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Megtörtént az, amire közel négy 
évtizede vártak a 

balassagyarmatiak: letették a 
városi uszoda alapkövét. Jövő 

februárban nyithatja meg kapuit 
az Ipoly-parti létesítmény.

Az Ipoly-parti ünnepségen Fónagy János, 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állam-
titkára emlékeztetett rá: a kormány 2014 
februárjában döntött a Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Programról, amely-
nek keretében országszerte 25 tornatermet, 
24 tantermet, 5 iskolát és 24 tanuszodát épí-

tenek meg, így 78 beruházás valósul meg 38 
milliárd forintból.

A beruházások teljes egészében magyar 
forrásból készülnek el, az önkormányzatok-
nak nem kell önerőt biztosítaniuk hozzájuk, 

és a magyar állam az 
uszodák üzemeltetését 
is vállalta.

Medvácz Lajos pol-
gármester felevenítet-
te, milyen régi vágya a 
balassagyarmatiaknak 
egy uszoda, milyen fel-
becsülhetetlenül fontos 
szerepe lesz az egész-
séges életmódban mind 
a civilek, mind a sporto-
lók számára.

Balla Mihály, a térség országgyűlési kép-
viselője (Fidesz) azt hangsúlyozta, a város-

ban hatezer, a térségben 
tízezer diák tanul, az ő 
lehetőségeiket is növeli 
a megépülő uszoda. A 
jövőben nem kell utaznia 
a tanulóknak, hiszen az 
uszodai órákat az utób-
bi évtizedekben Vácon 
vagy Nagykürtösön tar-

tották meg a számukra.
15-ször 25 méteres, 190 centiméter mély-

ségű, feszített víztükrű, hatpályás úszóme-
dence épül meg, az óvodásoknak külön tan-
medence készül. A létesítmény oktatási időn 

kívül a külső közön-
séget is kiszolgálja, 
nyáron pedig kinyit-
ható az oldala.

Lesz mozgás-
sérült lift is a me-
dencékbe, továbbá 
szauna is. A nagy-
medence 26-28 fo-
kos, a kismedence 
30-32 fokos lesz, 
40 férfi és 40 nő 
férőhelye lesz biz-

tosított egyszerre a városi uszodában, amely 
jövő februárban nyithatja meg kapuit.

(szilágyi)

Balassagyarmat Napja a Sörfesztiválon
Jubileumi évhez érkezett a Sörfesztivál: július 13-17. között 20. alkalom-
mal várja a vendégeket a közkedvelt rendezvény az Ipoly-parton.

Még alakul a program, de az már biztos, hogy a fesztivál vasárnapja - jú-
lius 17. - a Balassagyarmatiak Napja nevet viseli. Ezen a napon ingyenesen 
látogatható az esemény. 

Kispályás labdarúgó tornára lehet je-
lentkezni korosztályos csapatoknak, de 
várják a gasztronómia jeles képviselőit is 
egy főző versenyre, ahol el kell készíteni 
Balassagyarmat Levesét, s természete-
sen várják a kofákat és a különféle ter-
mékértékesítőket is a fesztiváli zsibvá-
sárra. A színpadon Balassagyarmathoz 
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 ünnepelje a 20. 
Sörfesztivált.

Letették az uszoda alapkövét

Díszpolgárunk elismerése
Rangos kitüntetésben részesült Veres Gábor, vá-
rosunk díszpolgára.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége ki-
emelkedő tudományos munkássága elismerésekép-

pen Akadémiai Díjban 
részesítette Veres Gá-
bort, az MTA doktorát, 
az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Ter-
mészettudományi Kar 
Fizikai Intézet Atomfizi-
kai Tanszékének egye-
temi docensét, a CERN 
munkatársát. Balassa-
gyarmat díszpolgára 
a nehézion-ütközések 
jellemzőinek kísérleti 

vizsgálatában elért nemzetközileg is jelentős eredmé-
nyeiért, oktatói munkájáért és ismeretterjesztő tevé-
kenységéért vehette át a rangos elismerést.

A háború után gyakran merült fel fedett 
uszoda létesítésének igénye a polgárok 
részéről, ám az első hivatalos nyoma a 
kezdeményezésnek csak 1978 február-
jából való: egy tanuszoda tervcsomagja 
ma is megtalálható a Városháza irattá-
rában. A Városi Sportcsarnok mögé ter-
vezett 8x12 méteres létesítményt előre 
gyártott műanyag elemekből építették 
volna, a műszaki leírása és költségbecs-
lése 1978 októberében készült el, 3,5 
millió forintos árral.
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Adócsökkentés és otthonteremtés
Az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetésének nevezte a 2017-es 
büdzsét Balla Mihály, térségünk országgyűlési képviselője (Fidesz) minapi saj-
tótájékoztatóján.

Balla Mihály kifejtette, 2017-ben továbbra is 15 százalék 
lesz a személyi jövedelemadó kulcsa, ami Európában a leg-
alacsonyabb. A tej, a tojás és a baromfihús áfakulcsa 5, az 
éttermi szolgáltatásoké és az internet-hozzáférésé pedig 18 
százalékra csökken. Egy átlagos magyar családnál ez éven-
te mintegy 40 ezer forint megtakarítást jelent, így összesen 
csaknem százmilliárd forint maradhat a magyar családoknál.

Az otthonteremtés támogatására 200 milliárd forint áll 
rendelkezésre a költségvetésben, amely így jelentős forrá-
sokat biztosít az új és használt lakások vásárlására is fel-
használható családi otthonteremtési kedvezményre. A csa-
ládi adókedvezmény összege a kétgyermekes családoknál 
gyermekenként havi 15 ezer forintra nő. A képviselő kitért arra is, hogy folytatódnak 
az életpályaprogramok: a rendvédelmi hivatásos állomány és a katonák körében a 
2015-ös átlagosan harminc, és az idei átlagosan ötszázalékos béremelést 2017-ben, 
2018-ban és 2019-ben további öt-ötszázalékos emelés követi, de a felsőoktatásban 
dolgozók, a pedagógusok és az állami tisztviselők életpályamodellje is folytatódik. A 
kormány döntése alapján jelentős többletforrások állnak rendelkezésre a büdzsében: 
az oktatásra 270, az egészségügyre 167, a társadalombiztosítási és jóléti kiadásokra 
155, a kultúrára pedig 60 milliárd forint többlet lesz.

Önkormányzati ingyentelkek 
és lakásépítések
Aláírták az első CSOK-os szerződést. A Város-
házán megszületett az első egyezség: az ön-
kormányzat aláírta a szerződést az első CSOK-
ingyentelkes tulajdonossal. Két ingyen telkes 
pályázóról döntött a képviselő-testület, velük az 
elkövetkező napokban köt szerződést a város-
vezetés. Mindeközben elkelt egy szintén CSOK-
ot igénybe vevő család részére egy Török utcai 
városi ingatlan is.

További két terü-
leten – az Ifjúsági 
és a Semmelweis 
úton - sorházas, 
a Bercsényi utca 
2-ben pedig tár-
sasházi lakásépí-
tésre jelentkezett 

vállalkozó az önkormányzatnál. A városvezetés 
arról is döntött, hogy még az idén megkezdik a 
Springa dombi telkek kialakítását. 

Farkas-kiállítás a reformátusoknál
Madách Az ember tragédiájához készített illusztrációt 50 évvel ezelőtt Farkas 
András. Ezeket állították most ki a református közösségi házban, ahol Kovács 
Ferenc ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a 25 éve elhunyt művésztanár ké-
peit.

Kovács Laci újabb expe-
dícióra indul június első 
napjaiban: a világ legma-
gasabban fekvő sósivata-
ga, a Bolíviában 3700 mé-
ter magasan elterülő Salar 
de Uyuni a célpont.

A tavalyi Arab Emírségek-
ben (Rub Al Khali sivatagá-
ban) tett 400 kilométeres 
túrája után ismét útra kel a 
közismert extrém sportoló: 
Kovács Laci ezúttal Bolí-
via déli része felé veszi az 
irányt.

