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Új elnök a KÉSZ élén
Selmeczi Zoltán lett a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségének balassa-
gyarmati elnöke. 

A helyi szervezet a minap választott új ve-
zetőt, a leköszönő Juhász Péter helyére. 
Az új vezető többek között szeretné me-
gyeszerte népszerűsíteni a szervezetet, és 
felvidékieket is bevonni a civil munkába.

Rajtol az uszodaépítés
Mostantól semmi sem állhat az uszoda-
építés útjába.
 Szerződést kötött az építtető Nemzeti 
Sportközpontok és a gyarmati uszoda épí-
tésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese, 
a Hanley Service Kft. (Budapest). 
Mostantól semmi sem állhat az építkezés 
útjába. Májusban megindulnak a földmun-
kák.

Júniusban végeznek
A Svájci-Magyar Együttműködés pályázata és a 
Magyar Kormány támogatásának köszönhetően 
utolsó szakaszába ért a vízhálózat megújítási be-
ruházás. Az aszfaltozás három brigád végzi. A 
marás, közműkiemelés, padkarendezés után az 
aszfaltozással június elején végez a kivitelező.

Tisztelt Balassagyarmati Lakosok!
A Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft., mint Balas-

sagyarmat város közszolgáltatója, május 28-29. napján lomtalanítás 
keretén belül gondoskodik Balassagyarmat Város Önkormányzatá-
nak megbízásából a nagydarabos háztartási hulladékok szervezett 
gyűjtéséről és elszállításáról.

A lakossági lomtalanítás Balassagyarmaton, két kijelölt gyűjtőpon-
ton történik, melynek a helyszínei:

- Mikszáth K. út 59. - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (Tesco-
val szemben)

- Ifjúság utca 2. - egykori Ifjúsági úti iskola udvara
A kijelölt gyűjtőpontokon konténerek állnak majd az Önök rendel-

kezésére, a megadott napokon 8-16 óra között.
Felkérjük Önöket, hogy városunk tisztasága, rendezettsége 

és a környezetünk megóvása érdekében csak a kijelölt helyeken 
helyezzék el a lomokat.

LOMTALANÍTÁS: május 28-29.

Elkeltek az ország el-
ső ingyenes csok-tel-
kei. Mint az köztudott, 
az önkormányzat de-
cemberi ülésén arról 
határozott, hogy tizen-
öt ingyenes építési 
telket biztosít a leg-
alább három gyerme-
ket vállaló családok 
részére.

Az önkormányzat ál-
tal kidolgozott program 
a kormányzat legutóbb 
hozott családtámogatási kedvezményeihez 
illesztve soha nem látott lehetőséget jelent 
a gyermekvállalás ösztönzésére, a több-

gyermekes családok 
letelepítésére, illetve 
városban tartására. 

A legutóbbi testü-
leti ülésen két Vak 
Bottyán utcai ingyen 
nagycsaládos telek 
talált gazdára. A 
március 1-től hatály-
ba lépett új rende-
letre azonnal akadt 
pályázó: két három-
gyermekes család 
választotta új ottho-

nául Balassagyarmatot.  Az érdeklődés fo-
lyamatos, következő testületi döntés június-
ban. 

Ingyenes városi telkek: 
megérkeztek az első fecskék

Új sportcsarnoka lesz Gyarmatnak
A Magyar Kézilabda 
Szövetség a Magyar Kormány 
támogatásával Magyarország 
60 városában tervez az után-
pótlás nevelés céljából is mul-
tifunkciós tornacsarnokokat 
több ütemben. Városunk or-
szágos bajnokságok bonyolí-
tására alkalmas nagyobb 
csarnok építésében részesül-
het. A testület a napokban 
dönt a Nádor úti sportpálya te-
rület biztosításáról, az önerő-
vállalás mértékéről. 

Fizettek
A városi sportcsarnok használat 
tekintetében két éve húzódó vita 
végén végül kifizette tartozását a 
KLIK. A szakképző iskolák torna-
terem használatának költségtéríté-
se kapcsán 11 millió forint került a 
városhoz. 
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Természet adta 
szépség fotópapíron
Tájképek, természeti fotók, és utazási él-
mények is látogathatók a Kiss Árpád Ál-
talános Iskola galériájában. Három fotós: 
Farkas István, Horváth Attila és Megyeri 
Máté képeit állították ki az elemiben. A tár-
latot megnyitó Medvácz Lajos arról beszélt 
a megjelenteknek, hogy manapság nagyon 
nehéz olyan képet készíteni, ami kitűnik, 
és sokakat megragad, hiszen naponta 
több milliárd kép készül pillanatok alatt. A 
kiállítás iskolaidőben látogatható.

Képviselői fórum
Huszár Péter önkormányzati képviselő 
május 12-én, csütörtökön, 18 órától fó-
rumot tart a Nyitnikék (Móricz Zsigmond 
utcai) óvodában. Aktuális kérdésekről lesz 
szó, Csach Gábor alpolgármester is jelen 
lesz.

A fiatalokat kérdezik
Kampányol a Jobbik Ifjúsági Tagozata. A 
tavaszi félévben a fiatalok a diákokat kér-
dezik arról, hogy szerintük milyen ma az 
oktatás helyzete. Az erről tartott sajtótájé-
koztatón elhangzott: a kampánynak két fő 
része van: az egyik az interneten keresztül, 
a másik személyes megszólítással zajlik. A 
helyi önkormányzati képviselő, Dobrocsi 
Lénárd hozzátette: Balassagyarmaton, mi-
vel iskolaváros nem csak a helyi fiatalok, 
hanem a vidéken élő diákok véleményére 
is kíváncsiak.

Megújul a  
Kossuth út is
A Svájci ivóvíz rekonstrukciós beruházás 
sávos helyreállítást ír elő az érintett útsza-
kaszokon. A Kossuth út állami kezelésben 
van, ezért a beruházásból kimaradó útsza-
kasz keleti oldalának befejezése állami 
kompetencia – jó hír, hogy a Magyar Közút 
megkapta az engedélyt a munkák elkészí-
tésére. Ősszel az önkormányzat visszaülte-
ti a régi fasort a keleti járdára, a templomig. 
Az önkormányzati utakon a beruházásból 
kimaradó rossz állapotú útsávokat a város 
rakja rendbe, és további helyreállított utcák 
is lesznek. Idén több mint 6 km részben 
többsávos út újul meg a városban. 

Medvácz Lajos, Markó Antal és 
Balla Mihály tartott sajtótájékozta-

tót a Galibapuszta és Szentlőrinc
puszta közötti történelmi országút 

újraépítésének fontosságáról.
Városunk polgármestere látta vendégül 

Szügy polgármesterét, Markó Antalt és tér-
ségünk országgyűlési képviselőjét, Balla 
Mihályt. 

Medvácz Lajos emlékeztetett arra, hogy a 
belváros komoly forgalmat kénytelen elvisel-
ni az ezredforduló óta bővülő és fejlődő Ba-
lassagyarmat-Szügy iparterülettel kapcsola-
tos, jelentősen megnövekedett nyugat-déli 
irányú tranzitforgalom miatt. 

- Ennek az elképzelésnek a megvalósí-
tását tartalmazza a megyei fejlesztési terv 
– mondta Medvácz Lajos -, de ez 2030-ig 
szólna. Annyira megnövekedett a forgalom, 
hogy inkább azt javasoljuk – a kormány 
segítségét is kérve –, hogy cseréljünk. Az 
északi elkerülő út egy részét próbáljuk úgy 

átvariálni, hogy ideiglenesen arról lemon-
dunk, és erre fordítanánk a rendelkezésre 
álló pénzt. Ezzel jelentős közlekedési terhe-
léstől óvnánk meg a várost és az iparterület 
is könnyebben megközelíthető lenne.

Ennek az útnak a csesztvei bekötőútra 
való csatlakozásával mintegy négy kilomé-
terrel rövidebb lenne az iparterületre és a 
déli falvakba irányuló útszakasz is. 

Markó Antal Szügy polgármestere is a 
kezdeményezés mellé állt, és Balla Mihály 
országgyűlési képviselő is támogatja a gyar-
mati ötletet.

A kezdeményezést 13 környékbeli telepü-
lés önkormányzata is támogatja.

Újraépítenék a régi utat

Megjelent az energetikai pályázat családi ház tulajdonosok számára. 
Lehet pályázni hőszigetelésre, nyílászáró cserére, fűtéskorszerűsí-
tésre, megújuló energiarendszer kiépítésére. A pályázattal kapcso-

latos tájékoztatót tart Fazekas János  a Városháza dísztermében 
május 4-én, szerdán 17 órától, ahová minden érdeklődőt szeretettel 
várnak.  

