




Cölöpökön az uszoda
A magas talajvízszint és a homokos talaj-

szerkezet miatt cölöpalapokra kell helyezni 
az Ipoly-parton épülő tanuszodát. Májusban 
fektették le a várva várt tanuszoda alapkö-
vét, megindultak a munkálatok, ám hama-
rosan félbeszakadt az építkezés. Kiderült, 
hogy a tervezetthez képest jóval erősebb 
alapokra kell helyezni az épületet. Módo-
sítani kellett a statikai terveket, az új doku-
mentációt jóváhagyatni a hatóságokkal, ám 
három héttel ezelőtt minden akadály elhá-
rult a folytatás elől.

A kivitelező a háromszázhatvan cölöpa-
lap lehelyezésének befejező szakaszában 
jár, ez a magas talajvízszint és a túlságosan 
homokos talajszerkezet miatt szükséges. 
Az eljárás lényege: levernek egy csövet, 
abba elhelyezik a vasvázat, arra ráöntik a 
betont, majd kihúzzák a csövet és a vasma-
gos betoncölöp megszilárdul a földben. Erre 
a cölöpsorra építik majd a sávalapokat és a 
betonlemezeket. A szükséges eljárás kissé 
megcsúsztatta a határidőt, de jövő tavaszra 
így is elkészül a városi tanuszoda.

Búcsút int Leontin atya
Dr. Stella Leontin prépost, 

kanonok, főesperes huszon-
öt éves papi szolgálatot 
követően, 2005. augusztus 
1-jén érkezett városunkba, a 
Szentháromság Főplébániá-
ra, hogy lelki vezetője legyen 
a római katolikus egyházkö-
zség híveinek, valamint el-
lássa a nógrádi főesperesi 
feladatokat. Tizenegy évi 
szolgálat után Leontin atya 
távozik: októbertől Máriabesnyő (Gödöllő 
mellett), az ország második leglátogatottabb 
zarándokhelye lesz az új állomáshelye. 

Harminc-negyven évre eldől-
het a magyar nemzet sorsa, 
ezért is fontos, hogy sokan 
elmenjenek, és nemleges 

választ adjanak a feltett kér-
désre az október 2-i népsza-
vazáson – jelentette ki sajtó-

tájékoztatóján Balla Mihály 
(Fidesz-KDNP), térségünk 
országgyűlési képviselője. 

A honatya hangsúlyozta: nem szabad 
engednünk, hogy az Európai Unió vezetői 
beleszóljanak egy ország belügyeibe, és a 
kényszerbetelepítéssel bevándorlókat tele-
pítsenek hozzánk. 

Az Európai Bizottság több mint 8 lépés-
ben készíti elő a kötelező betelepítési kvó-
tát. Az a javaslat is megszületett, hogy ha 
valaki nem hajlandó kötelezően migránso-
kat befogadni, akkor migránsonként 73 mil-

lió forint büntetést 
kell fizetnie. Ösz-
szehasonlításként: 
hazánk a hétéves 
uniós ciklusban fe-
jenként kevesebb, 
mint 1 millió forint 
támogatást kap az 
uniótól.

A képviselő fel-
hívta a figyelmet 
arra is, hogy az 
uniós jogszabály-

előkészítés felső korlát nélküli kötelező 
betelepítési kvótával számol, ezért hazug-
ságnak nevezte azt is, hogy csak néhány 
ezer emberről lenne szó.

Ez a mostani döntés felül áll mindenfajta 
pártérdeken, sorsdöntő a népszavazás – 
tette hozzá a honatya. A népszavazás le-
hetőség arra, hogy az emberek közvetlenül 
döntsenek saját jövőjükről, és befolyásolják 
az ország sorsát. 

Új vezető 
a Tankerületnél

Nagyné Barna Orsolya irányítja július-
tól a Balassagyarmati Tankerületet.

Közel 25 éves tapaszta-
lattal rendelkezik az oktatás 
területén: pályáját általános 
iskolások oktatásával kezd-
te, majd igazgatóhelyettesi 
feladatokat is ellátott. A KLIK 
működésében a kezdetektől 
fogva, 2012 novemberétől 
részt vett, mint a Rétsági 
Tankerület igazgatója. 

Júliustól a Balassagyar-
mati Tankerület igazgatója, 

de hozzá tartozik a Szécsényi és a Rétsági 
Tankerület vezetése is. Nagyné Barna Or-
solya úgy fogalmazott: az iskolák működé-
sét, a nevelő-oktató munkát a fenntartói 
oldalról is megismerte, az iskolákkal, peda-
gógusokkal jó partneri viszony kialakításá-

ra törekszik. A tankerület számára a gyer-
mekek érdeke az első, ennek szellemében 
végzi a munkáját.