- Salar de Uyuni valóban egyedülálló tér-
ség az egész földkerekségen – kezd egy 
kis ismeretterjesztésbe a túlélőember -, ott 
aztán tényleg nincsen semmi az égadta vi-

lágon – a megszáradt són 
kívül! Merthogy ez a világ 
legmagasabban – 3680 mé-
teren – fekvő sósivataga. 
Tulajdonképpen egy néhai 
sótó 180 kilométeres kört 
alkotó kiszáradt medréről 
van szó. További érdekes-
sége, hogy sziklás részek, 
aztán hegyek is találhatóak 
a szélén. A klímája rendkí-
vül száraz: míg a tavalyi 
utamon 60-70 százalékos 
volt a páratartalom, itt 15-

20 százalékos! Nappal 35 fokos hőség van, 
míg éjszaka mínusz 10 fokos hideg. Nem 
véletlen, hogy csak Fehér Halálnak nevezik 
ezt a vidéket. Ötven méter vastag sóréte-
gen fogok gyalogolni, így már érthető, mi-

ért működik itt több megfigyelő állomása a 
NASA-nak.

A sportember mintegy 400 kilométeres 
szakaszt akar legyőzni 14 nap alatt, közben 
két, több száz éve nem működő vulkánt is 
felkeres, s érint egy hatalmas tavat is, amely 
az elmúlt évtizedekben száradt ki teljesen. 

- A legnagyobb nehézséget ezúttal bizto-
san a vízhiány jelenti majd – ecseteli Laci -, 
hiszen a sósivatagban esélyem sincs hozzá 
jutni. Nincs más megoldás, mint utánfutóban 
húzni magam után a 20-25 liter vizet. Ennek 
ki kell tartania addig, amíg a hegyvidéken 
hozzájutok az életet adó folyadékhoz a 
gleccserekből. Túlzások nélkül mondhatom: 
ez az expedíció nemzetközi kitekintést nézve 
is teljesen egyedülálló. És akkor még nem is 
beszéltem arról, hogy az sem lesz semmi, 
amíg a helyszínre érek: a repülőút minimum 
25 óra a bolíviai fővárosba, La Paz-ba, on-
nan pedig további 700 kilométer Salar de 
Uyuni – és a neheze még csak ezután jön…

(szilágyi)

Két hét a Fehér Halálban
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Ketten – Nagy Renáta és Pap Boglárka – fuvoláznak, Pap Luca 
zongorázik, így alkotnak zenei kamaratriót. Ők a balassagyar-
mati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola büszkeségei, 
Kanyó András (fuvola) és Lévárdi Beáta (zongora) tanítványai. 
Ebben a tanévben három országos versenyen is nagy sikert 
arattak – amivel intézményük történetében is szinte példátlan 
eredményt értek el.

A huszonegy esztendős, idén főiskolai tanulmányait befejező, 
leendő óvónő Nagy Renáta, illetve a Balassi Bálint Gimnáziumba 
járó ikertestvérek, Pap Boglárka és Luca nem most kezdték az 
„együttműködést”. 

Tanáruk, Kanyó András mondja: kimagasló zenei tehetségük 
hamar, az egyéni hangszeres tanulmányaikban megmutatkozott, 
és nagyon gyorsan kibontakozott az a tökéletes összhang, ami 
elengedhetetlen a kamarazenélésnél. Miközben a saját hangsze-
res játékra kell nagy érzékenységgel összpontosítani, a társakra is 
figyelni szükséges, hogy tökéletesen megmaradjon az összhang. 
Minden a zenei kifejezést szolgálja.

A hölgyek a 2015/16-os tanévben először a III. Országos Buda-
pesti Kamarazenei Fesztiválon tették le névjegyüket. A trió kivívta 
a zsűri elismerését, első díj és egy gálakoncerten való szereplési 
lehetőség lett a jutalmuk. A Zenetudományi Intézetben rendezett 
díjazottak gálakoncertjén is kiemelkedő sikerrel szerepeltek. Pap 
Luca számára hatalmas élményt jelentett, hogy Bartók Béla egykori 
zongoráját szólaltathatta meg. 

Másodjára a XIII. Országos Alba Regia Kamarezenei Tanulmá-
nyi Versenyen vettek részt, Székesfehérvárott. A nagy létszámú 

mezőnyben a triók és kvartettek kategóriájában szerezték meg az 
első helyet, ismét bizonyítva elsőrangú hangszeres tudásukat és 
kiváló felkészültségüket, együttműködésüket. 

Nagy Renáta pedig fuvolaszólóban is remekelt. A Nyitni-Kék Ta-
vaszköszöntő címet viselő, szentendrei egyéni országos fuvolaver-
senyen induló közel háromszáz ifjú művészjelölt közül érdemelte 
ki a második díjat korcsoportjában (ezen a versenyen Perneczky 
Zsolt tanár úr zongorai közreműködésével szerepelt). Ezzel bizo-
nyos tekintetben búcsút is int a zeneiskolai hangszeres tanulmá-
nyoknak, a jövőben szakmájára és családjára összpontosít majd, 
de természetesen nem rakja eldugott helyre szeretett fuvoláját 
– amit egyébként három éve a MOL Tehetségtámogató Program 
díjaként nyert el. 

A kamaratrió legközelebb június 2-án, a Magyar Nemzeti Múze-
umban lép fel a Nemzeti Tehetség Program gálanapján, míg ősszel 
egy versenygyőztesek számára tartandó zeneakadémiai gálakon-
cert-szereplés vár rájuk.

Hegedűs Henrik

Selmeczi Zoltán (a Salgótarjáni 
Pedagógiai Oktatási Központ főosz-
tályvezetője) 2004-ben csatlakozott a 
KÉSZ helyi csoportjához, amelynek 
tevékenységét főként előadások szer-
vezésével segítette.

- Az elnöki tisztséget az általam már 
polgármesterként is nagyra becsült 
Juhász Péter, korábbi elnök úr kéré-
sére vállaltam el – magyarázta az új 
vezető. - Hosszas gondolkodás előzte 
meg a döntést, hiszen sok elfoglalt-
sággal járó munkaköröm, családcent-
rikus életfelfogásom komoly dilemma 
elé állított. Az elmúlt két három évben 
kissé elfáradni láttam a csoport koráb-
bi kiemelkedő lendületét, annak elle-
nére, hogy elnök úr és a hozzá közel 
állók mindent megtettünk annak ér-
dekében, hogy a szervezet által hirde-
tett programok rendszeresek és minél 
szélesebb köröket elérhetők legyenek.

A csoport titkára Bárányné dr. Ba-
lázs Mária, pénztárosa Ocsovai Pálné, 
míg az elnök akadályoztatása esetén 
az országos küldöttgyűlésen helyet-
tesítő pótküldöttnek Ibrányi Ferencet 
választották.

- Elsődlegesnek tartom a csoport 

dinamizálását, taglétszámának növe-
lését - ismertette elképzeléseit Selme-
czi Zoltán -, hiszen az országos KÉSZ 
erejét is a helyi csoportokban rejlő le-
hetőségekből merítheti. Minden nyi-
tott lelkületű keresztény gondolkodó 
embert várunk soraink közé, hiszen 
minden értékes gondolatra, cselek-
vő szeretetre szüksége van a mai vi-
lágnak, különösen a közös ügyekért 
tenni akaró civil szervezeteknek. Val-
lom, hogy a keresztény csoportokban 
óriási erőtartalék van, az evangelizá-
ció - amely az országos KÉSZ nek is 
elsődleges küldetése - legjobban a he-
lyi kis közösségekből kiindulva lehet 
eredményes. Az evangélium igazsá-
gainak hirdetése keresztény öntudat-
tal bíró, lelkes emberek közösségében 
lehet csak átütő erejű. Céljaim között 
szerepel a térségben élő papsággal, 
szerzetes rendekkel és az egyházi élet 
legkülönfélébb aktív alkotóival való 

szorosabb kapcsolat kialakítása an-
nak érdekében, hogy mi, civilek erőt 
meríthessünk a lelki vezetőktől. Sze-
retném kiterjeszteni tevékenységün-
ket a felvidéki magyar testvéreinkkel 
való kapcsolatok szorosabbá tételével 
is. A keresztény közösség fogalmát 
nem kirekesztően, hanem szélesebb 
értelemben, a történel-
mi egyházakhoz tar-
tozók közösségeként 
tekintem. 

