




Az elmúlt három évhez hasonlóan idén is 
indul a Nyári diákmunka program, amely-
nek keretében városunk önkormányzata 
idén is száznegyven tanulónak nyújt se-
gítséget.

A Nemzetgazdasági 
Minisztérium az idén 
is meghirdeti a Nyári 
diákmunka programot 
1,9 milliárd forintos tá-
mogatási összeggel.

Az állami program 
keretében az önkor-
mányzatok (és az 
önkormányzatú intézmények) legfeljebb 2 
hónap időtartamra, a július 1-augusztus 31. 
közötti időszakra foglalkoztathatnak 16-25 
év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákokat.

A program már diákkorban elő kívánja se-
gíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel 

nemcsak a korai munkatapasztalat meg-
szerzését, hanem a jövedelemszerzés lehe-
tőségét is biztosítja a fiataloknak. A diákok a 
nyári munkavégzéssel "élesben" szereznek 

ismereteket a munka 
világáról.

Balassagyarmat 
Önkormányzata ed-
dig minden évben a 
legtöbb diákot foglal-
koztatta Nógrád me-
gyében – előfordult, 
hogy a megyei keret 
40 százalékát! Váro-

sunkban a tavalyi évhez hasonlóan idén is 
száznegyven család kap lehetőséget tanuló 
gyermeke révén fizetés kiegészítésre.

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali 
tagozatos diák, közvetítést kérőként, a Mun-
kaügyi Központban nyilvántartásba vetesse 
magát.

Ingyen telkek 
és sorházak

Újabb CSOK-os önkormányzati ingyen 
telek kelt el. Mint arról már beszámoltunk, 
ezt megelőzően eddig két ingyen telekre 
kötött egy-egy fiatal pár szerződést a vá-
rossal és egy vidéki pár is betelepül váro-
sunkba, önkormányzati telket vásárolva. 

Közben a városvezetés pályázatot írt ki 
a volt Ifjúság úti iskola területén sorházak 
és a Bercsényi utca 2-ben társasház épí-
tésé. Még az idén megkezdődik a Szabó 
Lőrinc Iskola mögötti, Springa dombi 28 
lakótelek közművesítése is, első ütemben 
a Zeke Kálmán utca felőli rész készül el.

   

Megszépül 
a Vármegyeháza

Folytatódik a Városközpont megújí-
tása.

Jelentős homlokzat felújítások készül-
nek el még az idén.

Megújul a Szabó Lőrinc utca sarkán 
álló Rákóczi 16-18-as emeletes társasház 
1860-as homlokzata, valamint a Zichy ut-
casarki neobarokk palota homlokzata.

Az egykori Vármegyeháza homlok-
zatának megújítása is megkezdődik a 

főhomlokzat helyreállításával. A beruhá-
zást nyertes pályázat, az önkormányzat 
homlokzat felújítási pályázata és a város 
önereje teszi lehetővé.

Új igazgatók 
Az önkormányzat képviselő-testülete 

döntött két városi intézmény új vezetőjéről. 
Knyazoviczkiné Rutai Gabriella lett az ön-

kormányzati óvodák 
igazgatója, míg a 
művelődési közpon-
tot Nagyházi Béla 
irányítja a jövőben. 
Mindketten hónapok 
óta megbízott veze-
tőként irányították az 
intézményeket.

Megújuló utak 
és járdák

Negyven éve nem látott mértékű út- és 
járdafelújítás lesz a városban idén. A Sváj-
ci Beruházásnak és a Közút Kossuth utcai 
felújításának köszönhetően az elmúlt évti-
zedek legjelentősebb úthálózat megújítása 
zajlik idén. A jelentős megújulást egészíti ki 
az önkormányzat közbeszerzés keretében 
nyáron kiírásra kerülő idei útfelújítási és jár-
dafelújítási programja, amely elsősorban a 
Svájci Beruházásból nem finanszírozott, de 
azt érintő utcák (Thököly, Hunyadi, Baltik, 
Ipolypart) sávjainak megújítását tartalmaz-

za, illetve néhány rossz állapotú utcát is.   
Mindemellett sor kerül a főutca és más rossz 
állapotú, frekventált utcák járdaszakaszai-
nak felújítására is. A földutak tekintetében is 
jelentős megújítás várható ősszel.

Rangos elismerés
Az oktatásügy legrangosabb kitünte-

tésében részesült Melo Ferenc, a Szent 
Imre Iskola igazgatója. A Pedagógusnap 
alkalmából a budapesti Vígadóban rende-

zett ünnepségen Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere, kiemelkedő okta-
tó-nevelő munkája, életpályája, a pedagó-
gus élethivatás melletti elkötelezettsége 
elismeréseként Eötvös József-díjat adott 
át Melo Ferenc, a Szent Imre Keresztény 
Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző 
Iskola igazgatója részére.
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Újra indul a nyári diákmunka
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A közismert extrémsportoló beírta 
nevét a profi teljesítménytúrázók 

nagykönyvébe: rajta kívül még senki 
sem vágott át egyedül a földkerek-

ség leggyilkosabb sósivatagán – 
Kovács Laci legyőzte a Fehér Halált.

Szokás szerint ez a kaland sem kez-
dődött a legjobban: a 26 órás út után a 
La Paz-i reptéren (Bolívia székhelye) 
derült ki, hogy a légitársaság (American 
Airlines) Londonban hagyta Laci 
egyik csomagját – amelyikben a leg-
fontosabb túlélőeszközök voltak…

- Két napig tartott, míg megérkezett 
a hiányzó pakk – meséli az érintett -, 
még szerencse, hogy a kinti magyar 
segítőmnek köszönhetően nem tétle-
nül várakoztam, hanem kicsit megis-
merkedtem az ottani élettel. Az örö-
möm a csomag leszállításakor sem le-
hetett teljes, mivel felbontották azt és 
elfelejtették visszapakolni a speciális 
kis gázpalackomat – szembesülnöm 
kellett azzal, hogy a meleg ételről le-
mondhatok, az elkövetkező napokban 
kizárólag szárazat fogok enni…

A 4 ezer méter feletti magassággal 
életében először szembesült Laci: iszo-
nyúan száraz levegő, tíz méternyi ko-
cogás után nyomás a mellkasban, 
ugyan sem a feje, sem a gyomra nem 
fájt, de az első négy napban fájdalmas 
izomláz kínozta. 

- Délután 4-kor indultam az utánfu-
tót húzva magam után Salar de Uyuni  
déli részéről, két óra múlva már besö-
tétedett – idézi fel a rajtot. – 
Mellbevágóan hűvös volt! Másnap 
reggel újabb rossz hírrel szembesül-
tem: nem élt a telefonom, nem tudtam 
életjelet adni magamról. Ekkor még 
nem is sejtettem, hogy ez négy napig 
így lesz! Jó állapotban voltam, de egy-
re fogyott a 20 liternyi vízkészletem, 
ezen az embertelen vidéken bármikor 
bajba kerülhetek – hiába van egy 
szponzornak köszönhetően szenzáci-
ós biztosításom, vagyis kimentenek 
egy napon belül, de ha nem tudom 
jelezni, hol vagyok…

A sósivatagban rendkívül szélsősé-
ges az időjárás: napközben 30 fokos 
hőség tikkaszt, ám jön egy front, és 
egy óra alatt 20 fokot hűl a levegő, fel 
kell venni a polárkesztyűt és a dzsekit 
– miközben viharos erejű szél cibálja 
az embert. Éjszaka mínusz 17-re is le-
megy a hideg, a szél megállás nélkül 
süvít.

- Az 5. napon rátaláltam egy 6-7 
viskóból álló tanyára, itt sikerült víz-
hez jutnom, ezzel a legnagyobb gon-
dom megoldódott, s szerencsére tele-
fonálni is tudtam – emlékezik Laci. – 
Megmásztam egy 5500 méteren lévő 
vulkánt is, ilyen morzsalékos, nyila-
dékos vidékhez sem volt még szeren-
csém. Átvágtam egy homokdűnés , 
aprócserjés sivatagon, itt már tudtam 
rőzsét szedni, tüzet rakni és meleg 
ételt enni! Egy napig tapicskoltam 
bokáig érő sós iszapos vidéken, míg-
nem sikerült elérnem a célt. 