Dr. Csekey László 
rangos elismerése

Augusztus 20-a alkalmából Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető miniszter állami 
kitüntetéseket adott át a Pesti Vigadóban. 
Több évtizedes 
gyógyító mun-
kájáért Ma-
gyar Ezüst 
Érdemkereszt 
kitüntetést ka-
pott dr. Csekey 
László, a Dr. 
Kenessey Al-
bert Kórház és 
Rendelőinté-
zet osztályve-
zető főorvosa.
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Mindannyiunk jövője a tét

Becsöngettek az iskolákban
Városunk állami fenntartású általános iskoláiban 1118 tanuló 
kezdte meg tanulmányait a 2016/2017. tanévben. A Balassi 
Bálint Gimnázium 550 tanulóval indította az új tanévet, a Szent-
Györgyi Gimnáziumban 383 diák, a Mikszáth Kálmán Szakkö-
zépiskolában 441 diák, a Szondi György Szakiskolában 350 
diák kezdte meg szeptember elején tanulmányait. Felvételünk 
a Szondi tanévnyitó ünnepségén készült, ahol Kopcsányi Ottó 
igazgató köszöntötte a tanulókat.
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Sztancsik József Dodó és lelkes társai a 
fogyatékkal élő gyermekekre hívták fel a 
figyelmet ezúttal sem hétköznapi külde-

tésükkel - két keréken 
Balassagyarmatról Csíksomlyóra.

A történet szálai tavaly decemberére nyúl-
nak vissza: három balassagyarmati édes-
apa megkereste az „őrült kalandjairól” (is) 
ismert Sztancsik Józsefet – aki közismerten 
a megoldások embere, a problémában a 
kihívást látja -, hogy segítségét kérjék 
abban, hogyan lehetne egy sportteljesít-
ménnyel felhívni a közvélemény figyelmét a 
fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok 
nehézségeire? Többször is elbeszélgettek, 
s miután az egyik érintett szülő kétségbe-
esetten kifakadt („Rajtunk már csak a 
Jóisten segíthet!”), Dodó a homlokára csa-
pott: ha a Teremtőről és fohászról van szó, 
akkor mi más lehetne a cél, mint a magya-
rok szent kegyhelye, mégpedig zarándoklat 
formájában, stílszerűen drótszamarak nyer-
gében?!
Olyan apróságok már igazán nem tántorít-
hatták el a rutinos csapatvezetőként részle-
tes útitervet készítő Dodót, hogy néhány 
héttel a rajt előtt kiderült, se pénz, se posz-
tó, azaz sem az anyagi, sem a technikai 
feltételek nem állnak rendelkezésre. Dodó 
ezt is megoldotta, lettek gépjárművek, lettek 
kísérők, lett önkormányzati támogatás, s 
még néhány vállalkozó is beszállt 3-5 ezer 
forintokkal (igen, már itt tartunk!), de például 
a szállásokat már a csapat tagjai maguk 
fizették…
Augusztus utolsó napjának verőfényes reg-
gelén a Vármegyeháza elől, Medvácz Lajos 
polgármester kézszorítása és Stella Leontin 
atya áldása után rajtolt el a csapat, hogy a 
Gyöngyös-Kisköre-Karcag útvonalon letud-
ják az első napi penzumot, aztán másnap 
Nagyváradon keresztül Kalotaszentkirályig 
haladjanak, majd a harmadik napon 
Kolozsvár érintésével – közbeiktatva egy 
kis kitérőt, meglátogatva Wass Albert cegei 
szülőházát – Görgényszentimrén aludjanak, 
mígnem a negyedik napon a Hargitán át, 
Farkaslak és Csíkszereda érintésével kora 

délután beguruljanak Csíksomlyóra, teljesít-
ve a 760 kilométeres távot. 
A Mária Kegytemplomban közösen elmond-
ták a zarándoklat fohászait, majd másnap 
reggel visszaindultak, immáron a járműve-
ken utazva, hogy vasárnap este Gyarmat 
polgármestere, ismét csak a 
Vármegyeháza előtt üdvözölje a küldetést 
teljesítő csapatot.
Sztancsik József széles mosollyal nyugtáz-
za a történteket: - Nyolc különböző helyről 
érkező ember, életében először állt össze 
egy kihívás teljesítésére, ám nem csak 
sikerrel vették az akadályokat, hanem 
együtt lélegző, együtt dolgozó, együtt gon-
dolkodó csapatként tértek haza – ez a leg-
fontosabb! De legfőképpen az, hogy telje-
sítményünkkel, hitünk szerint, felhívtuk a 
figyelmet a fogyatékkal élő gyermekek 
nehézségeire: városunkban is javítani kell a 
személyi és tárgyi feltételeket! Nem váltjuk 
meg a világot, de megtettük az első lépést, 
ha úgy tetszik, beléptünk egy sötét szobába 

és felkapcsoltuk a villanyt. Az oktatási 
államtitkár már megkapta levelünk, bírjuk a 
városvezetők támogatását, és már civilek is 
jelentkeztek, hogy segíteni akarnak. 
Fogjunk össze, segítsünk!
Dodó azt nem hozta szóba, hogy március-
ban csípőprotézis műtéten esett át, csupán 
a rá jellemző módon kacsintott: a hit cso-
dákra képes…
(A csapat: kerékpározott: Rith Árpád, Gál 
Zoltán, Basa Zsolt, Hornok Ferenc, Horváth 
Gábor, Németh György, Paróczai Máté és 
Sztancsik József. Kísérők: Lőrik István, 
Juhász Zoltán, Fábián Eszter, Juhász 
Richárd és Takács Anna)

- szilágyi - 

Ujgur Gálaest
Október 15-én 18 órától a Vármegyeházán: Beszéljük meg, mi történt a 

Kurultájon - Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényén, Bugacon!
Az est díszvendégei Ujgur testvérnépcsoportunk táncosai, énekesei, 

de meghívtuk Bíró András Zsoltot,a Kurultáj főszervezőjét is. 
A rendezvényen előadások és képes beszámolók kísérik a Hiszek a dal erejében cí-

mű Ujgur Gálaestet. A mozgalomhoz csatlakozik a Palóc Felnőtt Dalegylet, az ese-
ményt Ujgur nemzeti étel megkóstolásával és barátkozással zárjuk.