Családi ház tulajdonosok, figyelem!

ÚTON, UTCÁN ÉSZLELT 
KUTYÁK BEJELNTÉSE
Veszélyes helyzet, minden perc számít! 

Segíts, hogy időben érkezzünk, segíts, hogy SEGÍTHESSÜNK!
Állatvédelmi segélyhívószámok Nógrád megyében:

06-20/234-34-46, 06-20/406-58-88, 06-30/732-02-59

Ebtartók figyelem! 
Értesítjük Balassagyarmat lakosságát, hogy az április hónapra elrendelt ebzárlat miatt az

EBOLTÁSOK IDŐPONTJA MÓDOSUL!
Balassagyarmaton az ebek veszettség elleni kötelező oltása az alábbi helyeken és idő-
pontokban lesz:

Szügyi út  2016. május 7. (szombat).  7.00 - 10.00 
Kecske-liget  2016. május 8. (vasárnap).  7.00 - 10.00
Pótoltás: 
Szügyi út  2016. május 14. (vasárnap)  7.00 -  8.00 
Kecske-liget  2016. május 14. (vasárnap)  8.00 -  9.00 
Kóvár  2016. május 14. (szombat)  9.00 -10.00
Homoki szőlők  2016. május 14. (szombat)  10.00 -11.00
Nyírjes  2016. május 14. (szombat)  11.00 -12.00

Az eboltás díja: 3.500 Ft, mely tartalmazza az oltást, a féregtelenítő tablettákat és a 
regisztrációs igazgatási díjat. Veszettség ellen csak mikrochip-pel ellátott ebek olt-
hatók, lehetőség van az oltáskor még jelöletlen ebeknél a mikrochip beültetésre, ára: 
3500 Ft. Az újonnan kiadott vagy elveszett oltási könyvek pótlása díjköteles: 500 Ft/db. 
A veszettség elleni oltás és a mikrochip kötelező, a mikrochip nélküli illetve az oltatlan 
ebek tulajdonosaival szemben büntetés kerül kiszabásra. Információ illetve az eb 
tartási helyén kért oltás bejelentése: dr. Perjés Zoltán, 06-30/977-5951.



2016. április

5aktuális

G
Y
A
R

M
A
T
I 
H

ÍR
E
K

 

Balassagyarmat Napja 
a Sörfesztiválon
Jubileumi évhez érkezett a Sörfesztivál: július 13-
17. között 20. alkalommal várja a vendégeket a köz-
kedvelt rendezvény az Ipoly-parton.

Még alakul a program, de az már biztos, hogy a lá-
togatók a Tankcsapda, Rúzsa Magdi, Majka & Curtis, 
Belga, Magna Cum Laude koncertek mellett találkoz-
hatnak a mulatós zene sztárjaival, mert egész estét 
betöltő programot ad Kis Grofó, Nótár Mary, Suzy és 
Jolly, Kaczor Feri, Dankó Szilvi és Bunyós Pityu, de itt 
lesz Spigi Boy, Dj. Dominique és még sokan mások.

Mivel a jubileumi alkalom kötelezi a szervezőt, a fesz-
tivál vasárnapja - július 17. - a Balassagyarmatiak Napja 
nevet viseli. Ezen a napon ingyenesen látogatható az 
esemény. Kispályás labdarúgó tornára lehet jelentkez-
ni korosztályos csapatoknak, de várják a gasztronómia 
jeles képviselőit is egy főző versenyre, ahol el kell készí-
teni Balassagyarmat Levesét, s természetesen várják a 
kofákat és a különféle termék-
értékesítőket is a fesztiváli zsib-
vásárra. A színpadon Balassa-
gyarmathoz kötődő programok 
szólalnak meg: már elfogadta 
a felkérést Eszményi Viktória,  
Chico, Lombos Marci, Szatmári 
Orsolya és Gáspár Laci.

Jelentkezni lehet a golan@
golan.hu címen, a fesztivál facebook oldalán, valamint 
a 20/213-4399 telefonszámon, hogy a város együtt ün-
nepelje a 20. Sörfesztivált.

„Összefogva, egymást védve" – az ősi hitvallás szellemében immáron 
harmadszor kerül sor a Szkíta Napokra városunkban, április 29. – má-
jus 1. között.

A szervező Kérdőjel Hobbi Egyesület elnöke, Ónodi Krisztián 2014-ben 
hívta életre azt a rendezvényt, amely az idén is sok érdekességet tartogat.

A Szkíta Napokra ellátogató közönség láthat majd lovas-, íjász- és baran-
tabemutatókat, de megszemlélhet hagyományőrző felvonulást is. Nem min-
dennapi látvány lesz az a nyílzápor, amelyhez Magyarország több részén, 
sőt, a világ több országából (Mongólia, Buthán, Törökország, Lengyelország, 

Görögország, Németország, Szlovákia, Romá-
nia) is csatlakoznak íjászok. Az együttlövést az 
íjászok az alábbi jelképes célpontokra lövik ki: 
igazságtalanság, széthúzás, hazugság. Érde-
kesség, hogy Kassai Lajos is a gyarmatiakkal 
egy időben fog lőni kaposmérői birtokán, lóhát-
ról. De Gyarmaton lesz egyik törzse, a kassai 
Nagy törzs, és Mónus József többszörös távlö-
vő világrekorder, aki bemutatója után érdekes 
előadást is tart.

Szó lesz még a Csodaszarvasról, szkíta erkölcsökről, Atilla királyról, Zrínyi 
Miklósról, az ősnyelvről, az ősgabonáról , a rovásról, a hunokról. Illusztris a 
vendégek névsora: Szőke István Atilla, dr. Obrusánszy Borbála, dr. Grandpi-
erre Atilla, dr. Horkovics János, Marics Andrea, dr. Kalmár Gergely, Kerepesi 
László. A nagyérdemű találkozhat majd újra a Száztagú Palóc Gyermek-
dalkörrel, a rendezvényen megalakuló Palóc Felnőtt Dalkörrel, a Tekergő 
Népzenekarral, a Vadóka néptánccsoporttal.

Április 29-től május 1-ig - a sok-sok program mellett - esténként tábortűzzel, 
táncházzal, látványos játékokkal, büfével, lepényekkel és árusokkal várják a 
szervezők a kicsiket és nagyokat egyaránt. További részletek a Kérdőjel Hobbi 
Egyesület facebook oldalán. A megnyitó április 29-én, 18 órakor lesz a Madách 
moziban, ahol levetítik a Kassai Lajosról szóló A Lovasíjász című filmet.

A Csolák Csaba vezette Retro 
Rock Band és a Van Móka 

Zenekar tagjai tenni szeretnének 
a szerencsétlen sorsúak életkö-
rülményeinek szebbé tételéért. 

Városunk határain túl is közismert szociá-
lis intézmény a Reménysugár Otthon, amely 
évtizedek óta sorsukra hagyott csecsemők 
és fogyatékkal élők-, valamint halmozottan 
sérült emberek életének menedékhelye. 

Az állami intézet lakóinak többsége ön-
álló életre képtelen személy, aki soha nem 
kerül ki az intézményből. „A siker és a fáj-
dalom egyaránt ott van az otthon minden-
napjaiban”, de mint Fehér Edit igazgatónő 
mondja, „a sajnálatnak nincs helye”. „Lehet, 
hogy odáig nem jut el egy gondozott, hogy 
önállóan járjon vagy beszéljen, de a legsú-

lyosabban sérült is meg tud tanulni valamit, 
és öröme lesz abban”. 

A Reménysugár Otthont időnként meglá-
togatják, segítik a magyar jégkorong-válo-
gatott tagjai, de gondnoki munkák végzését 
vállalnak ott a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön fogvatartottjai is. Minden évben ön-
kéntesen dolgoznak az intézetben a hollan-
diai Fapapucs Alapítvány fiatal segítői. 

Ehhez a nemes célhoz csatlakozva a gyar-
mati Retro Rock Band  és a Van Móka Zenekar 
tagjai gondolták úgy, hogy tenni szeretnének 
a szerencsétlen sorsúak életkörülményeinek 
szebbé tételéért. Az ötletgazda Csolák Csa-
ba, a retro együttes dobosa és motorja, aki 
már több sikeres zenei eseményt álmodott 
és valósított meg („Újra nyit a Tünde Presso, 
Nógrád Megyei Retro Rock Fesztivál). A szer-
vezők bíznak a jó hangulatban és a szépszá-
mú közönség megjelenésében. 