- Fontos küldetésem-
nek tekintem a város-
ban egymás mellett és 
néha talán elszigetelten 
működő civil szerve-
zetek közötti kapcsola-
tok erősítését. Hiszek 
abban, hogy minden élő és működő 
közösség a város, a térség javát szol-
gálja, a közügyek előmozdításán dol-
gozik: ha ezek a szervezetek tudnak 
egymásról, támogatják egyik másik 
közösségben meglévő erősségeket, 
akkor előrébb juthat Balassagyarmat 
és a környező települések polgársága 
– beszélt terveiről Selmeczi Zoltán, a 
KÉSZ új elnöke.                       (szilágyi)

Kiválók között a legkiválóbbak

Lelkes keresztények a közügyekért
Új elnök irányítja a Keresztény 

Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) 
balassagyarmati szervezetét: 

Selmeczi Zoltán beszélt terveiről.

aktuális
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Zenével jótékonykodott a Retro 
Rock Band és a Van Móka Zenekar 

a Reménysugár Otthon javára.
Pünkösd szombatján, az ünnep lelki fel-

emelkedettségéhez méltóan két együttes, 
a Retro Rock Band (Czibulya Tibor, Csolák 
Csaba, Horváth Gabi, Menyhárt Évi, Szar-
vas Zoltán, Vitéz Istvan, Zachar Gyula) és a 
Van Móka Zenekar (Bernáth Kornél, ifj. Cso-
lák Csaba, Dérfalvi Zsú, Meggyesi János, 
Mészáros Gábor, Matyóka Máthé, Varga 
Zsolt) tagjai nyújtottak színvonalas koncertet 
mindazok számára, akik nemcsak beszélni 
szeretnek a szeretetről és a emberi humá-
numról, hanem tényleges segítséget is nyúj-
tanak a bajba jutottaknak. 

A Van Móka saját, modern al-
ternatív számaiból nyújtott át egy 
csokorra való válogatást, melyek 
között a konga, a szájharmonika, 
a gitár és a női-férfi énekes páros 
által uralt dalok elismerő füttyö-
gést és vastapsot váltottak ki. A 
közönség számára kellemes meg-
lepetést okozott a fiatal csapat. 

Ezt követően az Ipoly mentén sokak által 
kedvelt „retro rockosok” léptek a Vármegye-
háza színpadára. A rutinos banda számos 
olyan klasszikus (Beatles, LGT, Republik) 
számot is előadott, amelyektől az idősebb 
generációk lélekben évtizedeket fiatalodtak 
vissza. A két női énekes kiválóan egészítet-
ték ki egymást. Menyhárt Évi Csík-slágere 

(Most múlik pontosan) és Horváth Gabi an-
gol nyelvű világslágerei nagy ovációt váltot-
tak ki a közönség soraiból. 

A 3 órás koncert bevételét a fogyatékkal 
élők Reménysugár Otthona igazgatói szo-
bájában hivatalosan adta át Csolák Csaba 
főszervező dr. Czimbalmosné dr. Fehér Edit 
igazgató asszonynak. 

Jótékony zenélés

Felújított sírkő
Öt évvel ezelőtt  tudósítottuk olva-

sóinkat arról a szomorú tényről, hogy 
ismeretlen tettesek ellopták Baltik Fri-
gyes evangélikus püspök síremlékéről 
a bronzból készült bibliát. A gyarmati 
evangélikus egyház presbitériuma gyűj-
tést kezdeményezett a hiányzó biblia 
pótlására. Közadakozásból és Békési 
János műkőkészítő  munkájával meg-
valósult a terv és a síremlék is felújítás-
ra került. Az új biblia gránitból készült el. 
Május 1-jén Bartha István evangélikus 
lelkész felavatta 
a felújított sírkö-
vet. A püspökről 
való megemlé-
kezésében szólt 
Baltik Frigyes 
(1834-1919) itt-
honi és külföldi 
tevékenységé-
ről. Elmondta, 
hogy a rostocki 
egyetem dísz-
doktorává avat-
ták és számos 
teológiai írása és 
fordítása jelent 
meg, nagyrészt 
szlovák nyel-
ven. Az énekkar 
szolgálata, Antal 
Gusztávné ve-
zetésével, valamint a koszorúzás tette 
emlékezetessé a gyülekezet megjelent 
tagjai számára a különleges eseményt, 
amelyen részt vettek Baltik Frigyes 
püspök úr leszármazottai, déd- ük- és 
szépunokái.

Tavaszi Cseperedő: sportversenyek és tündérkert 
A Cseperedő Tagóvoda idén tavasszal is folytatta hagyományos rendezvényeit. 

Megtartották a már több évtizedes hagyománnyal rendelkező futóversenyüket: korcsopor-
tonként mérettették meg magukat a gyermekek, a legjobbak dobogóra felállva igazi érmekkel 
dicsekedhettek. Megrendezték a Bringás 7próbát is: a város minden nagycsoportos óvodás 
korú gyermekét szeretettel várták a kerékpáros közlekedési szabályokkal kapcsolatos isme-
reteik játékos bővítésére. Nemcsak elméleti feladatok, hanem gyakorlati, tájékozódási és 
ügyességi megmérettetésben is részük lehetett. A Föld Napján a gyermekek és szüleik közö-
sen szépítették az óvoda 
udvarát a pedagógusok 
irányítása mellett. Az 
óvodai csoportok egy-
egy ud var részt gondoz-
tak, így az ásás, met-
szés, növénytelepítés 
végére az óvoda udvara 
„tündérkertté” változott. 

Jó hangulatban és ragyogó napsütés-
ben került sor a III. Szkíta Napokra.

Látványos lovas felvonulás és színes 
programok mellett az érdeklődők láthatták 
a 100 Tagú Palóc Gyermekdalkört, megte-

kinthettek több lovas íjász- és hagyomány-
őrző bemutatót, de érdekes előadásokat is 
hallgathattak.

Ónodi Krisztián főszervező elégedett: 
- A Szkíta Napok friss gyümölcse egy 
íjászpálya létrejötte a holt Ipoly mellett, 
ahol az íjászok egymással összefogva 
tudják az akadályokat teljesíteni. Ez a 
pálya minden érdeklődő számára nyitott 
lesz. Az esemény csúcspontjának a déli 
Világ Nyílzáport tartom, ahol jelképesen 
az igazságtalanságra lőttünk: több százan 
egyszerre, szerte a világban. Annak kü-
lön örülök, hogy a Felvidékre hazarepített 
galambokkal nem csak az édesanyákat 
köszöntöttük fel, hanem több százan bo-
csánatkérésünket is elküldtük velük az ott 
élő magyaroknak azért, mert ha átjönnek 
hozzánk, az anyaországba, azt mondjuk 
rájuk: szlovákok. A Szkíta Napokhoz ha-
sonló programjaink folyamatosan lesznek, 
érdeklődni lehet a Kérdőjel Hobbi Egyesü-
let  facebook-oldalán.

Bocsánatkérés a felvidéki magyaroktól



Nem mindennapi lépésre szánta el 
magát Kopcsányi Ottó, a Szondi 

György Szakközépiskola, Szakiskola 
és Speciális Szakiskola igazgatója: a 

mesterpedagógus megelégelte a 
135 éves várakozást és a 

kormányhoz fordult kérésével.

- „Tűrte, ameddig tűrhette”, hogy 
klasszikust idézzünk – nyolcadik 
éve irányítja az „iparit”, ám most a 
tettek mezejére lépett.

- Iskolánk 135 éve – megalakulása 
óta - vár arra, hogy legyen egy önálló 
tornaterme. A szűkös pályázati lehe-
tőségek miatt gondoltam egy meré-
szet, és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumba írtam egy kérelmet, 
melyhez csatoltam Medvácz Lajos 
polgármester úr támogató nyilatkoza-
tát. Levelemet nem utasították el, ha-
nem továbbították az Emberi 
Erőforrások Minisztériumába, mivel a 
nemzeti fejlesztési miniszternek meg 
kell kérnie az oktatásért felelős mi-
niszter egyetértését. Jelenleg itt tart az 
ügy, tovább lobbizom az iskola érdek-
ében! 

- Tavaly nyártól a Salgótarjáni 
Szakképzési Centrum tagintézmé-
nyeként működnek.

- Az már az eddig eltelt idő alatt is 
kiderült, valós kormányzati szándék 
az, hogy a szakképzés végre valóban 
az őt megillető fontos helyre kerüljön. 
Megnyilvánult ez már abban, hogy a 
KLIK-es időszakhoz képest sokkal 
több pénz jutott az egyes eszköz- és 
anyagbeszerzéseinkre, illetve abban 
is, hogy végre olyan emberek kerültek 
döntési pozícióba alacsonyabb szinte-
ken is a szakképzésen belül, akik lát-
tak már belülről szakképző iskolát.

- Ismét van felnőttoktatás a 
Szondiban.

- Tavaly októbertől gyakorló fod-
rász és női szabó képzésben 22-en, 
míg az idén februárban indult ke-
resztféléves képzésben hegesztő, kő-
műves és hidegburkoló, valamint vil-
lanyszerelő szakmákban további 49-
en vesznek részt. 

