 31-ig 
tehetnek eleget. A bevallási nyomtatvány az előző évek gyakor-
latának megfelelően 2016. április hónapban kerül kiküldésre az 
adózóknak, illetve az önkormányzat honlapjáról már letölthető.

További információ személyesen, vagy telefonon kérhető a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoportjánál ügyfél-
fogadási időben, vagy a (35) 505-917 és az 505-918-as telefon-
számokon.

dr. Varga Andrea
jegyző

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy  

Balassagyarmat Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete a Magyarország helyi  

önkormányzatairól szóló  
2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a alapján

KÖZMEGHALLGATÁST
március hó 31. napján 17,00 órai kezdettel tart a  

Városháza Dísztermében, melyre minden érdeklődőt  
tisztelettel várunk.

A közmeghallgatás témája: Tájékoztató a településrendezé-
si terv felülvizsgálatáról

A közmeghallgatáson minden megjelent választópolgárnak és 
a helyben érdekelt szervezetek képviselőinek lehetőséget bizto-
sítunk, hogy közérdekű kérdést és javaslatot tehessenek fel a 
Képviselő-testület részére.

A közmeghallgatást a városi televízió élő adásban közvetíti, 
ezért lehetőséget biztosítunk azon lakosoknak, akik a közmeg-
hallgatáson személyesen nem tudnak részt venni, hogy közérde-
kű kérdéseiket, javaslataikat, véleményüket írásban 2016. már-
cius hó 30. napján 14.00 óráig juttassák el a Balassagyarmati 
Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, Humánszolgálta-
tási és Igazgatási Osztályára (2660 Balassagyarmat, Rákóczi 
fejedelem út 12. szám I/29. ajtószám). 

A testületi ülés napján 17.00-18.00 óra között kérdéseiket, 
véleményüket az 06-35/505-925/8-as melléken juttathatják el a 
Képviselő-testülethez.

Medvácz Lajos
polgármester 

Mikszáth Kálmán Művelődési Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Mikszáth Kálmán Művelődési Központ
Igazgató 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan ide-
jű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás határozott időre: 2016.06.01. - 2021.05.31-
ig szól.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:

Az intézmény munkájának irányítása, összehangolása, gon-
doskodás az intézmény működéséhez szükséges belső sza-
bályzatok elkészítéséről, előterjesztéséről, betartásáról; az in-
tézmény képviseletének ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval, 
társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel. Az itt élő, lakó, 
dolgozó polgárok művelődési igényeinek kielégítése és fejlesz-
tése, társadalmi és kulturális értékek közvetítése, létrehozása, 
információközvetítés, kommunikációs, közösségi színtér biztosí-
tása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői munkakörben 
szerzett legalább 3- 5 év vezetői tapasztalat.

A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Var-

ga Andrea jegyző nyújt, a 0635/505 925  os telefonszámon.

NYOLCADIKOS DIÁKOK  
FIGYELEM!

A Salgótarjáni SZC Szent- Györgyi Albert Gimnáziuma és 
Szakközépiskolája

a 2016-2017. tanévben 
813 –as kódszámmal 

Sport ágazati szakgimnáziumi  
osztályt indít.

Aki nem tudott jelentkezni, annak is biztosítunk lehetőséget a 
rendkívüli felvételi eljárás keretében május hó folyamán, a pót 
alkalmassági vizsgát is akkor tartjuk.
Elérhetőségek: 
Cím: 2660 Balassagyarmat, 
Rákóczi út 50.
Telefon: 35/300-622
Fax: 35/300-975
E-mail: 
titkarsag@szgygsz.sulinet.hu

Balassagyarmat Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pá-
lyázatot hirdet

Balassagyarmati Központi Óvoda
Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. A vezetői megbízás határozott időre, 
2016.08.01 - 2021.07.31-ig szól. A munkakör legkorábban 2016. 
augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 11.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Var-

ga Andrea jegyző nyújt, a 0635/505 925  os telefonszámon.
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Megyénk egyik legnagyobb létszá-
mú klubja, a Vitalitás SE a művelő-

dési központban tartotta legered-
ményesebb sportolóinak díjazó 

ünnepségét. A rendezvényen 
köszöntötte a kiválóságokat 

Medvácz Lajos polgármester is.

Honti Attila, az egyesület elnöke megnyi-
tójában felelevenítette a tavalyi esztendő 
legfontosabb eseményeit.