A zenés jótékonysági eseményre május 
14-én, 19 órától a Vármegyeháza díszter-
mében kerül sor. Belépés: az Alapítvány 
részére történő egyéni, önkéntes pénzado-
mányok, felajánlások alapján a helyszínen 
rendezhető. Előzetes érdeklődés a 20/993-
4519-es telefonon. Szeretettel várnak min-
denkit egy kellemes estére a szervezők, akik 
büfét is biztosítanak. 

Jótékonysági koncert a Vármegyeházán

Szkíta Napok: emlékezzünk eleinkre
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Immáron hetedik alkalom-
mal rendezték meg a Ba-
lassagyarmati Vasútmodell 
Kiállítást. Az idei kiállítás 
több szempontból is rend-
hagyó volt. Az emeleten 
kívül a földszinten is voltak 
asztalok, így már ezer négy-
zetméternyi területen cso-
dálhatták meg a látogatók a 
„mini világokat”.

A népszerű kiállítás tekinte
tében fontos mérföldkőnek 
számít, hogy a nagybátonyi 
székhelyű Viessmann Modellgyártó Kft. 
is képviseltette magát a rendezvényen: a 
gyártó cég úgynevezett „bütyköldét” is üze
meltetett a kiállítás alatt, ahol a gyerekek 
egyegy makettet saját kezűleg építhettek 
meg. 

A harmadik rendhagyó dolog Szűcs 
Miklós budapesti modellező által épített 
és a tombolára felajánlott terepasztal 
volt. A Balassagyarmati Vasútmodellező 
Klub (BVK) rajzpályázatot hirdetett meg 
az általános iskolások részére. Mindenki, 
aki egy vasútmodellezéssel, vasúttal kap
csolatos alkotást, rajzot hozott magával a 
kiállításra, az a műért cserébe kapott egy 
tombolaszelvényt, mellyel részt vehetett 
a fődíj sorsolásán. Ezzel a lehetőséggel a 

gyerekek közül 184en éltek, az alkotások 
megtekinthetők a BVK honlapján (www.
bgyvmk.hu). 

A működő és szerelvénnyel is ellátott 
terepasztal nyertese szécsényi illetőségű, 
így remélhetőleg a következő kiállításon 
már kiállítóként üdvözölhetjük. A rendez
vényt 1451en látták, a látogatók kéthar
mada a felnőttek közül került ki.

A rendezvény lebonyolításával, minő
ségével mind a látogatók, mind a kiállítók 
elégedettek voltak, a szervezők készülnek 
a 2017es kiállításra. A Balassagyarmati 
Vasútmodellező Klub ezúton is köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik a kiállítás létre
jöttét támogatták, a lebonyolításban részt 
vettek.

A felmenő rendszerű Weöres Sándor 
Országos Gyermekszínjátszó 

Találkozó idén 25. alkalommal bizo-
nyítja létjogosultságát.

Manapság a szűkebb és tágabb környe
zetünkben érvényesülő számos hatás silány, 

eldobható minőségű dolgok felé terelget ki
csit és nagyot egyaránt. Minden változik 
körülöttünk. Ezért különös figyelmet és meg

becsülést érdemel mindaz, ami a folytonos
ságot jelenti. Ilyen a színház csodája is, a 
világ megismerésének egyik legnemesebb 
eszköze, a magyar kultúra fontos része. 
Gyermekkorban megismerkedni a színház
csinálás varázsával emberformáló élmény.

Köszönet illeti a pedagógusokat, a művé
szetpedagógusokat, a gyerekeket, a szülő
ket, az intézményeket, civil szervezeteket, 
hivatalokat azért az akaratért és munkáért, 
amely évről évre megteremti a gyermekszín
játszás folytonosságát.

A 25 éves találkozó határon belüli és hatá
ron túli összefogás eredménye.

A Mikszáth Kálmán Művelődési Köz
pont – a főszervező Magyar Drámapeda
gógia Társaság felkérésére – kezdetektől 
házigazdája a Nógrád megyei, 2006tól a 
középmagyarországi fordulóknak. Ezek a 
találkozók kölcsönös bemutatkozási lehető
ségek és nagyszerű alkalmak a csoportok 
műhelymunkájának szakmai és módszertani 
tapasztalatcseréjére.

Minden évben mást látunk: új játszókat, 
jó esetben új problémaközelítéseket. Az el
adások témaválasztása, stílusa, a gyerekek 

és a rendezők felkészültsége természetesen 
sokszínű.

Évek óta fontos résztvevője fesztiválunk
nak a Csiribiri Társulat és a Pimasz Kamasz 
csoport. Mindkettő Balassagyarmaton mű
ködik B. Nyíregyházi Ágnes vezetésével, aki 
idén Szent Antal szerencséje címmel nép
költészeti alkotásból, illetve Arany János: A 
walesi bárdok című művéből rendezett dara
bot diákjai számára.

Az árpilis 23i bemutatóra Bátonyterenyé
ről, Érsekvadkertről, Kisbágyonból, Magyar
gécről, 

Magyarnándorból, Salgótarjánból, és 
a határon túlról, Ipolyságról összesen 12 
gyermekszínjátszó csoport érkezett váro
sunkba. Műsoraik közt láthattunk versekből 
szerkesztett játékokat, mesejátékokat, Móra 
Ferenc és Shakespeare műveket, ráadásul 
egy Dzsungel könyve musicalt is.

A középmagyarországi fordulóra május 
14én kerül sor, természetesen városunk
ban. Ide a KomáromEsztergom, a Nógrád, 
és a Pest megyei fordulókon arany minősí
tést kapott példaértékű előadásokat juttatja a 
jeles drámapedagógusokból álló zsűri.

A fesztivál díjmentesen látogatható, a 
közönség soraiba minden balassagyarmati 
gyermeket és felnőttet szeretettel várunk.

Jakus Juli

Nézzük együtt a 
Merkúrt!
Május 9-én elvonul a Nap előtt a hozzá 
legközelebb keringő bolygó, a Merkúr. 
Akit érdekel a nem mindennapi látvány, 
megnézheti a Vármegyeháza előtt felál-
lított távcsövekben - no persze, ha nem 
takarózik felhőkbe az ég. 

Szerencsés esetben egyegy látványos 
napfolt is megszemlélhető majd. A jelenség 
dél környékén kezdődik, s egész délután 
tart, naplementéig. Az ismeretterjesztésben 
amatőr csillagászok segítenek. 

A speciális napszűrő fóliákkal ellátott 
műszerekbe biztonsággal nézhet minden 
gyermek és felnőtt. Ez annál inkább fontos, 
minthogy a Napba nézni közvetlenül, de 
még napszemüvegen keresztül is rendkívül 
veszélyes. 

Remélhetőleg nem
sokára felépül egy kö
zösségi csillagvizsgáló a 
városban (a műszer már 
adott hozzá), melyben 
a hasonló jelenségek 
tanulmányozhatók lesz
nek, de addig is a szabad 
téren leskelődhetünk a 
csillagok titkai után. 

dr. Ádám György 
Ferenc

Gyermekek a színpadon

Sikeres vasútmodell kiállítás



125 éves a Palóc Múzeum – ebből 
az alkalomból váltottunk szót dr. 

Limbacherné dr. Lengyel Ágnes 
igazgatónővel, aki hatodik éve 

irányítja az intézményt.

- Az alapító elégedett lenne a mú-
zeum mai arculatával?

- A 125 év alatt meglehetősen há-
nyatott sors jutott osztályrészül az in-
tézménynek. A frissen elkészült épü-
letet  az  I. világháború idején hadi 
célokra vették igénybe, s ezáltal nem 
csak az épület rongálódott meg, ha-
nem az itt őrzött gyűjtemény 80%-a is 
elpusztult. Majd a II. világháborúval 
járó szovjet megszállás újabb csapást 
hozott, a   gyűjtemény 90%-a megint 
elpusztult. Csoda, hogy ennyi érték 
megmaradt. A kezdeti időszak tárgyi 
emlékeiből rendeztünk most kiállítást, 
amely szeptember végéig látogatható. 
A tárlaton sok olyan műtárgy is látha-
tó, amely „elszármazott” innen, azaz 
elvitték vagy Nógrád megye szak-
ágak szerint kialakított újabb múzeu-
maiba, vagy Budapestre. Megte-
kinthető báró Lipthay Béla több tízez-
res lepkegyűjteményének néhány 
csodaszép tárlója, amelyek az 1980-as 
évek elején kerültek Balassagyarmatról 
a szakszerűbb elhelyezés indokával a 
Természettudományi Múzeumba, il-
letve a Nagy Iván hagyaték részét ké-
pező muzeális könyvanyag néhány 
darabját is visszakölcsönöztük az 
Országos Széchenyi Könyv tár-
tól. Azért gondolom, hogy Nagy Iván 
elégedett volna a mai működéssel, 
mert bár sokat változott a múzeumok 
szerepe és funkciója a 19. század vége 
óta, az MNM Palóc Múzeuma min-
den lehetőséget kihasznál - ahogyan 
elődeink is tették -,  hogy intézmé-
nyünk a modern szemléletű, látogató-
barát múzeumok között legyen említ-
hető. Gondolhatunk itt az elmúlt évek 
nagy fejlesztéseire, az európai uniós 
múzeumpedagógiai projektekre, vagy 
arra, hogy részt veszünk minden or-
szágos programban a Múzeumok 
Éjszakájától kezdődően az Őszi 
Fesztiválig, az Ars Sacra programo-
kon és  a Kulturális Örökség napjain 
át. 