Laci 8 nap alatt szelte át a bolíviai 
sósivatagot (mintegy 200 kilométert 
tett meg) – egyedül ez még senkinek 
sem sikerült! A hazaútja sem volt hét-
köznapi történet – 280 kilométer útta-
lan utakon, 18 utas között egy 12 sze-
mélyes kisbuszban, mínusz 20 fokban, 
majd 31 órás repülőút La Paz-ból 
Magyarhonba -, de ez a teljesítmény 
önmagáért beszél.

- Hogy mi volt a legnehezebb? – 
töpreng. – A bizonytalanság! Az volt 
biztos, hogy semmi sem biztos! 
Tudtam, hogy nagyon nehéz lesz, hi-
szen használható térkép nélkül men-
tem – nincsenek ugyanis használható 
térképek! Útközben az utánfutóm alu-
mínium lemezébe húztam a túlélő tő-
römmel egy-egy strigulát, mikor mó-
dosítanám kellett az eredeti tervemet. 
Tizennégy rovás éktelenkedik a fé-
men… De nem panaszkodom: mind 
fizikálisan, mind mentálisan mindvé-
gig erős maradtam, meglett a kiváló 
felkészülés eredménye. Elégedett va-
gyok. Nem is amortizálódtam le olyan 
nagyon! A legjobban az zavar, hogy 
már vagy 20 napja nem aludtam ki 
magam. De egy ilyen túra után ez le-
gyen a legnagyobb bajom!   (szilágyi)

Kovács Laci sporttörténelmet írt: egyedül átkelt a bolíviai sósivatagon

Az biztos, hogy semmi sem biztos

A Salar de Uyuni a világ legnagyobb 
kiterjedésű és egyben legmagasab-
ban fekvő felszíni sómezeje. Sós 
mocsárként illetve sós sivatagként is 
meghatározható, mivel általában 
száraz, viszont időszakosan néhány 
cm-es vízréteg borítja. Bolíviában, az 
ország délnyugati részén, az Andok 
hegyvonulatai közötti medencében 
fekszik 10 582 km²[1] (majdnem 18 
Balatonnyi) területen, 3656 m-es ten-
gerszint feletti magasságon. A talajt 
11 rétegben és néhol 120 m vastag-
ságban só borítja, ezen kívül gipsz 
fordul még elő. Az Uyuniban mintegy 
64 milliárd tonna só halmozódott fel, 
amiből évente 25 ezer tonnát 
bányásznak ki. Ez a terület rejti a 
világ egyik legnagyobb lítiumkészle-
tét. Fehér Halálnak is hívják a vidé-
ket.
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A felgyújtott főutcai társasház helyreállí-
tási munkálataihoz 1 millió forintos rend-
kívüli támogatást szavazott meg a város 
képviselő-testülete.

Egy 36 éves nő 
a főutcai társasház 
lakójaként anyagi 
vitába keveredett 
a közös képviselő-
vel, ezért bosszút 
forralt. Megállapo-
dott egy 22 éves 
ismerősével, hogy 
felgyújtják a társas-

ház földszintjén található tárolóhelyiséget. 
A férfi éjfél után bement a lépcsőházba, 

majd miután társa megmutatta neki, hogy 
melyik tárolóban kell tüzet okoznia, az ott 
tárolt hulladékot benzinnel lelocsolta, majd 

meggyújtotta. A tűz az egész lépcsőházra 
kiterjedt, egészen a negyedik emeletig, majd 
átterjedt a lakások bejárati ajtajára, a laká-
sok előtt elhelyezett villanyóraszekrényekre, 
illetve a lépcsőház ablaküvegei a nagy hő és 
légnyomás hatására kirobbantak. 

A tüzet a katasztrófavédelem kiérkező 
munkatársai eloltották, a lépcsőházban 
keletkezett sűrű füst miatt a lépcsőházban 
rekedt lakókat kimenekítették. Az elkövető-
ket a rendőrség rövid időn belül elfogta és 
őrizetbe vette. Az eljárás közveszély oko-
zásért folyik a két személy ellen, 2-8 évig 
terjedő büntetés fenyegeti őket.

A körzet képviselője, Zolnyánszki Zsolt 
javaslatára a testület rendkívüli segítséget 
szavazott meg: egymillió forinttal járul hoz-
zá az önkormányzat a társasház helyreállí-
tási munkálataihoz.

Megéri a türelmet
Napokon belül véget ér a Kossuth út 
keleti oldalának aszfaltozása, melyet 
a Magyar Közút végez el, mivel az ivó-
víz-hálózat felújításban csak a nyugati 
sáv volt érintett. 

Az ivóvíz-hálózat 
rekonstrukció első üte-
me lezárult, elkészült a 
Rákóczi, Thököly, Hu-
nyadi, Baltik, Patvarci, 
Kossuth utcák aszfal-
tozása, a járdajavítások 
és a kisebb korrekciók 
vannak már csak hátra. 

A második ütem kivitelezése is elkez-
dődött az Ipolypart, Trikál és Széchenyi 
illetve Nádor utcákban. Az aszfaltozás 
ott legkorábban nyár végén várható. 

Az önkormányzat kéri a lakosság tü-
relmét, és körültekintő közlekedésre fi-
gyelmeztet az utóbbi utcákban.

Pályázati dömping
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is számtalan project megva-
lósítására pályázik az önkormányzat.

A Városházán tartott sajtótájékoztatón kiderült: 2,5 milliárd össz-
értékű az eddig beadott pályázatok nagyságrendje, közülük hét már 
bírálat alá került, vagyis átment az előzetes számvevőszéki ellenőr-
zésen. 

Siker esetén rendbe teszik a városi csapadékvíz-hálózat hat kri-
tikus pontját, sor kerül mintegy 30 millió forintos járdafelújításra, de 
megújul a Madách utcai védőnői szolgálat, a volt Kóvári úti nyugdíjas 
klub, az egykori Aninger ház a Palóc Liget bejáratánál, a bölcsőde és 
a Nyitnikék óvoda is, továbbá a családsegítő szolgálat eszközökhöz 

juthat, illetve megindulhat - egy speciális közösségfejlesztő pályá-
zatnak köszönhetően (CLLD) - egy sosem látott mértékű kulturális 
fejlesztés a városban. Ha nyernek a pályázatok, teljes körű turisztikai 
fejlesztés készülhet a Nyírjesre, és új orvosi rendelő is épülhet az 
Ipoly Áruház mellett. 

Bírálati szakaszba lépett a Szügyi út melletti, és a volt BSE pálya 
iparterület-fejlesztési pályázata, jelentős útépítéssel. 

Arról is döntés született, hogy még nyáron beadásra kerül mintegy 
5 kilométernyi bicikliút és az Ady-Kóvári kereszteződés új körforgal-
mának megépítését tartalmazó pályázat. 

Az önkormányzat ezeken túl pályázik több intézmény energetikai 
megújítására, ’56-os emlékpont létesítésére és a Hősök tere befeje-
zésére is.

Jubileumi évhez érkezett a 
Sörfesztivál: július 13-17. között 20. 

alkalommal várja a vendégeket a 
közkedvelt rendezvény az Ipoly-

parton. Vasárnap Balassagyarmaté 
a főszerep.

A Balassagyarmati Sörfesztivál 
főzőversenyt hirdet Főzzük meg 
Balassagyarmat levesét elnevezés-
sel, melyre vándorserleget alapít a 
főszervező. 

A verseny célja, hogy elindítson 
egy olyan gasztronómiai eseményt, amely a 
városunkhoz köthető és évről évre – önálló 
rendezvényként – megszervezésre kerül. Az 
elkészített ételeket közismert zsűri értékeli 
és díjazza. Nevezni bármilyen létszámú csa-
pattal lehet.

A feladat: július 17-én (vasárnap) 12 órá-

tól délután 16 óráig a fesztivál helyszínén, 
bármilyen hagyományos alapanyagokból, 
gulyás alapra levest készíteni, melyből 5 dl 
levet az értékeléshez a zsűri rendelkezésére 
kell bocsátani.

A főzött ételnek mennyiségi korlátozása 
nincs, a vendégek számára kóstoltatható, 
de nem értékesíthető. A főzőcsapat a saját 

standjára korlátlan számban hívhat vendé-
geket. A Sörfesztivál a csapatok számára 3 
x 3 méteres sátrat, 1 sörasztalt, 2 padot és 
főzőhelyet biztosít, egyéb eszközt a neve-
zőknek kell hozniuk.