A Palóc 
Gyermekdalkör 
találkozása Ákossal
A Száztagú Százszorszép Palóc 
Gyermekdalkör találkozhatott 
Ipolynyéken az ország egyik legnép-
szerűbb énekesével, Ákossal.
A találkozás során a kórus - melyet az 

énekkar karnagya, 
Lévárdi Beáta és 
segítője Pásztor 
Sándorné vezet -, 
valamint az orszá-
gos hírű Haraszti 
Ikrek, rögtönzött 

koncertet adtak a művésznek és családjá-
nak.
A Palóc Dalkör, amely a város és a kör-
nyék zenét szerető fiataljait és felnőttjeit 
fogja össze, idén februárban adta első 
teltházas koncertjét a Vármegyeházán, 
novemberben ismét hangversenyre 
készül. A közösség atyjának, Ónodi 
Krisztiánnak fő célja: a zene, a népdalok 
segítségével egy értékteremtő közösség 
létrehozása. A tagok összetartozását jel-
képezi az egységes, kézzel hímzett 
egyenruhájuk is.

Megszépült 
a könyvtár

Az önkormányzat beruházása során 
augusztus végére újjávarázsolták a Városi 
Könyvtárat. Az elektromos hálózat felújítá-
sa mellett közel ezer négyzetméteren új 
burkolatot kapott a teljes első szint. Az 
egykori zenetár folyóirat olvasóvá alakult, 
amellyel kibővült az aula, így szellősebbé 
vált a könyvespolcok traktusa is. 

Jótékonysági zarándoklat
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Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Az önkormányzat pályázott a csapadékvíz-elvezető hálózat korszerűsítésére, siker 
esetén megoldódnak a régi gondok.

Hat olyan „neuralgikus” pont van a városban, ahol mindenképpen javítani kell a gon
dokat, hiszen egy-egy zivatar, vagy tartós esős időszak után a víz a felszínre nyomul, 
elönti az úttestet, veszélyezteti a környékbeli házakat és intézményeket. A gondok orvos
lása itt a mélyponttól halad a vízgyűjtő terület teteje felé. Legfőbb gond a város északi 
részén nyugatra haladó, negyven éve épült nagy északi főgyűjtő csatorna rendbetétele, 
a kontrák megszűntetése és a kapacitásbővítés. Ehhez csatlakozik az Árpád-Bíró ut
cai anomáliák megszűntetése és a Semmelweis utcai hiányzó szakasz megépítése. A 
Kossuth utca Ady-Deák közti szakaszán lévő mélypont átemelése is szükséges, mert a 
jelenleg meglévő Szent István utcára vezetett kapacitást az a terület nem bírja el. Nyer

tes pályázat esetén a déli városrészben 
a Nyírjesi-Vörösmarty- Honti-Mártírok 
utcai anomáliák megszűntetésére is sor 
kerülhet.

Identitásközpont
Az önkormányzat tervei között sze

repel a Bajcsy úton, a Palóc liget bejá
ratánál lévő úgynevezett Áninger-ház 
hasznosítása egy korábban a megyével 
közösen tervezett Nógrád Identitásköz
pont létrehozásával, amely befogadná 
a Palóc Múzeum Madách- és Mikszáth-
gyűjteményét is. 
Az elképzelés 
megvalósításá
ra benyújtott 
pályázat már át
ment az előzetes 
számvevőszéki, 
ill. hatósági ellen
őrzésen.

Megújulna a bölcsőde
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be 

a Balassagyarmati Városi Bölcsőde fej
lesztése érdekében. Ennek keretében a 
tetőszerkezet cseréje, az épület szenny
vízelvezetésének felújítása, a telken belüli 
járdák felújítása valósulna meg. A pályázat 
már átment az előzetes rostán.

Sikeres diákmunka
Ismét Balassagyarmat vezeti a nyári 
diákfoglalkoztatási adatokat, itt a leg-
aktívabbak a fiatalok.

Balassagyarmaton július-augusztus
ban 107 diák dolgozott az önkormányzat 
intézményeiben nyári munkán. 

Csak Balassagyarmaton annyi diák 
dolgozott, mint például a teljes bátonyte
renyei járásban. A járási listát is városunk 

vezeti, hiszen 321 diák érezte szükségét, 
hogy nyári zsebpénzét munkával egé
szítse ki, könnyítve így a család anyagi 
gondjain. Ez a szám 43 százalékkal ma
gasabb, mint a salgótarjáni járásé.