- Mi egy múzeum feladata a mai 
világban? 

- A múzeumok egyre fontosabb 
szerepet töltenek be például az élet-

hosszig tartó tanulás rendszerében, 
jelentőségük folyamatosan növekszik 
a formális és az informális tanulás te-
rületén. A digitális technika fejlődésé-
vel  is lépést kell tartanunk, figyelem-

be kell vennünk az információs társa-
dalom generálta új kommunikációs 
célokat és formákat.  Mi  prioritásként 
kezeljük az itt őrzött műtárgyak, for-
rásértékű írott dokumentumok, a fo-
tográfiai- és hangzóanyag állomány 
minél teljesebb körét magában foglaló 
digitális feldolgozását és a világhálón 
történő publikálását. Ezt mutatja, 
hogy 21 ezer fölötti tétel már on-line 
hozzáférhető. 

- Ebben a celebvilágban hogyan 
lehet bevinni az értékek közé a fiata-
lokat? 

- Nem könnyű, de nem is  remény-
telen. Sok türelem kell, és meg kell 
találnunk  a kapcsolódási pontokat, 
azokat a témaköröket, amelyek érdek-
lődést keltenek ebben a körben is. A 
néprajz, az irodalomtörténet, Madách 
Imre, Mikszáth Kálmán hagyatéka, a 
volt megyeszékhely történeti emlékei 
rengeteg lehetőséget jelentenek. 

- „Félre tehát a közönnyel” - mon-
dotta anno Nagy Iván: most is meg 
kell birkózni ezzel?

- Próbálunk... A Palóc Múzeum-
barátok Egyesületével, illetve a helyi 
civil egyesületekkel való együttműkö-
dés is ezt a célt szolgálja. Talán egyre 
többen felismerik, hogy a múzeum 
egy találkozási hely lehet. Ezt szolgál-
ja immár több éve a „Múzeumi 
Hétfők- Műhelybeszélgetések” prog-
ramsorozatunk, meghívott előadók-
kal, érdekes témákkal. A komolyzenei 
hangverseny-sorozat és az olvasókör 
is  a helyi közönség elvárásainak meg-
felelően hagyománnyá válhat. 

- Milyen a látogatottság?
- Örülnénk, ha többen jönnének 

a városból és a környékről is, látogató-
ink ugyanis nagyobb arányban a tá-
volabbi országrészekből érkező turis-
ták, akiket leginkább a palócság ha-
gyományai és kultúrája érdekel. Ezt 
az igényt elégíti ki az állandó néprajzi 
kiállítás és a Látványtár, illetve a palóc 
fundus kiállítóhely. Ezt az igényt elé-
gíti ki az állandó néprajzi kiállítás és a 
Látványtár, illetve a palóc fundus ki-
állítóhely. Súlyos gondot jelent a mű-
ködésben a technikai személyzet, a 
pénztáros-teremőr hiánya. Emiatt 
nem  biztosítható sajnos a  vasárnapi 
nyitva tartás.  

- Tervek? 
- Új állandó kiállításban gondolko-

dunk, az előkészítő munkálatok meg-
kezdődtek, de ehhez szükséges a mú-
zeum saját kollektívája mellett külsős 
munkatársak bevonása, és a jelentős 
pénzforrás megteremtése.

(szilágyi)
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A Palóc Múzeum alapítása Nagy Iván 
(1824–1898) akadémikus történész, 
genealógus nevéhez fűződik, aki e sza-
vakkal tette közzé felhívá-
sát: „Gyűjtsük össze a legkisebb törté-
nelmi morzsáit is a múltnak, ami 
hazánk, nemzetünk megismerésére 
adalékul szolgálhat…” Fáradozásainak 
köszönhetően 1891. március 15-én 
megalakult a Nógrádvármegyei 
Múzeum Társulat.
A gyűjtemény kezdetben adakozások 
révén gyarapodott. A megalakulás 
évében 172 adományozó jóvoltából 
3500 fölé emelkedett a műtárgyak 
száma. Különböző történeti korokból 
származó régészeti tárgyak, érmek, 
fegyverek, oklevelek és könyvek kerül-
tek a Múzeumi Társulat tulajdonába, s 
már az alapítás évében kiállítást ren-
deztek az akkori Nemzeti Iskolában.
Nagy Iván minden vagyonát „az örökö-
sen Balassagyarmaton székelő” Nógrád 
megyei múzeumra hagyta. Adománya 
jelentette a gyűjtemények alapját és az 
1914-ben épült „múzeumpalota” költ-
ségvetésének mintegy felét. A múzeum-
épület tervének elkészítésére 1910-ben 
hirdették meg a pályázatot. Az építke-
zéshez Wälder Gyula (1884–1944) ter-
vei alapján 1914. márciusában fogtak 
hozzá, s már az év nyarán megkezdték 
a különböző helyeken őrzött gyűjtemény 
ideszállítását. 

Palóc Múzeum: 125 év
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A diákok jól érezzék magukat, a 
szülők pedig elégedettek legyenek, 

mert a gyerekek megkapják azt az 
erkölcsi értékrendet, amely egy 

magyar ember tartásához elenged-
hetetlenül szükséges - Melo 

Ferenccel, a Szent Imre Keresztény 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakképző Iskola igazgatójával, 
Balassagyarmat friss Pro Urbe-

díjasával beszélgettünk.

- Milyen érzés manapság egy ke-
resztény iskola igazgatójának len-
ni?

- Nagyon jó! 
- Miért?
- Stabilan áll az intézmény, eredmé-

nyes munka folyik, öröm itt tevé-
kenykedni. Nem akármilyen utat jár-
tunk be a magunk mögött hagyott 
huszonnégy esztendőben!

- A kezdet valóban nehéz volt…
- A kilencvenes évek elején gyakor-

latilag senki sem tudta, milyen is egy 
valódi keresztény iskola: olyan ös-
vényre léptünk rá, amelyen senki 
sem járt, legalábbis az azt megelőző 
negyven évben! Számtalan atyától 
kértem segítséget, végül is egy feren-
ces rendi testvér adta meg a választ: 
„igazából nem tudom, hogyan kell 
működtetni, de az biztos, hogy na-
gyon jó volt oda járni”! Ez volt a lé-
nyeg az induláskor: arra törekedni, 
hogy a diákok jól érezzék magukat, a 
szülők pedig elégedettek legyenek, 
mert a gyerekek megkapják azt az 
erkölcsi értékrendet, amely egy ma-
gyar ember tartásához elengedhetet-
lenül szükséges.

- Viták kereszttüzébe kerültek…
- Tény, hogy a rengeteg munka 

mellett számtalan konfliktussal járt az 
intézmény létrejötte. Nagyon nehéz 
volt megértetni a város pedagógusai-
val, a város közösségével, egyáltalán 
nem azért alakul egy keresztény isko-
la, hogy a többi iskola megszűnjön, 
hanem azért, hogy színesebb legyen a 
paletta az oktatás területén. Nekem 
szent meggyőződésem volt, a létrejöt-
tünkkel megmozdul az addigi álló-
víz, amely mindenképpen jót tesz az 
oktatási intézményeknek: a verseny-
helyzet mindig jobbra és többre ösz-
tökél mindenkit, ezzel pedig a város 

lakossága jár jól. Az élet engem iga-
zolt.

- Mikor volt biztos abban, hogy jó 
úton járnak?

- Rövid időn belül, két év elteltével: 
1994-ben már akkora volt a szülői 
igény, hogy be kellett indítani a hat 
osztályos gimnáziumi képzést. 
Onnantól folyamatosan fejlődtünk, 
egyre népszerűbbek lettünk. 

- Más szabályok vonatkoznak egy 
egyházi iskolára, mint egy polgári-
ra?

- Ezt nem mondanám. Az egyete-
mes emberi értékeket minden iskola 
fontosnak tartja. Nálunk viszont még 
hangsúlyosabb a tisztességre, a jóság-
ra, a közösségi életre való nevelés.

- Az eddigi eredményekkel elége-
dett?