A főzőversenyre nevezni a csapat ne-
vének megjelölésével a golan@golan.hu 

címen, vagy a 20/213-4399 telefonszámon 
lehet.

A XX. Balassagyarmati Sörfesztivál júli-
us 13-án, szerdán 17 órakor nyitja kapuit a 
szokott helyén, az Ipoly-parton, aznap este 9 
órakor a Tankcsapda lép színpadra. Másnap 
Rúzsa Magdi ad koncertet, pénteken a mula-
tós zene kedvencei énekelnek, szombaton a 

Magna Cum Laude koncertezik. 
Július 17-én, vasárnap lesz Ba-

lassagyarmat Napja: kispályás 
focitornát rendeznek, sor kerül a 
főzőversenyre. Délután 2 órától 
következnek a zenei programok, 

megannyi gyarmati származású fellépővel: 
először az Ősiláz ad koncertet (énekel: Ho-
muth Öcsi), aztán színpadra lép Eszményi 
Viktória, Lombos El Marci, Szatmári Orsi, de 
élőben játszik a Smokin’ Sofa Trió és este 
Gáspár Laci is. Részletes program a www.
nogradimagazin.hu oldalon.

Balassagyarmat Napja a XX. Sörfesztiválon

Egymilliós forintos önkormányzati segítség 
a felgyújtott társasház lakóközösségének
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Csatlakozz a Palóc 
Gyermekdalkörhöz!

A Száztagú Százszorszép Palóc Ifjúsá-
gi- és Gyermekdalkör a sikeres bemutat-
kozások után nyáron sem marad fellépés 
nélkül. Augusztus 7-én Ipolybalogon, a 
Szent Korona ünnepen, míg augusztus 20-
án Rétságon, a Szent István ünnepen adja 
elő műsorát. A dalkörhöz még mindig lehet 
csatlakozni, a fellépésekhez szükséges 
palóc hímzett ingeket a főszervező Kér-
dőjel Hobbi Egyesület biztosítja. Érdekes 
hír a palóc éneklők háza tájáról, hogy tár-
gyalások folynak Kovács Ákos menedzs-

mentjével arról, hogy augusztus végén 
Ipolynyéken találkozna a népszerű énekes 
a dalkör tagjaival, és az Utolsó hangos dal 
című sláger közös előadásáról is szó van. 
További információk elérhetőek a Száztagú 
Százszorszép Palóc Gyermekdalkör face-
book-oldalán, illetve Ónodi Krisztiánnál 
(20/353-8844).

Nyitnikék gyermeknap
Gyermekzsivajától volt hangos a Nyitni-

kék Tagóvoda udvara: az apróságok közös 
reggeli tornával frissültek fel és gyűjtötték 
össze energiáikat az egész napos prog-
ramsorozathoz. A középső- és nagycsopor-
tosok aszfaltrajzversenyen mérték össze 
tudásukat, míg a kiscsoportosok homokból 
építettek mesevárat. Jakus Julcsi vezeté-
sével különböző kézműves foglalkozáso-
kon ügyeskedtek: nemezlabdát készítettek, 
gyöngyöt fűztek, agyagoztak, ujjbábot szí-

neztek, de hangszerbemutatón, daltanulá-
son is részt vettek. A gyermekek az íjásza-
tot is kipróbálhatták, majd az Ákom-Bákom 
Bábszínház előadásán szórakozhattak, 
végül a Buborék együttes koncertjén a szü-
lőkkel és a Cseperedő Tagóvoda vendég 
ovisaival zárták az idei gyermeknapot.

„Így kell járni…”
Idén is megrendezésre kerül az Így kell 

járni ... című Néptánc Gála a Civitas Fortis-
sima téren. A rendezvény július 23-án, 18:30 
órakor kezdődik a Mikszáth Kálmán Műve-

lődési Központtól induló felvonulással. Az 
esemény a fő téren folytatódik kárpát-me-
dencei táncos barangolással, a Rábaköztől 
Bukovináig. 

Palócok az első 
világháborúban

Beállok rózsám katonának – Palócok az 
első világháborúban címmel új időszaki ki-
állítás nyílt a Palóc Múzeumban.  Az utóbbi 
évek egyik leglátványosabb, gazdag tárgyi 
anyaggal bíró kiállításának fő szempontja, 
hogy emléket állítson az egykori hősöknek 
és áldozatoknak. A tárlat egyszerre három 

sajátos nézőpontból közelít az első világ-
háború témájához. Felidézi a Nagy Háború 
teljes időszakát végigharcoló 16-os honvéd 
gyalogezred történetét, amelynek II. zász-
lóaljában főként a városunkból és az annak 
környékéről bevonultak teljesítettek szolgála-
tot. Elbeszéli Balassagyarmat hátország sze-
repét, a város háborús megpróbáltatásainak 
éveit, valamint bemutatja az első világhábo-
rúnak a palócság mindennapjaira gyakorolt 
hatását, érzékeltetve az egyéni sorsokban 
és a közösségi életben bekövetkezett tra-
umákat. A kiállítás egyik érdekességének 
számít, hogy a múzeumi műtárgyak mellett 
most számos helyi magángyűjteményből 
származó ritka első világháborús tárgy és 

dokumentum is bemutatásra kerül a nagykö-
zönség előtt. Mindemelett a korszerű techni-
ka eszközei sem hiányoznak a kiállításból. 
Az itt elhelyezett média lejátszókon első vi-
lágháborús vonatkozású dalok hallgathatók 
meg. A korszakban elmélyülni vágyók pedig 
érintőképernyős eszközök segítségével fér-
hetnek hozzá a korabeli sajtó- és fotóanyag-
hoz, valamint egy első világháborús posta 
és bélyegtörténeti gyűjteményhez. 

Az időszaki kiállítás, amely a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatása mellett a 16-os 
Honvéd Hagyományőrző Egyesület segít-
ségével valósult meg, ez év végéig várja a 
látogatókat a Palóc Múzeumban.

Telek Balázsra 
emlékeztek

Az égi lajtorjás elnevezéssel emlékező 
kiállítást és koncertet rendeztek a főutcai 
Tornya Galériában. A tragikusan fiatalon el-
hunyt képzőművészre, városunk Pro Urbe 
díjas alkotójára, a mindig újító fotóművészre 
emlékeztek családtagjai, barátai, tisztelői. 
Az esemény méltó volt Telek Balázshoz.

Hősök Napja
A megújult Hősi Temetőben emlékeztek a 

Hősök Napjára, beszédet mondott dr. Sza-
kács Zoltán, a Civitas Fortissima Kör elnöke, 
közreműködtek a Balassi Bálint Gimnázium 
diákjai.



Negyvenhét esztendő után távozott 
a pénzintézet éléről a Cserhát 

Takarék első embere, Holes Imrét 
kérdeztük múltról és jövőről.

Miért e váratlan búcsú?
Már öt évvel ezelőtt elhatároztam, 

ha betöltöm a hetvenedik életévem, 
visszavonulok.

Nem hétköznapi rekorddal büsz
kélkedhet: a modern kori Magyarors
zágon senki sem állt 47 évig egy 
pénzintézet élén!

És micsoda 47 esztendő volt!
Hogyan kezdődött?
1969. június 29-én Cserháthalápon 

alakult meg a Cserhátvidéke Körzeti 
Takarékszövetkezet, a takarékok me-
gyei szövetsége és a Magyar nándori 
Áfész szervezésében. Jó magam taná-
csi vonalon dolgoztam Herencsény-
ben, mikor a szervezők megkerestek, 
hogy pályázzak az induló takarék 
vezetői állására. A bankok ugyan 
mindig is érdekeltek, de csak annyit 
tudtam róluk, amennyit olvastam, 
így elmentem két hétre az érsekvad-
kerti takarékhoz – figyeltem, tanul-
tam, megtetszett és beadtam a pályá-
zatom. 

Nem tartott a merőben új feladat
tól, hiszen akkoriban az OTP egyed
uralkodó volt hazánkban?

Szemernyi félsz sem volt bennem. 
Számomra csak az volt a kérdés, si-
kerül-e megnyerni az emberek bizal-
mát, hiszen mindössze 23 éves vol-
tam! De rengetegen ismertek, hiszen 
tanítottam a surányi gyógypedagógi-
ai intézetben, tevékenykedtem 
könyvtárosként és kultúrház igazga-
tóként is, tudták jól, ki vagyok.