Szép jubileumhoz érkezett a 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú 

Művészeti Iskola szervezésében 
működő nyári muzsikus tábor: idén 

már harmincadik alkalommal nyitot-
ta meg kapuit a feltörekvő tehetsé-

gek előtt. Az 1980-as évek második 
felétől napjainkba érve a város egyik 

ékköve lett, és a „Zene határok nél-
kül” mottó végleg elérte célját.

A július végi zenei 
fesztivál – mert bátran 
tekinthető annak – nem 
csupán az országban, 
hanem nemzetközi 
szinten is komoly rang
ra emelkedett. Ma már 
alig van olyan szépre
ményű művészjelölt, ka
rizmatikus képességeit 
kibontakoztatni kívánó 
fiatal, avagy már beérett 
hangszeres énekes 

személyiség hazánkban, aki ne töltött volna 
diákként legalább egy nyári hetet itt. 

Sőt, messzi tájakról is szívesen jönnek: Eu
rópából, Ázsiából, Dél-Amerikából, sőt Auszt
ráliából. Egy jellemző példa: a ma az egyik leg
tündöklőbb hegedűs-virtuóz amerikai Miranda 
Liu (fotónkon, Kökény Eszter társaságában) 
el nem mulasztaná, hogy látogatást tegyen 
Balassagyarmaton, tovább finomítani az eddig 
megszerzett tudást, és persze koncertet adva. 

Hasonlóképpen érezhetnek a tanárok is, 
akik évről-évre visszatérnek, hogy itt oktas
sák magas színvonalon az új nemzedéket. 
Csak néhány név a teljesség igénye nélkül 
a hosszú sorból: az idén elhunyt Keönch 

Boldizsár, a nemrég érkezett és a várost ki
váltképp hamar megkedvelő Tokody Ilona, a 
tanári kar ős-tagjainak számító Eckhardt Gá
bor, Perényi Eszter, Szokolay Balázs és Kle
nyán Csaba, illetve ne feledkezzünk meg a 
kiváló házigazda zenepedagógusokról sem, 
akikhez immár a tanítványból mesterré lett 
Banda Ádám is csatlakozott.

A programkínálatban adott az alap, hiszen 
a tábor időpontja a kezdetektől mit sem vál
tozott: július utolsó tíz napjában rendezik. A 
fénypontnak számító zenekari esten eszten
dőről-esztendőre bebizonyosodik, mennyire 
kedvelik a balassagyarmati polgárok a klasz
szikus muzsikát, rengeteg a néző – főleg, 
mikor még a szabadtéri színpadon tartották 
, telt háznyi közönség díjazza vastapssal az 
előadást, és a sokáig elmaradhatatlan Car
mina Burana dallamait milyen sokan dúdol
ták a hétköznapok során is.  

De beszélhetünk az Ear együttes egyedi 
koncertjéről, a Weiner Leó emlékének szen
telt kortárs hangszeres előadói versenyről, a 
soksok kivételes muzikális élményt adó ta
nári-növendéki hangversenyekről, és sokáig 
sorolhatnánk még a múltbeli különlegessé
geket, például az ausztrál törzseknél honos 
didgeridoo megszólaltatását.

Mit tartogat a jövő? Abban biztosak lehe
tünk, hogy a harminc éve táborvezető Em
ber Csaba már közvetlenül az idei kapuzá
rás után azon kezdett el gondolkodni, hogy 
jövőre milyen részletekből tevődjön össze a 
2017es rendezvénysorozat. A tapasztalatok 
adottak, a népszerűség tartós, a színvona
las betétprogramkínálat biztosított. 

Jövőre is jönnek majd a tehetségek szerte a 
világból, hogy ne csupán az itteni nívós zenei 
oktatás, hanem egész Balassagyarmat hírét 
öregbítsék – kontinenseken innen és túl.

Hegedűs Henrik

Jubilált a muzsikus tábor
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Nagyházi Béla személyében nyár-
tól új igazgató irányítja a Mikszáth 
Kálmán Művelődési Központot.

1971-ben született, a szakmunkás-
képzőben szerzett központifűtés-sze-
relői szakképzettséget, a Fémipari 
Vállalatnál állt munkába, majd a 
Kórházban dolgozott. Esti iskolában 
érettségizett, 1994. január 1-től a 
Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központ munkatársa. 1998-ban kö-
zépfokú, 2006-ban pedig főiskolai vég-
zettséget szerzett a Szegedi 
Tudományegyetemen. 2000-2002-ig a 
Mozgás az Életért Mozgás és 
Harcművészeti Egyesület titkára, 
2008-tól a Balassagyarmati 
Vasútmodellező Klub titkára. 2012-
2013-ig a Zobonka Néptánc Közhasznú 
Egyesület elnöke, majd 2015-től a 
Vadóka Néptánc és Szabadidős 
Közhasznú Egyesület elnöke. Felesége 
Nagyháziné Bacsa Mónika kémia-bio-
lógia-földrajz szakos középiskolai ta-
nár, a Rétsági Általános Iskola igazga-
tója, két fiút nevelnek, a 13 éves Attilát 
és a 10 éves Gergőt.

Miért pályázott az igazgatói állás-
ra?