- Nincs okom panaszra. Elindultunk 
180 gyerekkel, most pedig 552 tanu-
lónk van, és még vannak tartalékaink. 

Boldog ember vagyok, azt csinálom, 
amit szeretek. Ehhez természetesen 
kell egy biztos családi háttér - amely-
re nagyon büszke vagyok! -, mert 
ilyen munkát e nélkül nem lehet ered-
ményesen végezni. Legalább ilyen 
fontos, hogy kiváló tanári kart sike-
rült összehozni, akik nem csak szak-
mailag és emberileg állják meg a he-
lyüket, de szeretnek is itt dolgozni. 
Rendkívül lényegesnek tartom, hogy 
nálunk tanulók és tanárok egyaránt 
örömmel járnak be az iskolába. 

- Látványos is az iskola fejlődése.
- Nem lehet elfeledni, milyen bor-

zalmas állapotban voltak az épülete-
ink! A tantestület viszont soha nem 
panaszkodott azért, hogy milyen ne-
héz körülmények között kellett dol-
gozniuk, mert látták-tudták, mindent 
megteszek azért, hogy folyamatosan 
javuljanak a feltételek. Rengeteg pá-
lyázatot figyeltem, tucatnyin részt 
vettünk, minden lehetőséget megra-
gadtunk. Éppen a napokban számol-
tam össze, eddig közel 500 millió fo-
rintot sikerült nyerni a különböző 
pályázatokon! Azt hiszem, ezt kevés 
iskola mondhatja el magáról. Tegyük 
hozzá rögtön, ebben nagyon sok jó 
ember, iskolai dolgozók és szülők ál-
dozatos munkája van, mert egyedül 
nem megy. De minden nehézség el-
törpül utólag, hiszen eredményeink 
önmagukért beszélnek.

- Vannak is irigyek bőven…
- Hát persze, gyakran megkapom, 

hogy Ferinek könnyű építkezni, hi-
szen az egyház tele van pénzel…

- És nincs?
- Maradjunk annyiban, messze nem 

olyanok az anyagi lehetőségei, mint 
azt sokan hiszik. De a rosszindulatú 
emberekkel nem érdemes foglalkoz-
ni, erre se időm, se energiám nincs. 
Az tény, hogy tevékenységemet a 
fenntartó elismeri és a püspök atya a 
dicséret hangján szól a munkámról.

- Menedzser szemléletű vezető-
ként irányítja az iskolát.

- Ezt büszkén vállalom, meggyőző-
désem, hogy a mai világban csak így 
lehet eredményesen működtetni egy 
intézményt. 

- Mi jellemzi az ilyen vezetőt?
- Dinamizmus, mozgékonyság, kre-

ativitás. Jó kapcsolatrendszerrel kell 
rendelkeznie, nem elég az irodában 
üldögélni és telefonálgatni. A mene-
dzser igazgató segíti a kollégáit a 
problémáik megoldásában, hiszen 
mindenki sikerre vágyik. Ha a kollé-
gák érzik a vezető támogatását, akkor 
szárnyalni tudnak. De legalább ilyen 

Család, vallás és az iskola

Melo Ferenc 1953-ban Hugyagon szü-
letett. A Bessenyei György Tanárképző 
Főiskolán 1980-ban végzett földrajz-bi-
ológia tanári szakon. 1996-ban a 
Műszaki Egyetemen oktatás vezetői 
diplomát, 2001-ben az ELTE földrajz 
szakán egyetemi diplomát szerzett. 
Pedagógusi munkásságát Szügyben 
kezdte, majd Dejtáron folytatta, ahol 
igazgatóként is tevékenykedett. 
A Szent Imre Keresztény Általános 
Iskola alapító igazgatója 1992-től. 
1994-től 2000-ig a Katolikus Iskolák 
Főhatóságának főigazgatója. 
Nógrád Megye Közgyűlése oktatási 
bizottságának elnöke.
Felesége, Varsi Ágnes szintén az isko-
la tanára. Felnőtt gyermekei a főváros-
ban élnek: Tamás jogász, Eszter 
magyar-német szakos középiskolai 
tanár. 
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fontos, hogy az ember alázattal viselje 
a kudarcot. Azt szoktam mondani a 
gyerekeknek: soha nem az számít, 
hányszor mész neki a falnak, hanem 
az, hányszor tudsz felállni! Az a lé-
nyeg, hogyan alakul benned a belső 
erő, a motiváltság, hogy igenis, meg-
mutatom, képes vagyok rá! A legtöbb 
mai fiatalból ez hiányzik, ezért hát mi 
ezt is próbáljuk beléjük nevelni.

- Mit üzen 2016-ban egy keresz-
tény iskola?

- Hazaszeretetet, ezer éves értéke-
ket. Olyan emberkéket nevelünk, akik 
büszkék arra, hogy magyarok, de 
akik Balassagyarmat történelmével is 
tisztában vannak. Mi nem szorítko-
zunk csupán a tananyagra, többet 
adunk a diákjainknak. Ebben a fel-
bolydult, értékvesztett világban gyak-
ran a családok problémáit is át kell 
vállalnia a tanároknak. 

- Nem túl nagy teher ez?
- Ahol az iskola és a család kommu-

nikációja jó, ott eredményes munkát 
lehet végezni. Ahol tisztességgel, hit-
tel és szeretettel végzik a munkát, ott 
nem marad el a siker. Nem hiszek a 
szerencsében. A szerencse mögött 
mindig munka, kemény és sok mun-
ka van. 

- Nevelés vagy oktatás a fonto-
sabb?

- Mindenki nem szerezhet diplo-

mát, ezért a legfontosabb, hogy az is-
kola nagyon jó keresztény apákat és 
anyákat neveljen, akik szeretetteljes 
családokat alapítanak majd. Így lesz 
egy boldogabb és szebb Magyar-
ország. 

- Mi a véleménye a pedagógus 
sztrájkról?

- Ez a történet egyáltalán nem arról 
szól, ami a felszínen látható-hallható. 

Korántsem az oktatásról van szó. 
Nagybetűs politikai játszma ez, a kor-
mány folyamatos támadása, illetve 
meggyengítése a cél. Aligha fognak 
célt érni, hiszen egy kisebbség tüntet 
és sztrájkol, a többség pedig végzi a 
dolgát a tantermekben. Történik 
mindez akkor, amikor az életpálya 

modellnek köszönhetően soha nem 
volt ekkora megbecsültsége a taná-
roknak, amikor soha nem vihettek 
haza ilyen tisztességes fizetést. Lelkük 
rajta.

- Hitvallása?
- Három alappilléren nyugszik éle-

tem: család, vallás és az iskola. 
- A kitüntetések mennyire fonto-

sak?
- Nem azért dolgozom, ám erőt 

adnak. Számtalan elismerésben ré-
szesültem, ám a Pro Urbe-díj a leg-
kedvesebb a számomra, hiszen ezt 
szeretett városomtól kaptam.

- Mennyi időre tervez?
- A püspök úrral együtt szeretnék 

nyugdíjba vonulni, két év múlva. De 
addig még komoly terveim vannak...

- Például?
- A volt Szalézi Kollégium épületét 

már teljesen felújítottuk, szeptember-
ben ott kezdenek az alsó tagozatosok. 
Kiváló körülmények közé kerülnek a 
kicsik, de további fejlesztések is vár-
hatóak. Van egy romos épületünk a 
Kossuth utcában, ezt is szeretnénk 
újjávarázsolni és olyan tartalommal 
megtölteni, amelynek az egész város 
hasznát látja. Ha mindezeket sikerül 
megvalósítani, akkor 2018-ban nyu-
godt lelkiismerettel adom át a helyem 
- jöjjenek a tehetséges fiatalok!

Szilágyi Norbert

„Hatvanöt év egy iskola életében talán nem sok idő, de 
mégis, mennyi minden beleférk” – akár ez is lehetett 
volna a mottója a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és 

Szakközépiskola jubileumi ünnepségsorozatának.

Valóban sok minden belefért ebbe a hat és fél évtizedbe. 
Az első jogelőd az Állami Tanítóképző volt, aztán Szántó 
Kovács János, majd a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert 
nevét vette fel az 
intézmény, a tago-
zatok között pedig 
volt például óvó-
női, egészségügyi, 
pedagógiai, ének-
zenei, biológiai, 
míg a következő 
tanévtől sportkép-
zés indul. 

A múltbeli sokszínűség az évfordulós rendezvény 
programkínálatában is tükröződött. Az első nap délelőtt-
jén hét egykori diákkal beszélgetett egy emlékülés keret-
ében Sinágel József. Gréczi-Zsoldos Enikő nyelvész, dr. 
Mótyán János András molekuláris biológus, dr. Gúth 
Csaba háziorvos, dr. Ádám György gyógyszerész, dr. 