- A következő tanévtől pedig szak-
gimnázium lesz az intézmény.

- A szakgimnáziumi képzés 4 év 
után a gimnáziumi érettségivel azo-
nos érettségit és szakmai végzettséget 
egyaránt biztosít, majd az ezt követő 

évfolyamon pedig az Országos 
Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatá-
rozottak szerint érettségi végzettség-
hez kötött, a szakmai érettségi ágaza-
tához tartozó képesítés szakmai vizs-
gájára készítjük fel diákjainkat. Ezáltal 
tehát a szakgimnázium 5 éve alatt ta-
nulóink egy érettségit és 2 szakmát 
szerezhetnek.

- Tavaly az ország 150 legsikere-
sebb középiskolája között láttam a 
Szondi nevét.

- Büszkék is vagyunk rá, hogy a te-
kintélyes Nők Lapja Iskolaválasztó 
számában ott voltunk! Mind a tíz leg-
sikeresebb szövegértést, mind a tíz 
legsikeresebb matematikát fejlesztő 
középfokú iskolák rangsorában az 
előkelő hetedik helyezést értük el. 

- Mi a „Szondi szellemisége”?
- Nálunk ez nagyon pozitív tarta-

lommal bír, vezérfonala az értékes 
emberi tulajdonságok felszínre hozá-
sa. Megmutatkozik ez különösen ak-
kor, amikor valamelyik embertársunk 
bajba kerül, legyen akár kolléga, akár 
diák. Számtalanszor előfordul, hogy 
valamelyik dolgozónak akár beteg-
ség, akár családi tragédia folytán lelki 
vigaszra volt szüksége. És ez a lelki 
vigasz ezerszer többet ért, mint a lélek 
nélküli anyagi segítség. De említhet-
nék diákokkal történt eseményeket is, 
amikor tanárok hívták fel a figyelme-
met arra, hogy valamelyik tanulónk 
telente fázik otthon, mert nincs mivel 
fűteniük – a falu polgármesterének 
telefonálva még aznap aprított tűzifa 
került a házuk udvarába –, vagy arra, 
hogy valamelyik diáknak napközben 
nincs mit ennie – a kollégiumban sike-
rült ingyenes ebédet intézni. 

- Köztudottan a rend és a fegyelem 
híve...

- Csak olyan iskolában lehet minő-
ségi oktatás és nevelés, ahol a tanulók 
és a pedagógusok egyaránt betartják a 
rájuk vonatkozó játékszabályokat. 
Ebben minden segítséget megadok 
kollégáimnak, akik mára már partne-
rek ebben. Örömmel tölt el, hogy a 
hozzánk látogató vendégek kivétel 
nélkül dicsérik tanulóink viselkedését, 
meglepődve tapasztalják, hogy ide-
genként is köszönnek nekik diákja-
ink. 

- Miért hívják a háta mögött 3K-s 
igazgatónak?

- Mert régóta tudják az elvárásai-
mat, ha belépnek az irodámba: 
"Kopogsz, Köszönsz, Kérdezel!" 

- Éppen 30 éve tanít: a katedrán 
állva mit tart a legfontosabbnak? 

- Hogy a rendelkezésemre álló 45 
percben úgy lekössem a diákok figyel-
mét, hogy észre se vegyék, hogy vége 
lett az órának. Teljesen mindegy, hogy 
matematikáról, informatikáról, vagy 
az élet nagy problémáiról folyik a dis-
kurzus, lássák rajtam, hogy minden 
vágyam az, hogy értékes emberekké 
neveljem őket. Ahogy H. S. Firestone 
amerikai üzletember fogalmazott: 
”Akkor hozod ki a legjobbat mások-
ból, ha magadból is a legjobbat 
adod.”

- Nem könnyű ebben a celebvilág-
ban, az okostelefonos-facebookos 
diákokkal...

- Valóban, ez a Z generáció teljesen 
más oktatási módszereket igényel, mi-
vel olvasni nem nagyon szeretnek, a 
különböző kütyükkel játszani viszont 
annál inkább. Teljesen mások, mint mi 
vagyunk, vagy a minket megelőző 
generációk, de szerintem pozitív érte-
lemben. Sokat beszélgetve velük ne-
kem meggyőződésem, hogy ezek a fi-
atalok fogják megváltoztatni politikai, 
oktatási, táplálkozási, családi és egyéb 
rendszereinket. Nekünk felnőtteknek 
az a feladatunk, hogy ebben segítsük 
őket. 

- Milyen Szondit szeretne látni öt 
év múlva?

- Nemcsak a megye legrégebbi szak-
képző intézménye leszünk, hanem a 
legjobb is! Jó úton járunk, hiszen eh-
hez minden feltétel adott - már csak 
egy tornaterem kell. Azért meg lobbi-
zom, mint mondottam…

(szilágyi)
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Neveljünk értékes embereket!
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Első zongoraleckéit egy papírlapra 
rajzolt klaviatúrán vette 

édesanyjától négy esztendősen. 
Kémia-fizika szakos tanárnak 

készült, jeles eredménnyel végzett a 
Zeneakadémián. Harmincharmadik 
éve irányítja a zeneiskolát, 1989-től 

a dalegylet karnagya. Ember 
Csabával, városunk új 

díszpolgárával beszélgettünk.

Korábban aligha kezdhette vol-
na, hiszen már négy évesen életre 
szóló barátságot kötött a zenével.

Édesanyámnak köszönhetem – aki 
csodálatos asszony volt, rendkívüli 
aktivitással, például a Katolikus 
Legényegylet titkára, a Napsugár 
Klub megalapítója, színdarabokat 
nem csak rendezett, hanem írt is, de 
tánccsoportot is létrehozott, s a nép-
művészet is érdekelte. Szóval édes-
anyám észrevette, hogy különlege-
sen jó a hallásom, ezért elkezdett 
tanítani: az első zongoraleckéimet 
egy papírlapra rajzolt klaviatúrán 
vettem tőle. Amikor évekkel később 
a gordonkázó nővérem a miskolci 
zeneművészeti középiskolába ment 
felvételizni, én kísértem zongorán, 
meghallotta játékom egy tanárnő, 
karon ragadott, bevitt a bizottság-
hoz és azt mondta: ezt a gyereket 
hallgassák meg! Kilenc évesen ki-
szakadtam a családból és egy évig 
Miskolcon tanultam, de nem bírtam 
az egyedüllétet, hazajöttem 
Gyarmatra. Amikor a 8. osztály után 
jelentkeztem volna a zeneművészeti 
pályára, akkor – mert ilyen idők vol-
tak! - azt mondták, a családban már 
van két muzsikus, a harmadik gye-
reket adják lakatosnak! Édesapám 
nem így gondolta. Bár nagyon jó 
véleménnyel volt a Balassi 
Gimnáziumról, de azt mondta, hogy 
az akkori Szántó Gimnázium annyi-
ra fiatal iskola, hogy ott senki nem 
fog azzal foglalkozni, mekkora te-
hetség vagyok, ott majd tanulnom 
és produkálnom kell. Igaza lett. 
Olyannyira jó tanáraim voltak, hogy 
a zongora tanulás el nem hagyása 
mellett kémia-fizika szakos tanár-
nak készültem!   Érettségi után nem 
nyertem felvételt a tanárképzőbe, 
ezért úgy döntöttem, maradok a ze-

nénél. Nem vettek fel első-
re a Zeneakadémiára, el-
mentem Miskolcra egy 
évig zenei tárgyakat tanul-
ni, aztán a legmagasabb 
pontszámmal felvettek az 
Akadémiára, amelyet jeles 
eredménnyel végeztem el. 

Nem unatkozott a zene-
akadémiai évek alatt 
sem…

Énekeltem a kiváló KISZ 
Központi Művészegyüttes 
Egyetemi Énekkarában, 
három hónap múlva kine-
veztek korrepetitornak, 
tehát jövedelemhez is ju-
tottam. E mellett zenetör-
ténetet tanítottam a 
Bábszínházban, dolgoz-
tam a Magyar Televízió és 

a Magyar Rádió külsős munkatársa-
ként, de tevékenykedtem a 
Pinceszínház hangképző tanáraként 
is – és ingyen hallgathattam a jobb-
nál jobb koncerteket a 
Zeneakadémián. Hát kell ennél több 
egy lelkes fiatalembernek?

Maradhatott volna a fővárosban, 
mégis visszajött az Ipoly partjára.