Villámrajtot vettek: kilenc telepü
lésen indultak, de 5 évvel később 
már Kiváló Takarékszö vet kezet ki
tüntető címet kaptak – hogyan sike
rült mindez?

Nagyon jó igazgatóság volt, vagyis 
„hagyták a gyereket dolgozni”! Nem 
akadályozták a kezdeményezései-
met, és ötletem bizony volt bőven! 
Például 1971-től, másfél év alatt fel-
építettük a magyarnándori központi 
üzletházat és 6 új fiókot! Ez akkora 
fejlődés volt, hogy mindenki féltett, 
mondván túl gyorsan bővülünk! De 
hajthatatlan voltam, tudtam, ez a jö-
vő. Az élet engem igazolt, az embe-
rek szemében a Cserhát Takarék 

olyan biztos ponttá vált, hogy szó 
szerint sorban álltak a pénztáraknál a 
betételhelyezéssel! A családias han-
gulat is fontos volt, mert az emberek 
tudták, hogy nem kell fehér ingben 
és nyakkendőben jönni a bankba, 
hanem a traktorról leszállva is bejö-
hetnek megbeszélni a hitelt. Én vol-
tam az első az országban, aki betét-
kamatot emelt 1971-ben, 0,5 száza-
lékkal! Ez olyan jelentős lépés volt, 
hogy hónapok alatt a megye legered-
ményesebb takarékja lettünk, a pos-
táról is ezrek hozták át betétjeiket 
hozzánk.

A városban csak később nyitott 
kirendeltséget.

A fejlődésünkben csak egy akadály 
volt: az egész országban tiltva volt a 
városokban takarékszövetkezeti ki-
rendeltség nyitása. A városiakat nem 
vehettük fel tagnak, nem lehetett ne-

kik hitelt folyósítani, ugyanis a tör-
vény így védte az OTP-t. Ma már el-
mondhatom, akkor is volt kiskapu, 
nagyon sok gyarmati ügyfelünk volt 
- ideiglenes nándori lakcímmel… De 
aztán megkaptuk az engedélyt és 
1982-ben, az országban elsőként, vá-
rosi kirendeltséget nyitottunk, 
Balassagyarmaton, a Patvarci úton. 
Akkora igény jelentkezett, hogy négy 
évvel később megnyitottuk a korsze-
rű kirendeltségünket az Ipoly Hotel 
mellett. Nagy sikerünk volt: két 
pénztár működött, egy a lakosság-
nak, egy a vállalkozóknak. Hétfőnként 
ügyfélfogadást tartottam két munka-
társammal, minden kéréshez ember-
ségesen és segítőkészen álltunk.  
Minden hiteligénylésnél ott voltam, 
számomra természetes volt, hogy 
nem adtunk hitelt annak, akiről tud-
tam, hogy esélye sincs visszafizetni. 
Aztán 1997-98-ban Vácott és 
Salgótarjánban, majd 2003-ban 
Rétságon is nyitottunk fiókokat.

A 47 év legnehezebb időszaka?

2013-ban új törvényt fogadott el az 
Országgyűlés, ezzel kihúzták aló-
lunk a szőnyeget, hiszen minden faj-
ta önállóságunkat megszüntettek. A 
Takarékbank központi igazgatóságá-
nak kell jóváhagyni mindent, a hitel-
folyósítástól a fejlesztésekig. Vagyis 
Budapesten egy irodában jobban is-
merik a nyugat-nógrádi embereket, 
mint mi, akik közöttük élünk....

A legörömtelibb pillanat?
Az utóbbi három évtizedben ott 

voltunk a közélet minden területén: 
iskolákat segítettünk, a sportot és a 
kultúrát támogattuk, miként ren-
dezvények százait szponzoráltuk, 
továbbá alapítványokat hoztunk lét-
re a városi kórházban és a közéleti 
feladatokra, ennek keretében tüntet-
tük ki az év szakembereit. Büszkén 
mondhatom, hogy Nyugat-Nógrád 
közismert és meghatározó tényezője 

volt a Cserhát Takarék, 
és személyem is, aki 17 
évig tiszteletdíj nélküli 
polgármester voltam 
Kétbo dony ban, a mun-
kám eredménye meg-
látszik a falu fejlődésén 
a mai napig.

Milyen érzésekkel 
búcsúzik?

Nehéz itt hagyni a 
takarékot, hiszen any-

nyi szép emlék, annyi siker köt ide. 
Mi valóban egy nagy és összetartó 
család voltunk! Búcsúzóul sem 
mondhatok mást, mint amit a tevé-
kenységem alatt mindvégig hangsú-
lyoztam: csak az dolgozzon bank-
ban, akiben emberszeretet és segítő-
készség munkál!

Szemmel láthatóan jó erőben 
van, mit tervez?

Eszembe sem jutott, hogy leálljak, 
bár most már több időt fordítok a 
pihenésre, a kikapcsolódásra. A jö-
vőben a családi vállalkozásainkat 
fogom segíteni, van elég tennivaló 
az építőipari részlegnél, a lovardá-
ban, a halastónál, az erdei iskolánál. 
De beindítok egy médiavállalkozást, 
és egy ingatlan forgalmazási irodát 
is.

A pénzügyektől is visszavonul?
Azt azért nem: pénzügyi és befek-

tetési tanácsadással állok a polgárok 
rendelkezésére. Negyvenhét év ta-
pasztalatával segítem az embereket.

Szilágyi Norbert
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Negyvenhét év után búcsúzó Takarékvezér
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Kisgyermek baltával a csonka 
akácfánál – Megrágcsálni a kép 

szélét – Amatőrök csak profikkal 
közösen – Kiállítás helyett bugyi 

vásár – Hajtóerő és elégedettség. 
Csemniczky Zoltán 

szobrászművésszel, városunk friss 
díszpolgárával beszélgettünk.

Első emlékek az alkotásról?
A családi legenda szerint három 

éves voltam, amikor a nagyszüleim 
romhányi házában felvettem a bal-
tát, szó nélkül kisétáltam a kapu elé 
és az ott álló csonka akácfát szépen 
lassan elkezdtem faragni. 

Nem lehet elég korán elkezdeni 
szoborni…

Erről persze még szó sem volt ek-
kor, de tény, hogy szüleim kisgye-
rekkoromtól rendszeresen vittek 
múzeumokba, de festőnő barátunk 
is volt, így a művészettel korán kö-
zeli kapcsolatba kerültem. 

Mikor vált komolyabbá ez a kap
csolat?

Általános iskola felsőben már na-
gyon sokat rajzoltam. A gimiben 
már tudtam, hogy ezzel akarok 
foglalkozni, egy társammal jártunk 
a Dési Huber István Képzőművész 
Körbe, amely a főváros egyik legje-
lentősebb képzőműhelye volt: a 
műtermekben akt és portrérajzo-
lást, térábrázolást sajátíthattunk el, 
de a továbbtanuláshoz szükséges 
szakmai előkészítésben is sok se-
gítséget kaptunk. A képzőművé-
szeti főiskolára akartam menni, 
végül is a szegedi tanárképzőn vé-
geztem. Friss diplomás tanárként 
kerültem Gyarmatra, három évig 
általános iskolákban tanítottam 
rajzot, majd a művelődési központ-
ba kerültem.

Aligha bánkódott, hogy önre bíz
ták a Horváth Endre Galériát…

Nagyon jó iskola volt: sehol más-
hol nem lehet olyan jól megismerni 
mások munkáit, mint a kiállítás 
rendezés közben, merthogy az em-
ber megfogdossa, megszagolgatja, 
megrágcsálja a kép szélét, próbálja 
megfejteni, mit akart közvetíteni a 
kiállító. A megnyitókon aztán jöt-
tek művészek, elhangzottak meg-
nyitóbeszédek okos emberektől, 

sokat lehetett tanulni, jókat lehetett 
beszélgetni. 

Pezsgő művészeti élet volt a 
nyolcvanas években Gyarmaton?

Az bizony! A profik – Réti Zoli 
bácsi, Farkas Bandi bácsi, 
Szederkényi Attila, Tornay Endre, 
Jánossy Firinc – mellett Pénzes 
Géza, Görög Imi, Csikász Pista és a 
többiek, szépen összeverődött a 
csapat. 