A kíváncsiság motivált. Huszonkét 
éve dolgozom az intézményben, az 
eltelt idő alatt sok mindent gondoltam 
a működéséről. Voltak viszont olyan 
elképzelések, melyek megmaradtak, 
így szerettem volna kipróbálni a gya-
korlatban is.

A legfőbb célkitűzések?
A művelődési központban dolgozó 

szakembereknek köszönhetően magas 
színvonalú munka folyik, melyet ez-
úton is köszönök a munkatársaimnak. 
Az intézmény tevékenységét mind a 
szakmai szervezetek, mind pedig az 
intézmény szolgáltatásait igénybe ve-
vők elismerik. Mindezekből adódóan 
egyik legfontosabb cél a folytonosság 
biztosítása. A másik fontos terület a 
működés biztosítása a szakmai mun-
kához, gondolok itt a szervergép fel-
újításától a kiállítóhelyek és telephe-
lyek működtetésén keresztül, az esz-
közök karbantartásáig sok mindenre.

Hosszabb távú elképzelések?
Az egyik legfontosabb teendő az if-

júsági korosztály megszólítása, akiket 

nagyon nehéz az internet és az okoste-
lefonok világából kiszakítani. A másik 
fontos terület az uniós pályázati forrá-
sok elérése, melyek lehetőséget te-
remthetnek új módszerek alkalmazá-
sára például a fiatalok elérésében. A 
harmadik terület a művelődési köz-
pont marketingtevékenységének javí-
tása. Szeretnék több ismeretterjesztő 
előadást, mely a mindennapokban se-
gít eligazodni a polgároknak.

- Milyen művelődési központot 
szeretne?

- Természetesen bízom abban, hogy 
a szakmai színvonal megmarad. 
Továbbra is támogatni kívánom a civil 
kezdeményezése-
ket. Régebben a fia-
talok bejártak a mű-
velődési központba 
iskola után. Sze-
retném, ha újra be-
jönnének. Nagyon 
szeretnék egy olyan 
művelődési közpon-
tot, amelynek van 
színház terme is.

- Miben hisz?
- Ne várjak több tiszteletet, mint 

amennyit én adtam. Fontosnak tar-
tom, ezért mindig törekszem a tisztes-
ségre.

Régi ismerős új utakon

Az óvoda udvara még csendes, a mászó-
kák és csúszdák álmosan ásítanak a 
nyár végi melegben. Bent azonban lázas 
munka folyik: a frissen kinevezett igazga-
tónő fáradságot nem kímélve intézi az 
ügyeket. Az önkormányzat a Központi 
Óvoda vezetésével a hivatásszeretetéről 
közismert Knyazoviczkiné Rutai 
Gabriellát bízta meg.
 - Az elmúlt évben megbízott igazgató-
ként tevékenykedett…

- Betekintést nyer-
hettem az igazga-
tói munkakörbe, 
megismerhettem 
az ezzel járó fel-
adatokat. A megbí-
zás letelte után a 
kollégáim bizalmát 
érezvén döntöttem 
úgy, hogy megpá-

lyázom az állást. Kihívásként tekintek az új 
feladatra.
- Milyen a gyarmati óvodák helyzete?
- Biztató. A tárgyi feltételek megfelelőek. A 
személyi állományban azonban nagy válto-

zások várhatók, ugyanis a kollektíva fele 
nemsokára eléri a 40 év jogosultsági idővel 
járó nyugdíjba vonulás lehetőségét. Fontos 
feladatunknak tartom a fiatal kollégák meg-
találását, akiknek át tudjuk adni tapasztala-
tainkat.
- Mindig is óvónő szeretett volna lenni?
- A Szántó Kovács János 
Szakközépiskolában végeztem óvónői sza-
kon. Az érettségit követően kacérkodtam a 
tanítóképző gondolatával, s hogy az életben 
nincsenek véletlenek, mi sem bizonyítja job-
ban, hogy az iskola helyett egy évre a 
Szántó gyakorló óvodájába kerültem. Az itt 
töltött év erősítette meg bennem, hogy jól 
választottam, egyenes út vezetett a kecske-
méti óvónőképzőbe, innen pedig vissza a 
közismert nevén „benzinkúti” 4-es számú, 
ma Cseperedő oviba. Itt dolgoztam egészen 
tavalyig.
- A szakmai sikerek mögött általában 
kiegyensúlyozott családi háttér áll.
- Több mint 30 éve élek boldog házasság-
ban, férjem, Knyazoviczki József és két, 
immár felnőtt gyermekünk, Zóra és Blanka 
támogatása sokat jelent számomra. 

Szeretek olvasni, zenét hallgatni, kézimun-
kázni, de a legértékesebbnek a családom-
mal együtt töltött minőségi időt tartom.
- Legfontosabb tervei? 
- Az utánpótlás felkutatása és a közösség-
építés. Hét tagóvodának kell egységet alkot-
nia úgy, hogy közben mindegyiknek megvan 
a maga sajátossága, önállósága. Nem egy-
szerű, bizonyos körülmények (demográfiai 
hullámvölgy, egymás közti rivalizálás) meg-
nehezítik, de az elmúlt időszakban megin-
dult egy pozitív változás, ezt a jó gyakorlatot 
szeretném folytatni. 
- Pedagógiai hitvallása? 
- Alapvető értéknek tartom, hogy a gyerekek 
biztonságban, jól érezzék magukat az ovi-
ban, élményteli napokat nyújtsunk nekik, 
egyéni fejlődésüket elősegítsük. Fontos, 
hogy tiszta, barátságos környezetben gyer-
mekszerető, elhivatott szakemberek foglal-
kozzanak velük. A szülőkkel, fenntartónkkal 
és más partnereinkkel is jó kapcsolatban kell 
állnunk, hisz közös a célunk. Ha mindezt 
sikerül megvalósítanom, nyugodtan megyek 
majd nyugdíjba.       