Paróczai Máté ügyvéd, Lombos Márton dalszövegíró és 
Görög Örs, a nyírjesi vadaspark vezetője nem csupán 
szakmai karrierjének részleteibe avatta be a hallgatóságot, 
hanem kedves szavakkal tekintettek vissza iskolai élmé-

nyeikre.  Dr. Tóth 
Albert tájökológus, 
főiskolai tanár 
Szent-Györgyi Al-
berttel folytatott le-
velezését elemezte. 

A gálaműsor is 
sok érdekességet és 
megható pillanato-
kat tartogatott, ver-

sekkel, hangszeres játékkal, tánccal fűszerezve. Másnap a 
középiskolás egészségtan tudományos diákköri konferen-
ciát rendezték meg, amelyen dr. Boros G. László, a kalifor-
niai egyetem magyar professzora adott ízelítőt kivételes 
tehetségéből, amikor táplálkozástudományi kutatásait 
ecsetelte. A diákköri konferencia aztán szép sikert is hozott 
a házigazdák számára, mintegy keretbe foglalva a hatvan-
öt esztendős emlékezést: Péter Olívia és Palánki Petra, 
Papp Istvánné tanítványai országos második helyezést 
értek el bemutatójukkal.

Hegedűs Henrik

Hatvanöt esztendő emlékei



Agócs Gergely nép-
rajzkutató, és lánya, 
Julianna voltak a ven-
dégei az Örökség 
Kulturális Műhely 100. 
előadásának. A műve-
lődési központban tíz 
éve működő sorozat 
méltán népszerű, a 
szervezők a jövőben is 
tartalmas és értékes 
előadásokat hoznak 
Balassagyarmatra.

„Az új állampolgári, „antiliberális” ha-
rag ma rendért kiált, a társadalmi rendből 
fakadó törvények után. Ma Európában a 
rend és biztonság igénye a szabadságot is 
megelőzi.” Böcskei Balázs politikai elemző 
szerint nem csak az európai káosz és fe-
nyegetettség miatt, de még sürgetőbben az 
ezt előidéző és a jelenünket aggodalomban 
tartó ideológia, a „liberális gnoszticiz-
mus” veszedelme miatt. 

A szó töve, a „gnózis” görögül tudást, 
mint az igazi tudás 
taná-t jelenti. 
Lefordítva a jelzős 
szerkezetet, olyasmit 
érthetünk káosz-katy-
vaszuk alatt, hogy 
jogokból annyit kell 
követelni, mint a ten-
ger, teljesíteni vissza-
fogottabban szüksé-
ges, a kötelességeket pedig ki kell nevezni 
nácizmusnak. 

Nem csak távlatában, de napi aggoda-
lom is ez szülőnek, nagyszülőnek, gyerek-
nek, tanárnak, közembernek, a jóakarat 
minden igyekezetének, különösen mosta-
nában, látva, tapasztalva, megélve a sok 
gonddal-bajjal, terheltséggel, türelmet-
lenséggel, kihívásokkal, újdonságokkal, 
csapdákkal is fenyegető pedagógiai hét-
köznapokat. Amilyen mélységes fájdalom 
ez a fentiek érintettségében, annyira felhá-
borító az ellenzék rosszindulata, mely 
mögött ismét egyetlen tény belátása húzó-
dik ; hogy ők maguk képtelenek bármilyen 
témát a politika napirendjére emelni. Csak 
a kivárásra és a potyalesésre játszanak, 
felkapaszkodnak az elégedetlen rétegeken, 
eljátsszák a forradalmár szerepét, a hata-
lommal szemben mindent tagadnak, leg-
feljebb a kormány aktuális álláspontja 
előtti előjelet zsigerből felcserélik. 
Számukra most sem az emberek a fonto-
sak, hanem a nyers politikai haszonszer-

zés, amelyhez a hangulatkeltésen túl most 
az kell, hogy minél több, az egész rend-
szert érintő kritikát hangoztassanak mon-
danivalójukban, amelyeknek még csak 
érintőlegesen sincs köze az oktatáshoz. 
Pártpolitikai konfliktussá azonban az ok-
tatás helyzete nem zülleszthető, a közok-
tatáson keresztül nem lehet a kormányra 
és a miniszterelnökre lőni. Főleg azok a 
politikusok képtelenek ennek belátására, 
akik bebizonyították, hogy ma a pedagó-

gustársadalomnak 
nagyobb mozgósító 
ereje van, mint a tel-
jes politikai ellenzék-
nek együttvéve.

Nyugati pártcin-
kosaik már inkább 
Orwell disznóira ha-
jaznak, akik a „politi-
kai korrektségen”, 

Michael Walsh jelzős szerkezetével, az 
„elme fasizmusán” nőttek fel, s „Akik azt 
akarják, hogy csak egy igazság legyen. És 
legfőképpen ne legyen vita.”

Ők kreálják a liberális gnoszticizmus 
homunkuluszát, a politikailag korrekt fa-
sisztát, korunk legnagyobb hősét, aki fö-
lött eljárt az idő. Csak még nem tud róla. 
És előállítói a maguk gyerekeit természe-
tesen azokba a méregdrága magániskolák-
ba és college-okba járatják, ahol egyenru-
ha viselése kötelező, poroszos a stíl, és 
tesznek a túlterheltségre meg a liberális 
jogokra. Persze, hiszen ott készülnek a 
jövő irányítói, akik majd tovább tudják 
gyártani futószalagon a fogyasztókat. Ők 
fogják hergelni a tömeget szükség esetén, 
hogy túl vannak terhelve szegény gyere-
kek. 

A puklizók is ugyanezt szeretnék, de 
nyilvánvaló módszertani kulturálatlansá-
guk blokkja az egésznek. Lehet, még azt 
sem látják, hogy figurát kellene változtat-
ni. Isten segítsen minket fantáziátlansá-

gukkal és óvjon meg amazok ember-ide-
gen libsi gnoszticizmusától.

Az agymosott, ködvárába bújtatott, pí-
szí-fertőzött liberalizmussal és mutációjá-
val, a puklis 

erőszak-devianciával, és a rögfilozófiák, 
és filonomiszmák (pénzszeretet < pénzsze-
retők) 

döglegyeivel szemben a legnagyobb 
megbecsültség reményében, szívbéli kö-
szönet kísérje 

tanárainkat a tisztesség minden áldoza-
táért.

Istennek hála, még egészséges a magyar 
többség, s talán az itteni Európa, akinek 
nem kell utalni a Maslow-i „piramisra”, a 
szükségletek egymásra rétegződő hierar-
chiájára, sem a zseniális Németh Lászlói 
pedagógia gyakorlatfolytonosságára de 
legalábbis igyekezetére, csupán a józan 
észre annak belátáshoz, hogy az életminő-
ség mennyire nem azonos az anyagi jólét 
fogalmával. Tudja ezt minden, gyermekét 
okosan szerető, a szellemi értéket tisztelő 
és -követő szülő. És az a paidagógosz is, 
aki az iskolában naponta kíséri be tanítvá-
nyait ebbe az együttlátó gondolkodási 
gyakorlatba az ismeretek tudásszerkezetbe 
ágyazásával. Bárhogy is nevezték ezt az 
idők folyamán, valójában soha nem mód-
szertani, de képzettség-függő kérdés volt 
ez régen is, ma is. 

Ezért is örültem a Szent-Györgyi 
Gimnázium egyik tantermében a felírat-
nak: 

"Akkor az érteni tudók ragyogni fog-
nak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra 
tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-
örökké, miként a csillagok"

Így, tizenévesek osztálytermének falán 
Dániel próféta örökszép sora nem csupán 
stílusérzékről, ízlésről, értékvállaló nyílt-
ságról, de lélekről, lelkekről, lelkiségről, 
„genius loci”, a hely szelleméről igazán 
beszédes.                            Veres József
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  A puklis filonomiszma döglegyei
10

Orwell disznóira
hajaznak

“

“

1956: 60. évforduló 
Megalakult az 1956-os Nógrád 
Megyei Emlékbizottság, az idei, 60. 
évfordulóhoz kapcsolódó pályázati 
lehetőségekről tartottak tájékoztatót. 
Négy pályázati felhívásra lehet jelent-
kezni az önkormányzatoknak, intéz-
ményeknek, civil- és gazdasági szer-
vezeteknek. A megyei emlékbizottság 
várja a javaslatokat az 1956nograd@
gmail.com e-mail címre. Szakmai 
segítséget is szívesen adnak.

10 esztendő, 100. előadás
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2008-tól évente két alkalommal 
véradást szervezünk intézmé-
nyünkben a dolgozóknak, a szü-
lőknek, és nyitottan a város felé 
- nyilatkozta Borkó Edit, a Városi 
Bölcsőde vezetője.