A Nyári Tárlat is az ön nevéhez 
fűződik.

Afféle gyarmati seregszemlének 

szántam 1980-ban, amikor az ama-
tőr alkotók még csak a profikkal 
közösen, csoportosan állíthattak ki. 
Szép ívet futott be a tárlat: 1990-ben 
17 ember állított ki, az utóbbi évek-
ben már több mint 50, jó érzés meg-
tapasztalni, milyen gazdag ez a vá-
ros, mennyi tehetség van. 

A Képzőművészeti Szabadiskolát 
is beindította ’84-ben.

Akkor költözött a művház a mos-
tani rendőrségi épületbe, volt egy 
begalériázott külön helyiségünk: 
lent voltak a rajzbakok, fönt volt az 
irodám, meg a képtár anyaga. Kedd 
és csütörtök esténként voltak a fog-
lalkozások, de bárki bármikor bejö-
hetett és dolgozgathatott, vagy csak 
megmutatta az új munkáit. Ide járt 
Párkányi Péter, Telek Zoli, Csach 
Gabi, Adorján Attila, Sáros Miklós. 
Szép idők voltak.

Nem hiszem, valaha is foglalko
zott a gondolattal, hogy a művelő
dési központ igazgatója legyen…

Soha nem ambicionáltam ezt a 
feladatot.

Akkor miért?
Hogy a galériák megmaradjanak. 

Eljutott hozzám ugyanis olyan el-
képzelés, miszerint racionalizálni 
kellene a galériák felhasználását: a 
termeket kiállítások helyett bérbe 
lehetne adni például bugyi vásár-
nak. Egyetlen éjszaka alatt megírtam 
a pályázatom.

Eleven érdeklődés
Régi nógrádi nemesi család leszár-
mazottjaként 1953-ban született 
Budapesten. 1976-ban szerzett bio-
lógia-rajz szakos diplomát a szegedi 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 
Ekkor került Balassagyarmatra, ahol 
rövid idejű általános iskolai tanítás 
után a művelődési központban 
helyezkedett el: feladatkörébe tarto-
zott a városi kiállítások szervezése, 
rendezése, majd 1983-tól a 
Képzőművészeti Szabadiskola veze-
tése. 
1979-től napjainkig ezer kiállítást 
rendezett az intézményben és intéz-
ményen kívül. 1979-ben alapító 
tagja volt a Komjáthy Jenő Irodalmi 
és Művészeti Társaságnak. 1990-től 
feladatai szaporodtak: a Horváth 
Endre Galéria mellett elindult újabb 
időszaki kiállítóhelyként a 
Szerbtemplom Galéria is. A Városi 
Képtár anyagát 1991-től folyamato-
san bővíti és gondozza. 
2008-ban kulturális menedzser dip-
lomát szerzett a KKDSZ Akadémián. 
2007-től kilenc éven át, nyugdíjba 
vonulásáig a Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központ igazgatója volt. 
Egykori növendékei közül sokan 
(Párkányi Raab Péter, Adorján Attila, 
Telek testvérek, Sáros Miklós, Petró 
György) sikeres képzőművészeti 
alkotókká váltak. 
Kiemelkedő alakja a magyar szobrá-
szatnak, melyet nemcsak a Pro 
Urbe, a Derkovits-, Horváth Endre-, 
Madách- vagy a Munkácsy-díjak 
fémjeleznek. Drót szobrait szívesen 
fogadják Szegedtől Párizsig, köztéri 
szobrai megtalálhatók Európa szá-
mos településén Terénytől a felvidé-
ki Rózsahegyen át az itáliai 
Belgiratéig. 
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Nem formálta át 9 évnyi igazga
tóság?

Nem.  Kötelességtudó ember va-
gyok, a vállalt feladatot tisztességgel 
elvégeztem. Sokat tanultam, ami re-
mélhetőleg hasznomra vált, és bi-
zony az sem volt hátrányomra, hogy 
türelmes vagyok. 

Fél éve nyugdíjas, azóta folyama
tosan alkot.

Reggel kijövök a műterembe, az-
tán megebédelek, majd estig folyta-
tom a munkát. Még mindig látok 
újabb és újabb lehetőséget a drót-
ban. Megint foglalkoztat a szobrok 
megfestése. De sokat rajzolok is.

Mi a művészet?
Megismerési forma. A világ és 

önmagunk megismerése folyamato-
san tart. Magunkról is felfedezhe-
tünk bizonyos dolgokat, amelyekről 
azt hittük, ezeket nem tudjuk. Ez a 
folyamat a művészet révén egy köz-
vetítő elem, kommunikációs szem-
pontból a befogadók felé áramolta-
tás. Aki azt hiszi, a racionalitás útján 
lehet megismerni a dolgokat, az té-
ved, mert az kevés. A művészetben 
értelmi és érzelmi momentumok 

egyszerre szerepelnek. Nekem a 
művészethez van affinitásom, min-
dig az izgat, hogyan lehetne a fejem-
ben lévő gondolatot megvalósítani. 

Ebben a fészbukos-okostelefo
nos információ-zuhatagban köny
nyű az üzenetet eljuttatni a szemlé
lődőhöz?

Kétségtelen, hogy napról napra 
hatalmasabb infóáradat vesz körbe 
minket, de azt is látni kell, hogy sze-
lektíven tekintenek az emberek ma-
guk köré: nem minden jut el a tuda-
tukig, nem mindent vesznek észre. 
A felnövekvő nemzedék ebbe bele 
fog tanulni és képes lesz vele együtt 
élni. Ezen aggodalmaskodni fölösle-
ges.

Milyen Gyarmat művészeti élete 
2016ban?

Sokan nincsenek már közöttünk, 
amit fájlalunk, de azt is látom, hogy 
sok tehetséges fiatal törekszik felfe-
lé. Van törekvés arra, hogy pezsgő 
kulturális élet működjön a városban. 
Érdeklődést is látok. Az eredmény 
már sok mindentől függ, de aligha-
nem az akarat és az elszántság a 
legfontosabb.

És mi a legfontosabb Csemniczky 
Zoltán életében?

Hogy megmaradjon bennem mi-
nél tovább az eleven érdeklődés, 
mert e nélkül érdektelenné válik a 
világ és akkor az közelebb viszi az 
embert a halálhoz. Ha ez az eleven 
érdeklődés megmarad, akkor a bel-
ső energiák úgyis arra sarkalnak, 
hogy tovább csináljam azt, amiben 
hiszek.

Elégedett ember?
Teljes megelégedettséggel nem le-

het működni, mert az biztosan nem 
viszi tovább a dolgokat. Hogy a 
szükséges hajtóerő meglegyen, ah-
hoz némi elégedetlenségnek is kell 
lenni önmagával szemben az ember-
nek. De fontos látni az elégedettség 
és az elbizakodás közötti különbsé-
get, és e szerint kell meghúzni a 
cselekvés és a viselkedés határait. A 
túlságosan nagy megelégedettség 
nem inspiráló, hanem dölyfössé te-
szi az embert. A dölyfösség pedig 
lufivá válik, és pillanatok alatt ki-
pukkan az egész. Nem vagyok telje-
sen elégedett magammal.

Szilágyi Norbert

A Demokratikus Koalíció helyi elnöke számára nem elfo-

Mindannyiunk életében a leg
meghatározóbb közösség a család. 
Közelmúltunkban felgyorsult a 
családok egészségének felbomlása, 
a többgenerációs együttélés pedig 
igazi különlegességnek számít. Kis 
odafigyeléssel bármikor jobbá te
hetjük családunk életét. 

A Kicsi vagyok én Közhasznú 
Alapítvány helyi intézményekkel 
szövetséget kötve a Családbarát 
Ország 2015 pályázat segítségével 
több hétvégén kínált tartalmas prog-
ramokat családok számára. 

Babaszínház, játszóház, gyermek-
színházi előadások, kézművesség, 
párkapcsolati workshop, ismeretter-
jesztő előadások kerültek A siker tit-

ka a család című programsorozatunk-
ba, melyhez 2015 szeptemberétől 
2016 májusáig mintegy kétezer részt-
vevő csatlakozott.