       Bellér Annamária

Élményteli napok az óvodákban



A magyar labdarúgás elmúlt 
negyven évének legnagyobb sikeré-

ben meghatározó szerepet játszott a 
balassagyarmati Pintér Ádám, 

akivel váltottunk néhány szót az 
Európa-bajnoki menetelésről.

- Minden várakozást felülmúló volt az EB 
alatti, itthoni szurkolói őrület - hogyan 
élted meg mindezt?
- Nagyon boldogok voltunk, hogy lázba tud-
tuk hozni az egész országot az eredménye-
inkkel. Nagyon sajnáltuk, hogy nem tudtuk 
igazán átélni azt, ami itthon folyt, de nagyon 
sok videót és képet láttunk, ami hatalmas 
erővel töltött fel minket.
- Három meccsen léptél pályára az EB-n - 
hogyan emlékszel ezekre?
- Nagyon szerettem volna játszani már a fel-
készülés alatt is, hogy meccsen vagy mecs-
cseken tudjak pályára lépni. Amikor már az 
EB helyszínén voltunk, akkor a körülmények 
és minden más egy újabb hatalmas löketet 
adott a céljaim elérésében, hogy lehetőség-
hez jussak. Az első meccsen, Ausztria ellen 
sajnos nem tudtam nagy mértékben kivenni 
a győzelemből a részem, de reménykedtem, 
hogy a hátralévő mérkőzéseken több szere-
pet kapok. Izland ellen sajnos csak a kis-
padról tudtam szorítani a társaimnak, de ami 
ezután következett, az minden vér-verítéket 
megért, mert a hátralévő két mérkőzésen 
kezdőként kaptam helyet.
- Kik voltak a legnehezebb ellenfelek?
- A belgák mellett tenném le a voksomat, 
már az első pár perc után érezhető volt, ha 
labdavesztés van, a kontratámadásaik élet-
veszélyesek.
- Számunkra egyértelműen Storck kapi-
tány a siker egyik meghatározó tényezője.
- Szerintem is hatalmas szerepet vállalt a 
sikerünkben, de azért nem szabad elfelejte-
ni, hogy mi, játékosok is a maximumot adtuk 
minden edzésen és mérkőzésen!

- Miért volt ilyen meggyőző és szerethető 
a válogatott?
- Nagyon fontos volt, hogy 42 év után ki tud-
tunk jutni egy ilyen tornára, amin minden 
magyar, még a kritikusok is felkapták a fejü-
ket és ezt meg tudtuk fejelni egy váratlan 
csoportelsőséggel, ami ugyancsak azt bizo-
nyítja, hogy e mellett a csapat mellett érde-
mes volt és lesz kiállni.

- Neked mit ad a mindennapokban ez a 
szereplés?
- Továbbra is teszem a dolgom a csapatom-
ban, ahol nagyon jól érzem magam, harco-
lok a helyemért, ahogyan azt mindig is tet-
tem és újból szeretnék mindent megnyerni! 
- Életed legnagyobb sikere után végigfu-
tott a fejedben, kinek mit köszönhetsz, 
hogy idáig jutottál? 
- Sok embernek sok mindent köszönhetek, 
név szerint nem szeretnék megemlíteni sen-
kit, mert nem szeretnék véletlenül sem 
kihagyni valakit. De akiknek a legtöbbet 
köszönhetem, az a családom és a szerette-
im.
- Hogyan tovább? A siker kötelez!
- Remélem, hogy tovább tudok haladni ezen 
az úton és szeretném ezt megfejelni egy VB 
részvétellel.
- Mi a helyzet a Fradinál? 
- Minden rendben, ha a helyzeteinket gólra 
tudjuk váltani, akkor nem lesz semmi gond.
- Nagy kihívás előtt a 
válogatott, Storck kapi-
tány szerint a VB-re 
nehezebb lesz kijutni, 
mint az EB-re volt - te 
hogyan látod? 
- Szeretném a részem 
kivenni ebből is! A csapat 
eddig is keményen dol-
gozott a sikerért és 
ezután is rengeteget fog 
tenni a kijutás érdek-
ében. Személy szerint 
mindent meg fogok 
tenni, hogy segíteni tud-
jam a nemzeti csapatot.
- Nekünk úgy tűnik, elkeserítő kettősség 
uralkodik a honi futballban: a válogatott 
szerethető, ám az NB I továbbra is több-
nyire nézhetetlenül színvonaltalan - 
hogyan lesz így felemelkedés? 
- Erre nem én fogok megoldást találni.
- Ha egy év múlva beszélgetünk, mikor 
lesz elégedett Pintér Ádám?
- Abban esetben, ha a csapatomban min-
denki elégedett lesz velem, akkor az bizako-
dásra adhat okot, hogy jó úton járok.