2014 ben a Vöröskereszt Világ-
napján dr. Zombor Gábor egész-
ségügyi államtitkár átadta a „Vér-
adóbarát Munkahely   Emberbarát 
Munkahely” kitüntetést. Ilyen elis-
merése az egész országban csak a balassa-
gyarmati bölcsődének van, ezt kiemelték a 
Bölcsődék Kongresszusán is Budapesten.

Dr. Horváthné Németh Éva, a Vöröske-
reszt megyei véradó koordínátora segítsé-
gével, szervezésével történnek a véradások, 
mindig pozitívan nyilatkozik a bölcsődei em-
beri segítségről. Legutóbb, március 30 án 63 

fő jelent meg vért adni.
Két orvos munkálkodik a bölcsődében, 

dr. Szalkai Julianna és dr. Komócsi András, 
akik a szülőknek egészségügyi témákban 
előadásokat is tartanak. Fontosnak tartják, 
hogy a fiatal szülők segítsenek egymáson 
és az embereken, amire az összefogás vér-
adáskor is jó példa. 

A bölcsődében dolgozók évente két alka-
lommal közös gyalogtúrán vesznek részt, 
szintén az egészségnevelés jegyében, ami-
nek közösség formáló ereje is van.

  Évente pályázatokat készítünk az Orszá-
gos Vöröskereszt kiírásaira – magyarázza 
Borkó Edit. – Idén már három pályázatot 
készítettünk, amiből még kettő elbírálása fo-
lyamatban van. Egy pályázatról már jelezték, 
hogy nyertes, ez a „Családi nap”, amelyben a 
hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő 
gyermekeket támogatjuk. A pályázatírásban 
segítségemre volt Benkó Kata – aki a negye-
dik gyermekét hozza majd a bölcsibe -, illetve 
Juhászné Kincses Helén, a megyei Vöröske-
reszt igazgatója.

A gyarmati bölcsőde jó példa az önzetlen 
emberi segítségre.

Szabó Endre

Önzetlen segítség a Városi Bölcsődében

Rendhagyó irodalom óra 
Diáktársaimmal nagy örömmel fogadtuk, hogy a hagyomá-
nyos testnevelés, német és irodalom óra helyett rendhagyó 
irodalom órán vehettek részt a 10. és a 11. osztály tanulói. 

Az órákat Rozmán Vilmosné tanárnő tartotta. A diákok nagy 
figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták őt, hiszen minden sza-
vában érezhető volt, hogy szeretettel és alázattal beszél Arany 
János életéről, Toldijáról és balladáiról.

Iskolánk a Költészet Napját az iskolarádión keresztül is ün-
nepelte. Már az első tanítási órától kezdve minden óra első 5 
percében egy-egy nagy magyar költő híres versét mondta el 
egy-egy tanuló, aki már korábban valamilyen szavalóverseny 
sikeres résztvevője volt. Köszönjük a tanárnőnek a tartalmas 
előadást, és köszönjük iskolánk tanulóinak a szép verseket!

Gyöngyhalmi Mónika 10. osztály
Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és 

Szakképző Iskola

Dömdödöm és társai
Lázár Ervin, a felejthetetlen mesemondó születésének 80. év-

fordulójára emlékeztek a Városi Könyvtárban. A gyermekek ezúttal 
is nagy örömmel hallgatták Dömdödöm, Vacskamati, Mikkamak-
ka, Bruckner Szigfrid 
és társaik varázslatos 
történeteit, de termé-
szetesen a közös játék 
sem maradhatott el.

Balassagyarmati Zsidó Szabadegyetem
Ha többet szeretne tudni a zsidó vallásról, az azon alapuló 
„zsidós” gondolkodásmódról-, mentalitásról, a Mózes hitűek 
ünnepeiről, hétköznapjairól és mindezt a közelmúltban kine-
vezett Frölich Róbert országos főrabbitól akarja személyesen 
hallani, nos, akkor fáradjon el május 5-én (csütörtökön), 18 
órára a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Koncerttermébe.

A neológ országos főrabbi és a szervező Kertész István Alapít-
vány - vallási és világnézeti hovatartozástól függetlenül - mindenkit 
szeretettel hív és vár. Az előadó szívesen fogad előzetesen meg-
fogalmazott kérdéseket is, melyek május 4-ig feltehetőek Majdán 
Béla művelődéstörténésznél (30/583-2186).

A balassagyarmati alternatív Zsidó Szabadegyetem következő 
eladója prof. dr. Gerő András Széchényi-díjas akadémikus, tan-
székvezető egyetemi tanár, a Habsburg Történeti Intézet igazga-
tó-történésze. A május 12-én (csütörtökön) 18.30 órai kezdettel 
a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában megtartásra kerülő elő-

adás a „zsidó” Kálmán Imre 
éppen 100 éve (Budapesten) 
bemutatott világhíres művéről, 
a „legmagyarabb operett”-ről, 
a Csárdáskirálynőről, annak a 
történészi kutatás által föltárt 
„monarchiabeli kulisszatitkairól” 
fog szólni. 

 A „zsidó szabadegyetemi 
kurzus” negyedik szemináriu-
mán, május 26-án (csütörtö-

kön) 18.30 órai kezdettel, ugyancsak a Rózsavölgyi Márk Művésze-
ti Iskolában,  Nógrádi Gergely, a világ legelismertebb kántora /és 
operaénekes/ a zsidó vallási rituálé néhány zenei gyöngyszemét, 
valamint egy-egy  - a Biblia által megihletett - zsidó és kereszt(y)
ény éneket, ill. világi dalt mutat be (szóbeli magyarázatokkal fűsze-
rezve) a hallgatóság számára.

További információk kaphatóak a fenti telefonszámon. A balas-
sagyarmati Zsidó Szabadegyetemet bárki, feltétel nélkül és ingye-
nesen látogathatja.

A rendezőség
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Balassagyarmat Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete Kulturális Bizottságának 

pályázata a kiemelt sportolók 
2016. évi támogatására 

A pályázat kiírásával a Kulturális Bizottság szeretné elismer-
ni és segíteni azokat a balassagyarmati állandó lakóhellyel 
rendelkező sportolókat, akinek reális lehetősége van kijutni 
bármely sportágban nemzetközi versenyekre, Olimpiára, Világ-
bajnokságra, Világkupára, Európa Bajnokságra, Európa Kupá-
ra azzal, hogy részükre 2016-ban egyszeri, vissza 
nem térítendő anyagi támogatást nyújt.

Pályázhatnak mindazok a balassagyarmati lakóhellyel ren-
delkező sportolók, akiknek reális lehetőségük van arra, hogy 
bármely sportágban nemzetközi versenyeken, Olimpián, Világ-
bajnokságon, Világkupán, Európa Bajnokságon, Európa Kupán 
vegyenek részt.

A pályázatokat két példányban kell benyújtani – a Kulturális 
Bizottság által kiadott pályázati adatlapon – a Közös Hivatal Ön-
kormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályára.

A pályázati adatlap beszerezhető a Közös Hivatalban az In-
formációs Pultnál, vagy a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 
információs szolgálatánál.

A támogatásban részesülőkkel Balassagyarmat Város pol-
gármestere szerződést köt. Ennek alapján az elnyert összegről 
részletes elszámolást kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell 
a szakmai beszámolót, a megvalósítást részletezve, illetve a 
számlákkal igazolt, tételes pénzügyi elszámolást is.

A pályázat benyújtásának határideje: április 29. Az elbírá-
lás végső időpontja: május 27. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség határo-
zott idejű (maximum 5 év időtartamra való) bérbeadására
Fekvési helye: Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 37.
Alapterülete: 18 m2

A helyiségben kereskedelmi és szolgáltató tevékenység foly-
tatására lehet pályázni, valamint irodahelyiség kialakítására is 
lehetőség van.

A pályázati ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyző-
jéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. Pf.: 58.) 
kell benyújtani: május hó 02. 16.00-óráig.

Több pályázó esetén a Balassagyarmati Közös Önkormány-
zati Hivatal tanácskozó termében pályázati tárgyalást tartunk. 
Külön értesítés nélkül: május hó 04. napján 13.30 órakor.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető 
ügyfélfogadási időben:

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongaz-
dálkodási és Városüzemeltetési Csoportjánál kérhető a 35/505-
977 telefonszámon.

dr. Varga Andrea
jegyző

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség határo-
zott idejű legfeljebb 5 év időtartamra való bérbeadására
Fekvési helye: Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 49.
Alapterülete: 100 m2

A helyiségben vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató 
tevékenység folytatására lehet pályázni, valamint irodahelyiség 
kialakítására is lehetőség van.