A családot, mint szeretetet és biz-
tonságot adó közösséget bemutató 
előadásainkon szó esett a magyar-
ság lelki tartalékairól, történelmi 

sorskérdésekről, természeti értéke-
inkről. Hagyományos népi kultú-
ránkból mesék, táncok, énekek és 
népzenék elevenedtek meg. A gyer-
mekáldás mellett a házasság fontos-
ságát külön hangsúlyoztuk. 
Házassági tanácsadó szakember se-
gítségével igyekeztünk tudatosan 
rátekinteni a párkapcsolatok műkö-
désmódjára.

Közös játékba hívtuk 
Balassagyarmaton és térségében élő-
családokat a mikulásvárás és Advent 
idején. Tavasszal kézműves foglal-
kozásainkkal voltunk helyi, megyei 
és régiós rendezvények érdekes és 
kedvelt színfontjai.

Családi programsorozatunk meg-
valósult célja: olyan élményt, izgal-
mat adni gyerekeknek, családoknak, 
amely feléleszti, fokozza az életörö-
met.                                   Jakus Juli

Pályázzon a városnál!
Az idei évvel elindult önerős városi pályázatokat eddig 
kilencen vették igénybe: 6 járdaépítésre és 3 társas-
ház homlokzat felújítására adott támogatást a város 
mintegy 4 millió forint értékben. A város honlapján 
olvashatók azok a rendeletek, amelyek alapján járda-
felújításra, 1955 előtt épült családi házak homlokzatá-
ra, és társasházi homlokzat önerős megújítására nyílik 
lehetőség.

A család a siker titka



Gyermekkoromban, ha szomjas voltam, 
odamentem a csaphoz és töltöttem ma-
gamnak vizet. De hol vannak már ezek az 
idők?  

Magyarország víz terén különleges 
helyzetben van. A csapvíz majdnem eléri 
azokat a paramétereket, hogy ásványvíz 
lehessen. Ennek során a víz tartalmát ve-
szik számításba és értékelik. Ha elegendő-
en nagy az ásványi só tartalma és tiszta, 
akkor ásványvíz. A túl sok só sem jó 

egyébként, mert árt a veséknek, vérnyo-
másnak. Tetézi a bajt, ha csak egyfajta ás-
ványvizet iszunk. Variáljuk a vizeinket, 
4-5 félét fogyasszunk! A vezetékes vízről 
is felröppen néha, hogy ezt, meg azt tartal-
maz. Ám meglepődnénk, ha tudnánk, a 
PET palackból mi minden jut a vízbe! 
Egyetlen palackból még nem is annyira, 
de ha minden nap ilyen vizet iszunk, ak-
kor minden nap egy kicsi. 
Ráadásul néhány becslés szerint a palac-

kozott italok literjeihez körülbelül két liter 
csapvizet használnak fel a gyárak, az üres 
palack előállítása és a mosása során. Ez a 
tiszta víz megy a lefolyóba azért, hogy mi 
ihassunk a palackból. Elterjedtek a víztisz-
títók. Mindent kiszűrnek, még a hasznos 
anyagokat is. Ám, ha már felépítettek egy 
iparágat erre nyugaton, akkor a termékei-
ket már el is kell adni. Elvégre csak akkor 
jön a profit...

dr. Ádám György Ferenc

Gauguin francia festő egyik képének cí-
me: Kik vagyunk, hová megyünk? Ez a 
kérdés nyilván foglalkoztatta őt akkor, s 
talán döntéséhez is hozzásegítette, amikor 
a századvégi életérzés dekadens kiábrán-
dultságával fordított hátat végérvényesen 
a civilizációnak, s ment Tahitibe, hogy 
életcélt találjon a bennszülettek világának 
művészi felfedezésében. Exodusa hamaro-
san követőkre talált, a későbbiekben pedig 
a kiváltságosok rendszeres passziójává 
vált, ha nem is életre 
szóló spleenből, de 
kalandvágyból vagy 
egzisztenciális okok-
ból. És ez sem előz-
mény-nélküli. A vik-
toriánus Angliában 
például, szinte elő-
írásszerűen, a kato-
nai vagy tisztviselői 
karrier a gyarmati szolgálattal, tapaszta-
lat- és érdemszerzéssel kezdődött többnyi-
re Indiában vagy Afrikában. A XVI-XIX. 
századi Közép-Európa peregrinusai meg 
tudományt és mesterséget tanulni jártak 
Németországba, Hollandiába, Itáliába, 
hogy aztán visszatérve hazájukat gazda-
gítsák vele. 

Aztán a technika fejlődésével a világ 
közelebb került az emberhez, s lehetővé 
tette nagy tömegek „kivonulását”, ha csak 
hónapokra, hetekre vagy napokra is, s ha 
nem is a másik féltekére, de legalább a he-
gyekbe, a tengerhez, a vizekhez, a szom-
széd országba a változatosság, felfedezés, 
felüdülés örömének kínálatával. Kínálatával 
általában, azonban egyre kevésbé hozadé-
kával, különösen mostanában. 

„A békémet, boldogságomat nem feltét-
lenül a messze-idegenben találom!” böl-
csességéhez  a lelki késztetést azonban még  
az utazás töredelmének, vagy az idegen-

ben esetleg elszenvedendő bizonytalanság, 
fenyegetettség gondolata, sőt valóságos 
félelme sem írhatja felül. Mint azt 
Horatius egyik szállóigévé nemesedett  
kétezer éves verssora jelenünkbe hajló ér-
tékként jelzi: „Beatus ille” – „távol a vi-
lágtól”, távol Rómától, Tibur háborítatlan 
békéjében.

Krúdy Szindbáddal, Kosztolányi Esti 
Kornéllal, Márai européer-polgárként jár-
ta a világot, miközben a leggazdagabb és 

legizgalmasabb vidé-
ket saját magukban, 
szellemiségük és hal-
hatatlan lelkük távla-
taiban találták meg. 
Kant egész életét 
Königsbergben töltöt-
te, ki sem mozdult 
onnan, filozófiája 
mégis új távlatokkal 

ajándékozta meg az emberiséget. A tanu-
latlan muzsik, Platon Karatajev leiskoláz-
za filozófiából a művelt arisztokrata dan-
dyt, a lelki válságba jutott aranyifjú 
Bezuhovot Tolsztoj regényében, amikor 
világfájdalmas életuntságára megoldásul 
önnön lelkét (lelkiismeretét) ajánlja. A 
gunyorosan keserű pikareszk regények 
majd mindegyikének epilógusa lehetne az 
utazások értékét sajátosan minősítő szál-
lóige: „Cultivons notre jardin” 
-  „Műveljük csak kertjeinket!” És nem 
csak a török paraszt példája nyomán, de a 
természettel a legszorosabb kapcsolatban 
lévő földművesek ősi bölcsességet, békét 
közvetítő józanságával, amire a mai nagy 
bajba jutott emberiségnek is úgy van 
szüksége talán, mint amilyen időszerű 
szándékoltsággal ajánlotta ezt két ezer éve 
Vergilius Agricolájában.  

Egybehangzó történészi vélemények 
szerint a középkori nyomorúság a sok 

egyházi ünneppel volt viselhető; a megál-
lás, a megnyugvás, a lelki számvetés, a 
testi felkészülés azíliumát  kínálták.  Erről 
az isteni ajándékról, az ünnepről, zarán-
dokéletünk útjának állomásairól, így vall 
himnuszában Pierre Abélard a XII. szá-
zadban.

„Törteknek pihenés, bátraknak juta-
lom.

...ahol a tény előtt nem fut az epedés,
s nem lesz a vágy különb, mint a telje-

sedés” 
Az ünnepvárás őszinte örömén túl az 

ünnep igazi értékbecsüléséig akárha hoz-
zánk szólna ; máig ható a lelki ráhangolt-
ság intimitása, békéjének hiteles megéltsé-
ge, mégis emelkedettsége.

Márait olvasva, környezet-leírásait lép-
ten-nyomon keresztezik szellemi kalando-
zásai, bennük a folyamatosan építkező in-
tellektuális kapcsolatrendszer sziporkázó 
sokszínűsége az igazi élmény. A világuta-
zó sorai ezért is messze több költészetnél:

„Egy napon útra kel a lélek, s a világ 
csak zavar. Szándéktalanul, készületlenül, 
akaratlanul olyan expedíciókra indulunk, 
melyekhez odamérve egy földi út hétvégi, 
filléres kirándulásnak tetszik.” 