 Városi ösztöndíjam volt, amiért 
örökre hálás leszek! Valóban volt 
csábítás bőven, a filharmónia főigaz-
gatójának ajánlatát is visszautasítot-
tam, amiért csúnyán néztek rám egy 
ideig Pesten, de komolyan vettem, 
hogy tartozom ennyivel a városnak, 
itt vannak a gyökereim, én ide tarto-
zom.

Azért az sem hétköznapi történet, 
hogy a város könnyűzenei életének 
is közismert figurája volt…

Édesapámnak és barátainak ma-
gyar nótákat kellett játszanom, míg 
a gimnázium első osztályában alakí-
tottunk egy zenekart: Tibay Géza 
seprűnyéllel verte a ritmust, Molnár 
Jancsi a zongorán ütötte a ritmust, 
én meg zongoráztam az akkor futó 
slágereket. Hamarosan jöttek a 
Gerswhin-darabok, meg a Strauss-
keringők. Jó barátságba kerültem a 
kiváló zongorista Lucza Gyurival, 
aki megengedte, hogy lefotózzam a 
kottáit – micsoda kincs volt ez akko-
riban! -, megtanultam a 200 dalból 
álló repertoárt. Tizenkilenc éves vol-
tam, mikor megkeresett Deák Gyuri: 
„Csabikám, beülnél a Tündébe zon-
gorázni, mert lemennék a Balatonra 

Szárnyakat adni mindenkinek

Régi gyarmati család negyedik gyer-
mekeként született 1949. október 
3-án Ecsegen. Alap- és középfokú 
tanulmányait nagyrészt 
Balassagyarmaton végezte, zenei 
tanulmányait édesanyjánál kezdte, 
de tanult Bertalan Ákosnál, s több 
hangszeren a zeneiskolában is.
1975-ben végzett a Zeneakadémia 
középiskolai énektanár és karvezető 
szakán, s ugyanekkor vette felesé-
gül Udvardy Gertrudot. Két felnőtt fia 
van. 
1974-től karnagya a 
Balassagyarmati Dalegyletnek. 
Tanára, igazgatóhelyettese,  majd 
1983-tól igazgatója a Rózsavölgyi 
Márk Zeneiskolának (ma Művészeti 
Iskolának). 1999-ben közoktatási 
vezetői diplomát szerzett. 
Tanított, kórusokat vezetett a Balassi 
Bálint Gimnáziumban és a Szent-
Györgyi Albert Gimnáziumban. 
Kórusokkal Európa sok országában, 
s az USA-ban szerepelt sikerrel. 
Számos állami és helyi elismerés-
ben részesült, köztük a Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkereszt 
és az Eötvös József-díj birtokosa, a 
Magyar Kultúra Lovagja, Nógrád 
megye és Balassagyarmat város 
díszpolgára. 
Több országos civil szervezet veze-
tőségi tagja. A Magyar Zeneiskolák 
és Művészeti Iskolák Szövetségének 
egyik alapítója, 2002-től elnöke.
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muzsikálni, de ha egy profit hoznak 
a helyemre, akkor nem tudok visz-
szajönni”?! Olyan szerencsém volt, 
hogy október 1-jén indult a 
Zeneakadémián a tanítás, ezért a 
teljes nyarat végigzongoráztam a 
város egyik legmenőbb presszójá-
ban. Minden este 6-tól éjfélig játszot-
tam, napi 90 forintot fizettek, jobban 
kerestem, mint később kezdő tanár-
ként! Amikor kevésnek éreztem a 
zongorát, beszerveztem a dobos 
Márton Tibit és Jóskát. Olyan nép-
szerűek voltunk, hogy hétvégeken 
Salgótarjánból is jártak bennünket 
hallgatni és táncolni a zenénkre.

Harmincharmadik éve iskola-
igazgató – ennyi évvel a háta mö-
gött mit tart a legfontosabbnak?

Kettős érzés munkál bennem. 
Lehetek elégedett, hiszen az emlék-
könyvünkbe minden évben kerül 
egy-két olyan bejegyzés neves mű-
vészektől, hogy a Rózsavölgyi Márk 
az ország egyik legjobb zeneiskolája. 
Nagyon sok kiváló kollégám van, 
akiket sikerült abban segíteni, hogy 
nyugodtan és jó körülmények kö-
zött tanítsanak. Ezek a körülmények 
azonban még egy kicsit 20. századi-
ak, például 33 év alatt nem sikerült a 
központi fűtést megoldani, nem si-
került a nagytermet - amely 
Magyarország egyik legjobb akusz-
tikájú hangversenyterme! - méltó 
módon felújítani. Az a legfontosabb, 
hogy eddig tízezernél több gyereket 
megérintett valamilyen módon a ze-

ne, a művészet és ezért a mi iskolánk 
sokat tudott tenni.  

Miért fontos, hogy zenéljenek a 
gyerekek?

Mert annyira egyértelmű, hogy 
szükség van rá! Most már évek óta 
olvashatjuk-hallhatjuk mindenhol, 
hogy a kutatók szerint is egész életre 
kiható hatással van a zenetanulás: 
azok a gyerekek, akik valamilyen 
hangszerrel közelebbi ismeretséget 
kötöttek, felnőttként is probléma-
megoldóbbak, sikeresebbek, boldo-
gabbak lesznek. A görögök ezt nem 
kutatták, hanem tudták. A zenei te-
vékenységnek egyébként is varázs-
latos hatása van, mivel egy muzsi-
kus az élete végéig tanul. Akkor ar-
ról szól az életem, hogy mindig tu-
dok újat tanulni, mindig meg tudok 
felelni azoknak az új elvárásoknak, 
amelyekre a társadalomnak szüksé-
ge van, ráadásul a zene közben bol-
doggá tesz, tehát mindezt nem fe-
szültségekkel, hanem nyugodtan 
tudom megélni. Kodály nem hiába 
mondta, ha nincs hangszer, akkor 
énekeljünk! Együtt énekelni csodá-
latos!

Kevesen tudják ezt önnél jobban, 
hiszen 1989-től a Balassagyarmati 
Dalegylet karnagya.

Réti Zoli bácsi mondta, hogy ve-
gyem át tőle a stafétabotot, ez meg-
tisztelő volt akkor is, ma is boldogan 
teszem a dolgom. Eljutottunk szám-
talan országba, felléptünk neves 
színpadokon, nagyon szép sikereket 

értünk el.  Az énekkar egy összetar-
tó közösség, amely erőt ad minden-
kinek. Például ha külföldre kerül 
valaki és bemegy egy éneklő közös-
ségbe, rögtön lesz társasága, köny-
nyebben megtanulja a nyelvet, ha-
marabb talál munkát. 

Mire a legbüszkébb?
Hogy működik művészeti oktatás, 

hogy gazdag a zenei élet, hogy csi-
nálhatom. Mindig is szolgálni sze-
rettem. Nekem az okoz örömet, ha 
minél több embernek segíthetek. Az 
igazi boldogság az, amikor látom, 
hogy nem hiába segítettem, mert 
szépen halad az illető. Van, akit fel 
kell karolni és van, akit csak hagyni 
kell szárnyalni.

Elégedett ember?
Olyan elégedett ember vagyok, aki 

még sok mindent szeretne csinálni. 
Például?
Nagyon szeretnék még gimnázi-

umban éneket tanítani, az iskolát 
tovább fejleszteni, a Magyar 
Zeneiskolák Szövetségét stabilan 
működő hálózattá építeni. Ha látok 
utakat, azokat be akarom járni – de 
nem egyedül, hanem társakkal és 
barátokkal. És igyekszem továbbra 
is szárnyakat adni mindenkinek.

Kedvenc zenedarabok?
Nehéz a választás, mert minden 

minőségi zene érdekel műfajtól füg-
getlenül, de Mozart Requiemje és 
Kodály Psalmus Hungaricusa áll a 
legközelebb a szívemhez.  