(szilágyi)
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Újra lázba hozná az országot

Veres-ikonok: a hitvallás útja
Lapunk publicistája tíz éve fest ikonokat.
Az ikon görög eredetű szó, a keleti egyházak szentképe. Nem elsősorban művészeti 
alkotás, hanem kultikus kép, célja a vallásos szemlélődő és Isten közötti kapcsolat 
megteremtése.
Nagyboldogasszony és Szent István ünnepének tiszteletére lapunk munkatársa, 
Veres József (a kép bal szélén) ikonképeiből nyílt kiállítás Püspökladányban. Az 
Örömhír zarándok-tárlatának üzenetét dr. Imre Mihály egyetemi tanár ajánlotta a láto-
gatók figyelmébe. A hitvallás jószolgálati útjának következő állomása Gödöllőn, a 
Szent István Egyetem campusa, majd Bátonyterenye és Pásztó következik.

1988-ban született 
Balassagyarmaton, a 
Dózsa György 
Általános Iskolában 
Pap László irányítá-
sával ismerkedett a 
labdarúgás alapjaival, 
majd középiskolás 

korában került az agárdi Sándor Károly 
Akadémiára. Innen egyenes út vezetett 
a Hungária körútra, ahol a kék-fehérek 
csapatában 2006. júliusában mutatko-
zott be. Az MTK együttesében négy idé-
nyen keresztül, összesen 91 alkalommal 
szerepelt, és négy gólt szerzett. 
2010. augusztusában tette át székhelyét 
Zaragozába, itt három szezonban 
44-szer játszott a spanyol első osztály-
ban, illetve négy kupamérkőzésen is 
pályára lépett. 
2013-ban került Oroszországba, a Tom 
Tomszk gárdájába, ahol azonban csak 
tízszer kapott lehetőséget, míg a 
2014/2015-ös idényt a görög 
Levadiakosz csapatánál töltötte, itt tizen-
négy alkalommal futott ki a zöld gyepre. 
A magyar felnőtt válogatottban 2010. 
októberében, a Helsinkiben 2-1-re meg-
nyert finnek elleni Eb-selejtezőn debütált.
Tavaly nyár óta az FTC játékosa.
Kétszeres magyar bajnok (2007/2008, 
2015/2016), Magyar Kupa-győztes 
(2015/2016), Magyar Szuperkupa-
győztes (2008). 
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A nyár szenzációjaként robbant a 
hír: leváltották a Szent Imre 

Keresztény Iskola igazgatóját! 
A történetet két hónap elteltével 

is titkok fedik, ám az egyik 
főszereplő nyilatkozott 

lapunknak.

A leváltott igazgató, Melo Ferenc 
igent mondott megkeresésünkre.

24 év után váratlanul távozott az 
iskola éléről: mi történt?

Volt egy jó hírű, a gyerekek és a 
szülők bizalmát élvező intézmény, 
amelyet szinte a semmiből építet-
tünk fel: az eleinte romos épületben 
működő általános iskola először 
gimnáziumi tagozattal bővült, ké-
sőbb OKJ-s képzéseket indítottunk, 
illetve egy budakalászi gimnázium-
mal együttműködve bevezettük az 
esti tagozatos oktatást. Június végén 
azonban távoznom kellett, mindez-
zel összefüggésben megváltozott 
minden, amit az iskola eddig képvi-
selt.

Miért mentették fel az igazgatói 
megbízása lejárta előtt egy hónap-
pal?

Engem is meglepett ez a fordulat, 
hiszen dr. Beer Miklós püspök úr 
számos alkalommal megígérte, hogy 
a 2016. július 30-án lejáró igazgatói 
megbízásomat további 2 évvel – fő-
pásztori szolgálatának lejártáig – 
meghosszabbítja. A megbeszélt püs-
pöki látogatás időpontjában azon-
ban az Egyházmegyei Katolikus 
Iskolák Főhatósága (EKIF) delegáci-
ója jelent meg az iskolában, és a 
szerződéshosszabbítás helyett mun-
kaviszonyom azonnali hatályú, kö-
zös megegyezéssel történő meg-
szüntetését kezdeményezték, mond-
ván, ezzel „megkímélnek egy óriási 
botránytól”. Csak sokadszori kéré-
semre fejtették ki, miben áll az állító-
lagos óriási botrány. Átadtak egy 
nyilatkozatot – amelyen minden 
személyes adat ki volt húzva –, 
melyben a nyilatkozó panaszt emel 
a saját, illetve évfolyama esti tagoza-
ton tett érettségi vizsgájával kapcso-
latban: a nyilatkozó szerint az iskola 
tanárai segítettek az írásbeli vizsgán 
– és mivel én viselem a felelősséget a 
történtekért, az EKIF, miután nem 
járultam hozzá a közös megegyezés-

sel történő felmondáshoz, felmentett 
igazgatói megbízásom alól. 