Gondolatpárhuzamát ide kínálja 
Thomas Merton angol író, ciszterci szer-
zetes Hétlépcsős hegy című önéletrajzi 
regénye, izgalmas „felfedezőútja”. 
Alcímében írja: „Egy világjáró megtalálta 
az utat hazafelé”   

Így vakációs víkendjeink, kiruccanása-
ink, nyaraló ünnep-múltával eltöprenghe-
tünk, valóban ünnep volt-e számunkra, 
vagy csupán szélkergetés? 

Áhított harmóniánkért sem biztos, hogy 
messze kell mennünk, talán Gauguin 
kérdésére válaszolhatunk a közeli kiserdő-
ben, a szellős verandán vagy szobánk esti 
csendjében is.                    Veres József
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Kik vagyunk, 
hová megyünk?
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Ötvenhat esztendei folyamatos munka 
után május végén bezárta az ajtót váro-
sunk ismert ruházati kereskedője, 
Kecskés Ernőné. 

Nehéz döntést hoztam meg, de illik befejez-
nem – mondja Zsuzsa néni. – Hetvenegy 
éves lettem, elég volt.  
Ahogy telik-múlik az idő, úgy lendül bele a 
társalgásba. Kiapaszthatatlan sodrással 
ömlik belőle a szó. Beszél a régi szép idők-
ről, a kezdetekről. Összeszámolja, hány 
üzlet működött csak a főutcán. 
Hatvannégynél áll meg sorolás.
Hogyan is lettem kereskedő? Teljesen 
véletlenül – mered a múltba Kecskés 
Ernőné. – Kisgyerekként gyakran megfor-
dultam a vasútállomással szemközti, úgy-
nevezett Káros élelmiszerboltban. Ott lát-
tam-tapasztaltam, mekkora élvezettel, mun-
kaszeretettel dolgoznak az eladók. 
Elhatároztam, én is ezt a szakmát válasz-
tom. Tokajban jártam ki a kereskedői isko-
lát, aztán hazatértem.
Rövid kitérő után a Thököly utca és a 
Rákóczi út sarkán lévő üvegboltba került. A 
hatvanas évek közepén jártunk. 
Helyettesítőként lépett be először, aztán 
tizennégy esztendeig ott maradt. Később, 
hosszú időn keresztül az Ipoly Áruház divat-
áru osztályát vezette. „Azok voltak az iga-

zán szép idők” – sóhajt fel.
Hatalmas forgalmat bonyolítottunk le. 
Mindenki, aki igényes, de megfizethető öltö-
zetre vágyott, hozzánk tért be. Állandóan 
frissíteni kellett a kollekciót, hetente jártam 

Kecskemétre, újratölteni a polcokat. Akkor 
még jobban éltek az emberek, többet költöt-
tek a ruházatukra. A város összes üzemé-
nek, hivatalának a dolgozói megfordultak az 
Ipoly Áruházban. Sok esetben alig húztam 
ki a textil-anyagokkal teli fiókot, percek alatt 
elkapkodtak mindent. Egykori kollégáim 
nevében is beszélhetek: élveztük, amit csi-
náltunk – mondja Zsuzsa néni.
A rendszerváltás után a nagy áruházak kor-
szaka kezdett leáldozni. Eljött a váltás ideje 
és Kecskés Ernőné „maszek” lett. A Négy 
évszak divatáru üzletet tizennyolc éven 
keresztül üzemeltette.

- Sohasem tukmáltam rá a vevőre a ruhát – 
tér át a szakma lényegi kérdéseire. – Ha 
láttam valakin, hogy feszeng a felpróbált 
öltözetben, igazgatja magán, inkább leve-
tettem vele, és másikat próbáltattam fel 
vele. A férfiak talán hálásabb vevők, őket 
jobban szerettem kiszolgálni. Ritkábban jár-
tak be a boltba, de figyeltek az eleganciára. 
Ha egy korábbi vásárlóm jött szemben 
velem az utcán és láttam, milyen jól áll rajta 
a nálam vett öltözék, rendkívül büszke vol-
tam. 
Végül arról ejtünk néhány szót – miután 
hosszú éveken keresztül a kereskedelmi 
iskolában vizsgáztatott –, hogy milyen tulaj-
donságokkal kell rendelkeznie a vérbeli 
eladónak.
Első az emberszeretet. Nélkülözhetetlen az 
alázat és a tisztelet, nem csupán a vásárló 
felé, hanem az áru iránt is. Nem mindegy, 
hogyan kezeljük a portékát, amit értékesíte-
ni kívánunk. Fontos a felelősségérzet és a 
kötelességtudat, tudni illik, mennyire 
„engedhetem el” magam az áru kiajánlása 
során. A bizalommal pedig sohasem sza-
bad visszaélni!
Búcsúzunk. Ahogy a zárás után a rács 
becsukódik, elragad az érzés: Kecskés 
Ernőné nélkül szegényebb lesz 
Balassagyarmat kereskedői közössége.
Hegedűs Henrik
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Finom ebédek
Fél éve látja el a Szent Imre Keresztény Iskola 
élelmezésvezetői feladatait Lágymányosi 
Zoltánné Szalai Boglárka. 
A kétgyermekes családanya már gyermekkorá-
ban megszerette a főzés mester-
ségét, családi otthonukban szíve-
sen forgolódott a konyhában. 
Később is e szakma felé terelődött 
a sorsa, hiszen a Mikszáth KÉVIG 
Szakközépiskolában érettségizett. 
A Magyarnándori Általános 
Iskolában kezdte pályafutását, 
később a Bajcsy úti tankonyhára, 
majd a Reménysugár 
Gyermekotthonba került szakács-
ként. Innen vezetett útja a Szent Imre 
Keresztény Iskolába, ahol január elseje óta élel-
mezési vezető. 
Az intézmény konyháját a Sodexo 
Magyarország Kft. üzemelteti, ahol munkanapo-
kon kétszázötven adag ételt készítenek. 
Boglárka örül, hogy az ő munkájának is köszön-
hető a gyerekek mosolya.

Zsidó szabadegyetem
A Zsidó Szabadegyetem július-augusztus hónapokban nyári szünetet tart. 
Az őszi ’tanévnyitás’ egy országosan is kuriozitás számba menő eseménnyel veszi 
kezdetét: a szeptemberi rendezvényen két világhírű énekes - Nógrádi Gergely, az 
2015-ben Londonban „Európa kántorhangjává” választott zsidó egyházzenész és a 
balassagyarmati születésű Merczel György budapesti katolikus kántor, a 
Zeneakadémia docense - fog fellépni. 
Az eladás során Nógrádi Gergely ószövetségi-, Merczel György újszövetségi egy-
házzenei remekműveket fog bemutatni. 
Ezúton értesítjük azokat, akik hónapok óta érdeklődtek a „Fohász,…másféle 

Istenhez című 2015-ben megjelent 
mű iránt, hogy a – részben néhai 
Lombos Márton életútjának fölhasz-
nálásával megírt – könyv második, 
javított, bővített kiadása a napokban 
megjelent és alulírott szerzőnél meg-
tekinthető. 
Ezúton mondunk köszönetet vala-
mennyi nagylelkű támogatónknak, 

hogy az elmúlt egy (zsidó) évben anyagilag segítették kulturális örökségvédő non-
profit civil szervezetünk céljainak megvalósítását. Külön köszönetet mondunk Kohn 
Józsefnek, aki valamennyi rendezvényünket támogatta. (fotónkon Merczel György)

Majdán Béla
művelődéstörténész, Kertész István Alapítvány
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Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társu-
lás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 

Fogszakorvos 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan ide-
jű közalkalmazotti jogviszony. A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Fogorvosi kör-
zeti ellátás Balassagyarmat város területén. 