Szilágyi Norbert

A Demokratikus Koalíció helyi elnöke számára nem elfo-
gadható személy az 1956-os forradalom balassagyarmati 
hőse, városunk díszpolgára.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén három utca elnevezéséről 
döntött. 
Sztancsik József javaslatára Palóc Triatlon útra cserélték a ver-
seny 30. alkalommal történő, idei megrendezése alkalmából a 
Nyírjesben, a Nagy-tó és az előtte lévő tó mellett lévő utcát 
(amely jelenleg Tópart út). A határozatnál Pulay László (KDNP) 
képviselő tartózkodott. 
Egy másik, egyhangúlag elfogadott határozatban az Óváros tér 
folytatásaként, a Zichy és Szabó L. utcák közötti, jelenleg névte-
len utca visszakapta 1940 és 1944 közti nevét, ami Reményi 
Károly volt. Reményi Károly (1837-1896) 1886 és 1896 között 
Balassagyarmat főbírája (polgármester régi neve), a századfor-
dulón fejlődésnek indult település meghatározó vezetője volt. 
Városbírói tevékenységéhez köthető a Losonc-Balassagyarmat 
megyeszékhelyvita gyarmati sikere, a vasút kiépítése, a Kassa-
Pest közötti országút felújítása, az Otthontelep kiépítése vagy a 
Nógrád Vármegyei Múzeumi Társulat útra indítása, a Mária 

Valéria Kórház vagy a Főgimnázium megalakítása.  
Harmadikként az 1956-os forradalom 60. évfordulójára a Kandó 
Kálmán utca és a Nyírjesi út közötti névtelen utcát dr. Magyar 
Pálról, az 1956-os Városi és Járási Ideiglenes Forradalmi 
Nemzeti Tanács titkáráról nevezte el a testület. Magyar Pál 
(1922-2007) Balassagyarmaton született, iskolái után 1946-
1957 között szülővárosában ügyvédként tevékenykedett, a „sze-
gények ügyvédjeként” ismerték. 1956-os tevékenységéért a bör-

tönben többször bestiálisan megverték, 
első fokon halálra ítélték, amit másod-
fokon 8 évre módosítottak. 
Szabadulása után segédmunkásként, 
majd jogtanácsosként dolgozott. A 
rendszerváltás után a város újra befo-
gadta őt, aki a felé áradó köztiszteletet 
meleg szeretettel viszonozta. Élete 
kimagasló példát adott közösségünk-

nek a jog és erkölcs tiszteletét mindenek felett valló feddhetet-
lenség szükségességéről. 1992-ben lett Balassagyarmat dísz-
polgára. 
Az utcaelnevezés szavazásakor Szedlák Sándor (képünkön), a 
DK képviselője tartózkodott - ezzel jelezve bizonytalan viszo-
nyát nemzeti ünnepünkhöz és az 1956-os forradalomhoz.

(szilágyi)

Szedlák képviselő és 1956 



Május 9-én, délután különös je-
lenséget kísérhettek figyelemmel 
az érdeklődők. A Nap előtt elvonu-
ló, hozzá legközelebbi bolygót fi-
gyelhették meg a kíváncsiskodók. 

A Merkúr dél után egy óra körül 
jelent meg a Nap ko rong jának szélé-
nél és takart ki belőle egy apró feke-
te pöttynyi részt. A bolygó az idő 
múlásával egyre beljebb vándorolt a 
Nap másik széléhez közelítve. 

Látszódott mellette egy napfolt is, 
mely pár száz fokkal hidegebb a 
korong forróságánál, ezért sötétebb 
is.

A járókelők belekukkanthattak a 
kihelyezett távcsőbe és egy 
kivetítőn is figyelhették a látványos-
ságot. Az eligazodásban dr. Ádám 
György segített. A látványosságnak 
a négy óra körüli felhősödés vetett 
véget, de addig is rengeteg diák és 
polgár gyönyörködhetett benne.

Nem csak hiszi, de teszi, mert rontását 
válasz nélkül hagyottan teheti. És mind-
ezekhez képest egy Kafka-regény álomba 
ringató könnyed estvéli olvasmány. 

A pakisztáni származású, muzulmán 
vallású Sadiq Khant pár napja választot-
ták London polgármesterévé. De gusti-
bus non est disputandum, Az ízlésről 
nem lehet vitatkozni, tegyék, de a Lord 
Major máris olyat bírt szólni, hogy „Túl 
sok a fehér ember a londoni közlekedési 
vállalat vezetés-
ében.” 

„Szó bennszakad, 
hang fennakad” - A 
politikai korrektség 
baloldali sztárja a 
bőrszínük alapján 
különböztet meg 
embereket. Nem azt 
mondja, hogy tehet-
ségtelenek, szakmailag alkalmatlanok a 
munkájukra, netán politikai kinevezet-
tek. Vagy netán úgy tudja, európai 
rasszuk miatt kerültek be a vállalat ve-
zetésébe. Szimplán az a baj velük, hogy 
fehérek. S emiatt természetesen min-
denki piszkos rasszista, aki nem az ő 
nézeteit vallja. S mindez a píszí felleg-
várában! ?

Aztán a Wikileaksnek köszönhetően 
fény derült egy felmérésre, mely szerint 
a muszlim egyetemisták körében három-
ból egy támogatja az iszlám nevében el-
követett gyilkosságot és 40%-uk Shariát, 
azaz iszlám jogrendszert követel magá-
nak Angliában.

Egy másik tanulmány szerint ed-
dig 100 000-nél több brit tért át az isz-
lám vallásra. Csak tavaly 5200-an, és az 
áttérők száma megduplázódott az elmúlt 
tíz évben. 

Apró emlékeztető: Pár hónapja a vilá-

got bejáró megrázó filmrészletben a 
kommentátor megjegyezte, hogy a tú-
szul ejtett, kivégzésére váró, térdelő új-
ságíró mellet álló, sárga ruhás, maszkos 
dzsihádista hóhér kifogástalan angolság-
gal beszélt!!!  

Mitterrand 1981-es választási kampá-
nyának plakátjain még ott a templomto-
rony, ma Franciaországban jelenleg 
2500 mecset van, és további 300 állami 
forrásokból finanszírozott építése zajlik 

(The Telegraph). Az 
ottani muszlim kö-
zösség vezetője akkor 
lenne elégedett, ha 
ennek a duplája áll-
na az 5 millió fran-
ciaországi muszlim 
rendelkezésére.Véle-
mé nye szerint a hi-
ányzó 2500 mecset 

pótlására a legjobb megoldás az lenne, ha 
a ritkán használt keresztény templomo-
kat alakítanák át mecsetekké.

A dán építészeti iroda ígérete hipokri-
ta máza nélkül is gyomorpróbáló: 
„Minaretek nem lesznek, viszont az új 
mecset ötvözni fogja a skandináv és isz-
lám építészeti tradíciókat.”

A technikának köszönhetően német 
városokban már kora hajnalban felhar-
san a müezzin egész lakónegyedeket át-
harsogó hangja.  

Minket még harangszó ébresztett; dél-
ben, este az Úrangyala imájára hívott, s 
rendje békéjével tagolta napunkat. Most, 
Európa centrumában a szaporodó mina-
retek, s a müezzinek üvöltése uralmi 
szimbólumok: a mohamedán hit győzel-
mének szimbólumai a kereszténység fe-
lett – ugyanis agresszív provokációjukat 
erkölcsi-, vallási fölény-tudatuk üzenete-
ként élik meg. 

És ez még akkor is abszurd marad, ha 
a beteglelkű fantázia-tenyészet már alig 
felül-, alulmúlható; Svédországban most 
nyújtottak be törvényjavaslatot, hogy 
tegyék legálissá a nekrofíliát.

- „emberfaj sárkányfog-vetemény” – 
írta Vörösmarty már 1840-ben. Rogerius 
mester, nagyváradi kanonok is megír-
hatná 800 év után a Carmen miserabile, 
új Siralmas énekét.  

Ma már késő visszafejteni a szálakat, 
hogy a racionalitást mikor söpörte el az 
önpusztítás és önfeladás vágya, a hamis, 
ostoba széplelkűség, de tudjuk, hogy a 
modern liberalizmus a hunyó. 
Forrásvidékéről írja Szánthó Miklós 
publicista: „Az egyenlőségelvűsdi pár 
évszázada a felvilágosodást követően ak-
kor szökkent szárba, amikor a humán 
értelmiség kitalálta, hogy a történelmi 
fejlődésbe, a modernség felsőbbrendűsé-
gébe és a tudomány mindenhatóságába 
vetett hitétől vezérelve beavatkozik a 
természet rendjébe. Hogy a „szabadság, 
egyenlőség, testvériség” hármas egysé-
gét zászlajára tűzve ő játssza el Istent, a 
valóságos Istent pedig megtagadja.” 

Koszorús Ferenc, a budapesti zsidóság 
1944-es megmentője emlékirataiban így 
fogalmazott: „A bajok ott és akkor váltak 
zülléssé, az emberiség vesztébe rohaná-
sává, ahol és amikor intézményesítették 
Isten tagadását. Isten és törvényei nél-
kül a magára maradt ember azonnal 
irányt vált és mértéket téveszt, rögtön az 
ördögi destruktivitás martalékává válik, 
azt sem tudja, mi a bűn és az erény, és 
így a hőn óhajtott szabadságot is megy-
gyalázza.” 