A pályázati ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyző-
jéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. Pf.: 58.) 
kell benyújtani: május hó 02. 16.00-óráig.

Több pályázó esetén a Balassagyarmati Közös Önkormány-
zati Hivatal A” épületének I. emeleti kis tanácskozó termében 
pályázati tárgyalást tartunk, külön értesítés nélkül: május hó 04. 
napján (szerda) 10.00 órakor.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető 
ügyfélfogadási időben: Balassagyarmati Közös Önkormányzati 
Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoportjánál 
kérhető a 35/505-977 telefonszámon.

dr. Varga Andrea
jegyző

Balassagyarmat Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete Kulturális Bizottságának

2016. évi pályázata  
sportrendezvények támogatására

A pályázat kiírásával a Kulturális Bizottság szeretné elismerni 
és segíteni a helyi sportélet terén munkálkodó társadalmi szer-
vezetek, alapítványok és egyéb közösségek tevékenységét 
azzal, hogy részükre 2016-ben egyszeri, vissza 
nem térítendő anyagi támogatást nyújt.

Pályázhatnak mindazok a társadalmi szervezetek, akik sport-
rendezvények szervezésével és lebonyolításával, hozzájárulnak 
a városi sportélet hagyományainak ápolásához, közösségi 
életének fejlődéséhez.

A pályázatokat két példányban kell benyújtani – a Kulturá-
lis Bizottság által kiadott pályázati adatlapon – a Közös Hivatal 
Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályára. A 
pályázati adatlap beszerezhető a Közös Hivatalban az Informá-
ciós Pultnál, vagy a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ infor-
mációs szolgálatánál.

Azok a pályázók, akik az előző évben megkapott támoga-
tásról a szerződésben vállalt kötelezettségük ellenére sem 
számoltak el, valamint a pályázatot nem az előírt adatlapon 
adják be, a sportrendezvények pályázat keretéből nem támo-
gathatók. A támogatásban részesülőkkel Balassagyarmat Város 
polgármestere szerződést köt. Ennek alapján az elnyert összeg-
ről részletes elszámolást kell készíteni, amelynek tartalmaznia 
kell a szakmai beszámolót, a megvalósítást részletezve, illet-
ve a számlákkal igazolt, tételes pénzügyi elszámolást is.

A pályázat benyújtásának határideje: április 29. Az elbírá-
lás végső időpontja: május 27. 

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. 

Pályázati feltételek:
- Egyetem, Ifjúságegészségügy, 
- Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképes-

ség 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: gyermekgyógyász 

szakorvos.
A pályázat benyújtásának határideje: május 4. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bécsi-

né Miklecz Marietta nyújt, a 06-20/771-0937 -os telefonszámon.
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A Vitalitás SE Erőemelő Szakosz-
tálya immáron 16. alkalommal ren-
dezte meg a Nógrád Megyei Fekve-
nyomó Bajnokságot.

Az Ipoly-parti vasgyúrók ismét ki-
tettek magukért, hiszen a Nagyligeti 
Sportcentrumban kiváló versenykör-
ülményeket biztosítottak a versenyre érkező 
sportolóknak. Érkeztek versenyzők Pásztó-
ról, Szécsényből, Salgótarjánból, Erdőkürt-
ről, Szandáról, de még Bátonyterenyéről is. 

A viadal résztvevői a korábbi évekkel 
ellentétben már nem 4, hanem 5 korcso-
portban mérettethették meg magukat. A 
masters korcsoport megosztásra került. A 
bajnokságon több új Nógrád megyei csúcs 
is született.

Női abszolút kategóriában mind a három 
legjobb versenyző a Vitalitás SE színeiben 
versenyzett. I. helyen végzett Ulveczki Edi-
na 115 kg-os teljesítménnyel, II. hely Ba-

logh Gyöngyi 47,5 kg-os 
teljesítménnyel, míg III. 
helyen végzett 52,5 kg-
os teljesítménnyel Ódor 
Vivien.

A férfi mezőnyben 
Rigó Richárd egyéni in-
duló 180 kg-os nyomás-
sal lett az abszolút kate-
gória győztese. II. helyen 
a Vitalitás színeiben ver-
senyző Dékány László 
végzett 162,5 kg-al, a III. 

helyet Zlatner Zsolt egyéni induló szerezte 
meg 175 kg-os teljesítménnyel.  

A verseny Balassagyarmat Város Önkor-
mányzatának, a Delta Tech Mérnöki Iroda 
Kft. és a Cserhát Print Kft. támogatásával 
valósult meg. 

Íjászkodj velünk!
Az íjászat egyre népszerűbb hazánkban. A Vitalitás SE íjászainak kö-
zössége 2010-ben alakult meg, de már kiváló eredményekkel öregbí-
tik városunk hírnevét. 

Az Ipoly Erdő Zrt. támogatásával kezdetben csak a tradicionális íjászat 
és hagyományőrzés volt a csapat célja, amely egyre inkább a verseny-
sport felé tolódott. A Vitalitás-íjászok évente 2 3 versenyt rendeznek, ame-
lyek az ország legtávolabbi pontjairól, de a határon túlról is idevonzza az 
íjászokat. 2015 re már - a számszeríj kivételével - valamennyi íjtípusnak 
van képviselője a csapatban, eddig hét magyar bajnoki címet és rengeteg 
országos-, nemzetközi-, illetve regionális trófeát nyertek el. A Kiss Árpád 
Általános Iskolával indított utánpótlás programmal megkezdődött a fiatal 

íjászok képzése, ahol négy magyar bajnok segíti a szakmai munkát. Az íjászatot nemtől, 
kortól függetlenül bárki gyakorolhatja, bizonyítják ezt a Vitalitás-íjászok, akiknél a legfia-
talabb sportoló négy éves, 
az idősebbek pedig az 
ötvenes éveiket tapossák. 
Minden érdeklődőt szere-
tettel várnak, érdeklődni 
a szakosztályvezető Oláh 
Lászlónál lehet (telefon: 
20/387-5844).

Balassagyarmat Város Önkormányza-
ta Képviselő-Testületének Kulturális 

Bizottsága
2016. ÉVI  

KULTURÁLIS ÉS 
KÖZMŰVELŐDÉSI  

PÁLYÁZATA
A pályázat kiírásával a Kulturális Bi-

zottság szeretné elismerni és segíteni 
a helyi kultúra és közművelődés terén 
munkálkodó egyesületek, szervezetek, 
alapítványok és közösségek tevékeny-
ségét azzal, hogy 

2016-ben egyszeri, vissza nem 
térítendő anyagi támogatást nyújt 

számukra.
Pályázhatnak mindazok a bírósági 

nyilvántartásba vett egyesületek, szer-
vezetek, amelyek kulturális, közművelő-
dési célú rendezvények szervezésével 
és lebonyolításával, valamint kiadványok 
kiadásával hozzájárulnak a város kul-
turális hagyományainak ápolásához, 
közösségi életének fejlődéséhez.

A pályázatokat melynek tartalmaznia 
kell a pályázati esemény részletes leírá-
sát, két példányban kell benyújtani – a 
Kulturális Bizottság által kiadott pályázati 
adatlapon – a Balassagyarmati Közös Ön-
kormányzati Hivatalának, Ön kor mányzati, 
Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztá-
lyára.

A pályázati adatlap beszerezhető a 
Balassagyarmati Közös Önkormány-
zati Hivatal titkárságán, a Mikszáth Kál-
mán Művelődési Központ információs 
szolgálatánál valamint letölthető a www.
balassagyarmat.hu honlapról.

Azok a pályázók, akik az előző évben 
megkapott támogatásról a szerződés-
ben vállalt kötelezettségük ellenére 
sem számoltak el, valamint a pályázatot 
nem az előírt adatlapon adják be, a kul-
turális pályázat keretéből nem támo-
gathatók. A pályázat keretén belül azok 
a pályázók részesülhetnek előnyben a 
támogatás megítélésénél, akik a meg-
jelölt pályázati cél megvalósításához 
saját vagy egyéb forrással is rendel-
keznek, és arról nyilatkoznak.

A támogatásban részesülőkkel Ba-
lassagyarmat Város Polgármestere 
szerződést köt. Ennek alapján az el-
nyert összegről részletes elszámolást 
kell készíteni, amelynek tartalmaz-
nia kell a szakmai beszámolót, a 
megvalósítást részletezve, illetve a 
számlákkal igazolt, tételes pénzügyi 
elszámolást is.

A pályázat benyújtásának határideje:  
április 29. (péntek)

Az elbírálás végső időpontja: május 17.

Legerősebbek az Ipoly-
parti nők