Pályázati feltételek: Egyetem, Fogszakorvos, Magyar állam-
polgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
Részletes fényképes, szakmai önéletrajz; 30 napnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén nyújtandó csak 
be, de feltétele a kinevezésnek); iskolai végzettséget igazoló 
okirat másolata; pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a 
pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 29. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bécsi-

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

ELADÓ
Balassagyarmaton, a Rákóczi fejedelem úton,

1 szobás magasföldszinti, 

teljes körűen felújított lakás,
IKEA-s bútorokkal ízlésesen berendezve,

hang- és hőszigetelt faablakokkal.
A lakáshoz tartozik egy garázs is, amely

az eladási ár részét képezi. 
Ára: 6 millió Ft

Érd.: 06-20/662-4385 és a
06-30/553-3817-es telefonszámon lehet.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-Testülete 
Kulturális Bizottságának 10/2016.(Vi.07.) KB határozata

az önkormányzati egészségügyi szakma-
csoportos ösztöndíj-pályázat  

2016. évi elnyerésére benyújtott 
pályázatok elbírálásáról

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek Kulturális Bizottsága a 12/2013.(IV.02.) önkormányzati ren-
deletében foglaltak alapján, a 2016. évi önkormányzati egész-
ségügyi szakmacsoportos ösztöndíj pályázatokat az alábbiak 
szerint bírálta el:

A Bizottság

a.) 4,0 – 4,5 tanulmányi átlaggal:
Szabó Juditnak, Mohora 15.000.- Ft/év
Babcsán Mercédesznek, Balassagyarmat 15.000.- Ft/év
Guth Csengének, Mohora 15.000.- Ft/év
Szikszai Fanninak, Ságújfalu 15.000.- Ft/év
Varga Viviennek, Patvarc 15.000.- Ft/év
Adámi Anitának, Bercel 15.000.- Ft/év
Koczka Attilának, Balassagyarmat 15.000.- Ft/év
Bugát Áronnak, Szécsény 15.000.- Ft/év
Makkai Mónikának, Nógrádkövesd 15.000.- Ft/év
Szimuly Roxánának, Mohora 15.000.- Ft/év
Varga Valentinnak, Bercel 15.000.- Ft/év
Széles Bencének, Őrhalom 15.000.- Ft/év
önkormányzati szakmacsoportos ösztöndíjat állapít meg a 
2016. évre.

b.) 4,5-es tanulmányi átlag felett:
Tolnai Veronikának, Cserhátsurány 20.000.- Ft/év
Fidel Viola Virágnak, Szendehely 20.000.- Ft/év
Rados Zsófiának, Őrhalom 20.000.- Ft/év
önkormányzati szakmacsoportos ösztöndíjat állapít meg a 
2016. évre.

Zolnyánszki Zsolt 
Kulturális Bizottság elnöke

Tisztelt Ügyfeleink!
A NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának Ba-

lassagyarmati Ügyfélszolgálata 2016. július 18-29. között 
zárva tart. Az adózók személyes ügyintézését a Salgótarjáni 
(Kassai sor 10.) központi ügyfélszolgálat biztosítja, a hét minden 
napján az alábbi nyitva tartással

Hétfő   8:00-18:00
Kedd   8:00-12:00
Szerda 13:00-18:00
Csütörtök   8:00-12:00
Péntek   8:00-11:00

A személyes ügyintézés mellett az állami adóhatóság ké-
nyelmes, elektronikus ügyfélkapcsolati megoldásokat biztosít. 
Az adózóknak egyes adóügyeik telefonon történő intézésére is 
lehetőségük van az Ügyfél tájékoztató és Ügyintéző Rendszer 
alkalmazásával. További hasznos információ és részletes útmu-
tató a levél mellékletét képező, illetve a NAV holnapján www.nav.
gov.hu Tájékoztató az ügyek elektronikus úton történő intézésé-
től szóló 32. számú, az ÜCC rendszerrel kapcsolatosan a 33. 
számú információs füzetben érhető el.

dr. Gaál Zoltán igazgató

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.

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.
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Körbefutották a Balatont
Az UltraBalaton Magyarország egyik leghosszabb 

ultrafutó versenye, melyen évről évre több hazai és 
külföldi sportoló vesz részt. A 220 kilométeres táv 
rajtja és célja Balatonaligán volt, a verseny célja: 
körbefutni Közép-Európa legnagyobb és szívünknek 
legkedvesebb tavát, a Balatont.

Városunkból a BADISZ VSE sportolói vettek részt, 
Piszkos 12 néven 19:40:01-es idővel a 122. helyen 
végeztek a 796 csapatot számláló mezőnyből.

Fotónkon: felső sor: Zolnyánszki Zsolt, Dovicsin 
Péter, Tóth Loretta, Hevényi Zsuzsanna, Supka 
Brigitta, Vanczák Gabriella, Gajdos Orsolya, Pere 
István, Berei Tibor, alsó sor: Zolnyánszki Norbert, 
Kovács Edit, Laczkó Gábor.

sport

Szokásukhoz híven megint csak jól sze-
repeltek a Vitalitás SE erőemelői.

A Magyar Profi Liga által szerve-
zett WPC Erőemelő és Fekvenyomó 
Magyar Bajnokságon vettek részt a 
gyarmatiak 7 fővel, Szerencs városá-
ban.  Hazánkban még soha nem in-
dultak ennyien erőemelő versenyen, 
mint ezen a hétvégén. A két nap alatt 
non-stop versenyeztek a benevezett 
sportolók, a szombati csoportoknak 
vasárnap hajnalban sikerült megtar-
tani az eredményhirdetést.

Valamennyi Ipoly-parti sportoló a 
raw fekvenyomás kategóriában ne-
vezett. Legjobb eredményt Ulveczki 

Edina érte el, aki a +90 kg-osok mezőny-
ében 140,5 kg-al 1. helyen végzett, és ez-
zel az eredményével új országos csúcsot 

állított be, és az abszolút kategória bajnoka 
lett.

Az ifjúságiak 67,5 kg-os mezőnyében 
Posta Krisztián 102,5 kg-al 2. helyen, a 
juniorok mezőnyébenTóth Richárd125 
kg-os teljesítménnyel 1. helyen végzett. A 
felnőtt kategóriában Szklenár Tamás az 56 

kg-osok között 95kg-al aranyérmet 
szerzett.

Masters I. 110 kg-os súlycsoport-
ban Endrődy Attila 192,5 kg-al a 
dobogó harmadik fokára állhatott fel. 
Ezúttal a csapatvezető Honti Attila 
sem maradhatott ki a versenyzésből, 
szintén a masters I. 110 kg-osok kö-
zött 162,5 kg-os teljesítménnyel 6. 
helyen végzett. 

Masters II. korcsoport 100 kg-osok 
között Szentes József 115 kg-os tel-
jesítménnyel 5. helyen zárta a ver-
senyt.

Régi idők focija: találkoztak a Volánosok
Egykoron egy város rajongott sportolói voltak a Volán-focisták.

A megyei első osztályban több mint egy évtizeden keresztül rúgták a labdát, mi 
több, derekasan vitézkedtek, nem egyszer sok borsot törve a „nagyobbik testvér”, 
a BSE focistáinak orra alá. Ezeken a házirangadókon gyakorta ezernél is többen 
szorongtak a Loksi-pályán, vagy a nagyligeti lelátón, biztatva a kedvenceket. Az-
tán leáldoztak a dicső napok, és a Bgy. Volán játékosai többé már nem futottak ki 
a zöld gyepre, a csapat a hetvenes évek végén megszűnt. 

Több mint két évtized telt el, aztán néhány régi barát összedugta a fejét, és 
tizenkét esztendővel ezelőtt megtartották a volános öregfiúk futball-randevút. 
Azóta minden június elején összejönnek, a gyorsabb léptűek még cipőt húznak, 
mezt öltenek, és kedélyes labdakergetésben idézik a múltat, a híres meccseket, 
a nagyszerű gólokat. 

Idén június 10-én találkoztak az egykori csapattársak, kipróbálva milyen is mo-
zogni az új, Ipoly-parti füves pályán. Ezután pedig a fehér asztal mellett, vidám 
tereferéken beszélgettek tovább.

Hegedűs Henrik

Remekeltek az erőemelők

Az utolsó fordulóig bizony-
talan volt a sorsa a Kábel 
SE férfi kézilabdázóinak. 

A tavaszi idényben úgy 
alakultak a mérkőzések 

eredményei, hogy csak a 
tavaszi idény legvégén 

dőlt el, bennmaradhat-e a 
gárda az NB I/B-ben. 

Győrffy Sándor tanítványai 
nem bíztak semmit a véletlenre, 
nyertek az első osztályú Oros-
háza utánpótlás gárdája ellen, 
így a 10. helyen végeztek, tehát 
ősztől továbbra is a sportág má-
sodik vonalában szerepelhetnek. 
Képünkön a bennmaradást kivívó 
társaság az orosházi siker után.

Izgalom a zárófordulóig: bennmaradt a Kábel SE