Jelenünk is prófétai korokat idéz. 
Veni Sancte Spiritus!  Jöjj Szentlélek 

Úristen, hogy a gonoszság ellen felmu-
tathassuk erődet!            Veres József
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Jöjj Szentlélek 
Úristen! 

“

“

Jelentés a csillagos égről 



Sajnálatos tény, hogy a fiatalkorúak 
által elkövetett erőszakos bűncselek-
mények száma évek óta emelkedik: a 
garázdaság, a testi sértés, a rablás for-
dul elő a legnagyobb számban.  Az 
elmúlt tíz évben minden harmadik 
rablás elkövetője fiatalkorú volt. A fia-
talok háromnegyed része középisko-
lás életkorára már személyes tapasz-
talattal rendelkezik a kábítószer-fo-
gyasztás terén, de fenyegetést jelent 
az internetes bűnözés emelkedése is.

Ezen figyelmeztető mutatók isme-
retében pályázott és nyert forrást aHa-
tármenti Régió Fejlesztéséért 
Alapítvány.

- Célunk elsődlegesen az volt – nyi-
latkozta dr. Czudar Sándor ügyvéd és 
dr. Budai István, a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön parancsnoka -, 
hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a 
rájuk leselkedő veszélyekre, bemutas-
suk azokat a kockázatokat, amelyek-
kel bűnelkövetés esetén számolniuk 
kell, miközben „józan” alternatívákat 
is megjelenítünk úgy, hogy mind az 
elkerülés, mind az egészséges életve-
zetés felé is megoldásokat kínálunk.
Programjainkban tanárok, orvosok, 
nyomozók, pszichológusok, mediáto-
rok, büntetés végrehajtási szakembe-
rek, ügyvédek, drámapedagógusok 
vettek részt és tartottak a fiatalok ré-
szére előadásokat, miközben olyan 
szituációkat mutattunk be, amelyek-
ben megtörtént esetek feldolgozására 
tettünk javaslatokat, miközben konf-
liktuskezelési technikákat is tanítot-
tunk.Szakemberek irányításával pe-
dagógusok részére szerveztünk medi-
átor képzést is.

Több módon is próbálták azt kom-
munikálni: nem a bűnözés, hanem az 
egészséges élet nyújtja az igazi a sike-
reket, a boldog életvezetés igazi ga-
ranciája csak az lehet, amelyért kemé-
nyen megdolgozunk.

A Projektek Házában a háromszo-
ros olimpiai bajnok vízilabdázó Biros 
Péter mesélte el, hogy az életében mit 

adott a sport. Őt Kordik Zsolt, mű-
vésznevén Mr. Busta rapper követte, 
de dr. Csernus Imre, a népszerű pszi-
chiáteris beszélgetett a diákokkal, Gál 
Gyula hétszeresmagyar bajnok vízi-
labdázó és Vincze Ottó, egykori válo-
gatott labdarúgópedig a sport nyúj-
totta érzésekről mesélt, miközben a 
gyarmati Kovács László az extrém 
sportokban szerzett különleges élmé-
nyeiről mesélt.

Kiemelt jelentőséget kapott a helyi 
biztonság kérdése, amelyben a Balassa 
Security Kft. működött sikerrel, a biz-
tonságos szórakozóhely kiválasztásá-

nál a fiatalok érdekei kerültek előtér-
be.

Cserhátszentivánban és Szügyben 
több napos bűnmegelőzési tábor szer-
vezésére került sor. A Balassagyarmati 
Rendőrkapitányság nyomozói izgal-
mas előadásokban mutatták be a nyo-
mozás menetét, a nyomrögzítés tech-
nikáját, a drog és nyomkereső kutyák 
hasznosságát, a fegyverek használa-
tát, az ügyvédek pedig a büntető eljá-
rásbeli jogainkról, a védői munkárólés 
az áldozattá válás esetén követendő 
eljárásokról tartottak előadásokat.

A Dr. Kenessey Albert Kórház szak-
orvosai a kábítószernek az életünket 
és egészségünket veszélyeztető prob-
lematikájával kapcsolatban „provo-
káltak” tanulságos vitákat, pszicholó-
gusok pedig önismereti foglalkozáso-
kat szerveztek.

A polgárőrökkel a diákok járőröz-
tek, a különleges mentők pedig meg-
mutatták, hogyan lehet veszélyek kö-

zött hordágyon lehozni egy sérültet 
egy szikláról. 

A táborok legsikeresebb programja 
az volt, amikor a diákok rabomobillal 
utazhattak be a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtönbe. A látogatás so-
rán megismerkedtek Közép-Európa 
egyetlen körfolyosós büntetés végre-
hajtási intézményével, az elítéltek 
élethelyzeteivel, de választ kaptak 
minden felmerülő kérdésükre. A 
Börtön elítéltjeiből álló Fórum Színház 
előadását is megtekintették, s a bemu-
tató után beszélgethettek is a fogva-
tartottakkal.

Aligha véletlen, hogy a rácsok mö-
gött eltöltött nap után a legtöbb diák 
úgy fogalmazott: nem szeretnének 
börtönbe kerülni, egy „életre szólóan 
megszólalt fejünkben a vészcsengő”.

A mintegy 11.6 millió forintból ren-
dezett program a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács támogatásával 
valósult meg. 

Nem érdemes az alkohol, a drog vagy a bűnözés irányába fordulni! Ez volt 
az egyik fő üzenete a dr. Czudar Sándor ügyvéd vezette Határmenti Régió 

Fejlesztéséért Alapítvány bűnmegelőzési pályázatának, amelyben a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön, a Balassagyarmati 

Rendőrkapitányság a Polgárőrség és KLIK partnerszervezetekkel 
együttműködve, három hónapon keresztül szervezett színes és változatos 

programokat középiskolás fiatalok részére.
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Esélyegyenlőség 
Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és 
Segítőik Országos Érdekvédelmi Szö-
vetsége: ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvé-
nyesítő Egyesület – már hagyományként 

– április végén rendezte meg ünnepsé-
gét a Városi Könyvtárban. Az egyesület 
elnöke megemlékezett az esélyegyenlő-
ségről és egy szál virággal köszöntötték 
az Édesanyákat. Az intézmények részt-
vevői szép rajzokat készítettek, ame-
lyekből kiállítást rendeztek, de verseiket 
is felolvasták az ünnepségen. A fiatalok 
munkáit jutalmazták is (fotónkon: Tresó 
Kamilla, a Dózsa iskola 4. osztályos ta-
nulójának alkotása).

A gyermekszínjátszást az egyik 
legkreatívabb tevékenységnek 

tartják, amelyben minden játszó 
megtapasztalhatja a közös 

alkotómunka örömét. Mindennek 
eredményeként és a megyei 

fordulókon elért kiváló minősítések 
alapján 11 bemutatkozó csoportot 

üdvözölhetünk városunkban 
Fejér-, Komárom–Esztergom-, Pest- 

és Nógrád megyékből, valamint az 
ország határon túlról, a Felvidékről. 

A Weöres Sándor Országos Gyermek-
színjátszó Fesztivál életre hívása, életben 
tartása és szakmai gondozása a Magyar 
Drámapedagógiai Társaság érdeme. Az 
amatőrszínjátszás egyik fellegvárának tar-
tott Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 
sok mindent megtesz azért, hogy a gye-
rekek egész éves munkáját ország-világ 
megismerhesse. A megyei és a regionális 
találkozók ezért is fontos állomásai ennek 
a fesztiválnak. Alighogy lezajlott a Nógrád 
megyei Találkozó, három hét múlva ismét 
Balassagyarmatra sereglettek a gyermek-
színjátszók, de most a Közép-magyarorszá-
gi Bemutatóra. A hagyományosan jó hangu-

latú seregszemlén 250 fellépő gyermekkel 
találkozhatunk.

Izgalommal vártuk, hogy a zsűritagok, 
Dolmány Mária és Kaposi László dráma-
pedagógusok javaslatára kik kapnak majd 

meghívást Debrecenbe, az országos gálára.
Ám valójában nem is a továbbjutás a tétje 

egy színjátszó találkozón való fellépésnek, 
hanem az, ami egy bárhol játszott színházi 
előadásnak: akar-e, tud-e hitelessé válni, 
üzen-e bármit a játszókról, a világról?