A Vitalitás ismét egy mozgalmas és si-
keres éven van túl. Létszámuk továbbra is 
megközelíti a 200 főt. Versenyzőik 28 db 

első, 36 db második, 24 db harmadik, 18 db 
negyedik, 13 db ötödik, 10 db hatodik he-
lyezést értek el a különféle magyar bajnok-
ságokon. Az elnök külön köszönetét fejezte 
ki Balassagyarmat önkormányzatának, mint 
legjelentősebb támogatónak.

A Vitalitásnál büszkék le-
hetnek az elért eredménye-
ikre. Legeredményesebb 
versenyzőik nemcsak ide-
haza mérettették meg ma-
gukat, hanem nemzetközi 
szinten is: a 8 szakosztály-
ban lévő versenyzők szinte 
minden héten versenyez-
tek valahol az országban 
és mindig fényes érmekkel 
térhettek haza. Legered-
ményesebb versenyzőjük, 
Dósa Eszter a tavalyi évben 
anyai örömök miatt már 
nem tudott versenyezni.

Az erőemelők-
nek ismét sikerült 
nemzetközi ver-
senyen indulni, 
Posta Krisztián 
és Tóth Richárd 
az ifjúsági és 
junior Erőemelő 
Európa-bajnok-
ságon vett részt. 

Ki kell emelni 
az extrém szak-
osztályba tarto-
zó Kovács „XL” 
Lacit, aki az arab 

sivatagban teljesített expedíciójával hívta fel 
magára az ország figyelmét, és öregbítette 
az egyesület hírnevét.

A karate szakosztály immáron második 
éve készül a saját dojojukban, ahol gyere-
kek és felnőttek már jelentős számban űzik 
a különféle küzdő sportokat.

A karatékák közül ki kell emelni Cservenák 
Kirát és Szilágyi Jánost, akik a Lengyel-
országban megrendezett Karate Európa-
bajnokságon értek el előkelő 
helyezést.

Az extrém szakosztályból az 
ultrafutók közül a 77 éves Len-
csés Éva néni hozta a szoká-
sos formáját, hiszen tavaly 37 
versenyen indult és valameny-
nyi viadalon dobogós helyen 
végzett. 

Az atléták közül kalapács-
vetésben Ódor Vivienn, Cser-
nyik Dzsenifer, Kékesi Regina 
és Szrenka Viktória kerültek 

díjazásra. A lát-
ványtáncos lányok 
Világkupán szerepeltek, míg az 
íjászok a hazai versenyeken 
szerepeltek a legjobbak között.

Az egyesület aktívái sport-
események szervezésében sem 
tétlenkedtek, több országos és 
regionális verseny szervezés-
ében jeleskedtek. 

Az egyesület honlapja tovább-
ra is látványos, rendszeresen 
sok információt lehet szerezni 
a szakosztályok életéről (www.
vitalitas-se.hu).

A beszámolót követően a vá-

ros polgármesterétől látványos külsőségek 
között vehették át az elismeréseket a leg-
eredményesebb sportolók. 

Díjazottak voltak: Atlétikai szakosztály: 
Ódor Vivien, Kékesi Regina, Csernyik Dzse-
nifer, Szrenka Viktória. Erőemelő szakosz-
tály: Ulveczki Edina, Balogh Gyöngyi, Posta 

Krisztián, Tóth Richárd, Antolik Attila, Rácz 
Tamás, Endrődy Attila. Karate szakosztály: 

Cservenák Kira, Szilágyi 
János, Rados Máté, Rados 
Bence. Hegyikerékpár szak-
osztály: Gombolai László. 
Extrém szakosztály: Lencsés 
Éva, Kovács László, Kiss Ró-
bert, Szedlák Gábor, Major 
László, Kore Molnár Gábor. 
Látványtánc szakosztály: 
Sebján Rozália, Tóth Imola, 
Jusztin Fanni, Jakab Kinga 
Flamina, Hrahovszki Éva, Li-
tavszky Noémi, Varga Virág, 
Gulyás Lejla.

Díjeső a Vitalitás legjobbjaira

Lencsés Éva

Látványtánc csapat

Kékesi Regina

Jakab Kinga Flamina, Jusztin Fanni, 
Hrahovszki Éva

Sebján Rozália és Medvácz LajosMajor László