A közép-magyarországi fordulón csupa 
bátor mondanivalóval és üzenetekkel teli 
előadással találkozhattunk. Ilyen volt a B. 
Nyíregyházi Ágnes vezette Pimasz Kamasz 
csoport produkciója is. Azzal a reménnyel 
indultak neki a munkának, hogy a  mai kö-
zönséget is megérinti Arany János: A walesi 
bárdok című balladája és a magyarsággal 

közös történelmi sorstragédia fiataljainknak 
is képes üzenni.

A társulat a területi fordulóra való készülő-
dés során rendhagyó irodalomórára hívta a 
város középiskolásait és az általános iskolák 

6-7-8. osztályosait. A művelődési 
központban megtartott alkalmakon 
az előadás megtekintése után a 
diákok részesei lehettek a ballada 
mélyebb feltárásának. 

A művészet nevelő hatásáról so-
kan és sokféleképpen vélekednek, 
egy biztos: a művészet érzékennyé 
tesz, egyfajta belső iránytűvé válik. 
Ez a mű kivételesen alkalmas arra, 
hogy különböző sorskérdések feldol-
gozást nyerjenek. Az általános isko-

lások ehhez kaptak megfelelő értelmezési ke-
reteteket Szilfainé Kovács Andrea tanárnőtől. 
Középiskolás korban pont ezeknek az értel-
mezési kereteknek több irányba való nyitására 
kell ráhangolni a diákokat – vallja Horváth Ani-
ta gimnáziumi tanár, aki arra adott biztatást, 
hogy ne fogadjunk el semmit, amit készen 
kapunk, hanem inkább saját magunk váljunk 
értelmezővé. A balassagyarmati Rózsavölgyi 
Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Pimasz Kamasz csoportjának előadása ezt az 
értéket lényegítette meg, és ezáltal meghívást 
kapott a júniusi országos gálára!

Jakus Juli

A Kertész István Alapítvány ismeretter-
jesztő előadássorozatot indított, amely 
a zsidó kultúrával, a zsidóság-keresz-
ténység-magyarság kapcsolódási pont-
jaival foglalkozik. Májusban újabb két 
előadásra került sor. 

A Művelődési Központban Frölich Róbert 
országos neológ főrabbi nyújtott bepillan-
tást a zsidó vallási élet sokszínűségébe, az 
ortodox és neológ szemlélet „másságába”, 
a neológ zsidóság mai hitelveibe, a keresz-
ténységhez fűződő megváltozó félben lévő 
viszonyaiba. A főrabbi megfogalmazása-
iban külön figyelemre méltó gesztus volt 
XXIII. János és II. János Pál, valamint Fe-
renc pápa tevékenységének méltatása. 

A Zeneiskola koncerttermében megtar-
tott előadáson Gerő András közismert tör-
ténész jó humorral beszélt a „ferencjózsefi 

aranykorról” és Kálmán Imréről, akinek 
népszerű operettjét, a Csárdáskirálynőt 
éppen 100 esztendővel ezelőtt mutatták 
be. 

Mindkét – Majdán Béla művelődéstörté-
nész által moderált – interaktív előadáson 
gyarmati előadóművészek - Bartha Enikő, 
Csábi István, Kamarás Sándor és Oláh 
Zoltán - működtek közre. 

Az ingyenesen látogatható szabadegye-
tem szeptemberben folytatja programsoro-
zatát, melynek keretében elsőként Nógrádi 
Gergely világhírű zsidó kántor, operaéne-
kes látogat el Balassagyarmatra. 

Köszönetnyilvánítás
A Kertész István Alapítvány ezúton mond 

köszönetet a zsidó szabadegyetem májusi elő-
adásai alábbi támogatóinak:

Adamek István, Cseh Balázs, Csikány Ist-
ván, Diósi László, Fazekas János, Frankfurter 
Zsuzsanna dr., Hornos Márton, Meszjárné 
Gyurkovics Zsuzsanna, Naszály Aladár, Ónodi 
Pál, Pócsik Zsuzsanna dr.,Tóth Zoltán (Ipolypart 
u.), Madách Imre Városi Könyvtár, Mikszáth 
Kálmán Művelődési Központ, Rózsavölgyi Márk 
Művészeti Iskola.

Gálázik a Pimasz Kamasz

Zsidó szabadegyetem: ortodox és neológ
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FELHIVÁS
Felhívom a tisztelt adózók figyelmét, hogy az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a 2015. évi 
helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségük-
nek 2016. május 31. napjáig tehetnek eleget.

A 2015. évre megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapí-
tott tényleges adó különbözetét ugyanezen időpontig kell megfi-
zetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

A befizetést a számlaazonosító, ennek hiányában az adószám 
pontos feltüntetésével kell Balassagyarmat Város Önkormány-
zatának 11741017-15450346-03540000 számú iparűzési adó 
beszedési számlájára teljesíteni.

További felvilágosítás a Balassagyarmati Közös Önkormány-
zati Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoportjánál személyesen, 
vagy telefonon a (35) 505-918, 505-917 és az 505-931-es tele-
fonszámokon kérhető.

A bevallási nyomtatvány letölthető a www.balassagyarmat.hu/
hun/helyi-adok/balassagyarmat.html honlapról.

dr. Varga Andrea 
jegyző

TÁjékozTaTÁS
Tájékoztatom Balassagyarmat város lakosságát, hogy Ba-

lassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2/2016. (I.28.) határozatával Balassagyarmat város telepü-
lésrendezési tervének teljes felülvizsgálatáról, illetve a 3/2016. 
(I.28.) határozatával Balassagyarmat településrendezési esz-
közeinek módosítására vonatkozó Partnerségi egyeztetés 
szabályairól döntött.

Az egyezetésben Balassagyarmat város lakossága is partner-
ként vesz részt.

A város településrendezési tervének módosításáról készült 
dokumentáció feltöltésre került a www.balassagyarmat.hu hon-
lapra, ahol a hirdetmények menüpont alatt érhető el.

A rendezési tervvel kapcsolatos véleményüket név, lakcím 
megjelölésével, a pmester@balassagyarmat.hu email-címre, 
vagy levélben a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hiva-
tal (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.) postacímre küldhetik 
meg legkésőbb 2016. június 20-ig.

Medvácz Lajos
polgármester

GAMESZ Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Balassagyar-
mat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

GaMESz  
Ifjúságegészségügyi ellátás

ÁLTaLÁnoS orVoS 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan ide-
jű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
Pályázati feltételek:
- Egyetem, Ifjúságegészségügy, 
- Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképes-

ség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Gyermekgyógyász 

szakorvos.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 3. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bécsi-

né Miklecz Marietta nyújt, a 06-20/771-0937 -os telefonszámon.

XXIX. NYÁRI TÁRLAT
Az idén 29. alkalommal rendezzük meg a balassagyarmati 

Nyári Tárlatot, a városban élő, a városhoz kötődő alkotók sereg-
szemléjét a Horváth Endre Galériában.

A tárlat 2016. július 1-én, pénteken  
17 órakor nyílik és augusztus 25-ig  

tekinthető meg.

Beadható maximum 3 db mű, kiállításra kész állapotban. 
(grafikák, akvarellek: paszpartuzva: 50x70 vagy 70x100 cm 
méretben, más esetben: keretezve, vagy megfelelő üveglappal 
együtt.) Anyagtorlódás esetén a válogatás jogát fenntartjuk!

Beadás: 
június 20-án, hétfőn, 9-16 óráig, 
június 21-én, kedden, 9-16 óráig 
a Horváth Endre Galériában 

(2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.,  
tel.: 35/300-622). 

Visszaadás: 
augusztus 26-án, pénteken, 9-16 óráig. 

Eredményes alkotómunkát kívánva várjuk jelentkezését/je-
lentkezésedet!

GAMESZ Család- és  
Gyermekjóléti Szolgálat
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.

(kórházi rendelőintézet épülete)

Ügyfélfogadás:
H: 8-16, K: 8-16, Sz: 10-16, Cs: 8-16

Pénteken nincs ügyfélfogadás.

ÚTON, UTCÁN ÉSZLELT 
KUTYÁK BEJELENTÉSE

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

ELadó 
a Madách liget 7. épületben 
2 szobás, erkélyes,  
jó állapotú lakás.

Gáz központi fűtés és cserépkályha is van.  
Műanyag nyílászárók és redőnyök  

az ablakokon.

Érdeklődni: 
06- 20/216-2327 telefonon.