Mi áll a nyilatkozatban?
Az EKIF állítása szerint a június 

17-én, az EKIF székhelyén, Vácott 
kelt nyilatkozat alapján a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal vizsgálatot 
indított az ügyben. A kormányhiva-
tal részéről azonban semmiféle vizs-
gálat nem indult, nem is indulhatott, 
hiszen a budakalászi központú 
Balassi Gimnázium által szervezett 
és iskolánkban lebonyolított érettsé-
gi vizsgával kapcsolatban felmerülő 
bármilyen panasz esetén a Pest 
Megyei Kormányhivatal az illetékes 
szerv; illetve – a nemzeti köznevelé-
si törvény rendelkezései értelmében 
– panasz esetén a szóbeli érettségi 
letételét követő ötnapos jogvesztő 
határidőn belül lehet bejelentést ten-
ni. Ennélfogva a hivatal aligha foly-
tathatott vizsgálatot a legalább 3 év-
vel ezelőtt tett esti érettségivel kap-
csolatban. Emellett furcsának tar-
tom, hogy valaki legalább három év 
távlatából tegyen önleleplező vallo-
mást, amellyel mind a saját, mind 
évfolyamának érettségi eredményét 
csalásnak minősíti, és ezzel bizo-
nyítványát is érvényteleníti.

Tehát semmi nem igaz az érettsé-
gi csalásokról?

Semmi. A szóbeszéd szerinti jegy-
zőkönyvet mutassa be valaki, ha 
tudja. A nálunk érettségizett jogász, 
mérnök, orvos, közgazdász szako-
kon továbbtanulók a tudásukat arra 
alapozzák, amit az iskolában tanul-
tak. Aki ebbe az iskolába járt, nem 
volt rászorulva arra, hogy bárki is 
segítsen neki az érettségiben.

Információnk szerint délelőtt 
önt, délután az iskola gazdasági 
vezetőjét – aki 24 éve ön mellett 
dolgozott – mentették fel a további 
munkavégzés alól. 

Így történt, július 20-án délelőtt a 
tanári munkaviszonyomat is meg-
szüntetették, azzal az indoklással, 
hogy „ellehetetlenítettem” az iskola 
működését, délután pedig a gazda-
sági vezetőt is felmentették. Mivel ő 
nyugdíjasnak minősült, felmentését 
a törvény szerint nem kellett indo-
kolni. Munkánk eredménye szem-
mel látható: az iskola épületei meg-
újultak, a legmodernebb oktatási 
eszközökkel vannak felszerelve, a 
hátrányos helyzetű tanulóinknak 
rendszeres pénzbeli segítséget nyúj-
tottunk, a 24 év alatt soha nem küz-
döttünk fizetési nehézséggel. A 
munkaviszonyom felmondása nap-
ján a fizetések folyósítása, a rezsi-
számlák kifizetése és valamennyi 
minket terhelő fizetési kötelezettség 
kifizetése után is 26 millió forint 
tartaléka volt az intézménynek. 
Ilyen teljesítmény után bocsátották 
el a gazdasági vezetőt. A változások 
mértékét jól érzékelteti, hogy a most 
12. évfolyamba lépő, érettségi előtt 
álló osztályban változott a matema-
tikát, a történelmet, a magyart, a 
németet, valamint a hittant oktató 
kolléga személye. Nem mondták fel 
a munkaviszonyát mindenkinek, de 
például a feleségemmel az új igaz-
gató először szóban közölte munka-
viszonya megszüntetését, majd eh-
hez képest a munkavégzése helyé-
nek - 18 éves, az iskolában végzett 
tanári munkája után - az intézmény 
cserhátsurányi tagiskoláját jelölte 
meg iskolakezdés előtt 2 nappal. 
Saját eltávolításomnál talán még 
jobban fáj az, ami a feleségemmel 
történt – a legenyhébb jelzők, ami-
vel ezt minősíthetem, az a méltatlan 
és a nevetséges.

Azt hallani, bíróságon keresi to-
vább az igazát.

Felmentésem és eltávolításom tör-
vénybe ütköző módon történt. 
Ennek megállapítását és a törvény-
telenség következményeinek a 
Munka Törvénykönyve szerinti or-
voslását kérem a bíróságtól.

Hogyan látja az iskola jövőjét?
Miután megszüntették az OKJ-s 

képzést és az esti tagozatos oktatást, 

Rejtélyes igazgató(le)váltás
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illetve az EKIF vezetői az új igazga-
tót bemutató értekezleten emlékez-
tették a résztvevőket, hogy a püs-
pök úrnak jogában áll bármikor 
megszüntetni keresztény iskolákat, 
sötéten látom a jövőt. Szeretném 
hinni, hogy legalább a gyerekek – 
akiknek a szempontjai vajmi keve-
set számítottak az elmúlt hónapok-
ban –, nem sérülnek meg hitükben, 
bizalmukban, igazságérzetükben.

Nagyon megviselték a történ-
tek?

Hazudnék, ha azt mondanám, 
nincs bennem csalódottság. Ez a 
történet nemcsak nekem, de sokak-
nak azt üzenheti, hogy a teljesít-
mény letagadható. Mindezek elle-
nére semmit nem bántam meg az 
elmúlt 24 évből, büszke vagyok az 
iskolára, és úgy gondolom, joggal 
nevezhetem életem fő művének.

Természetesen kíváncsiak vol-
tunk a másik fél véleményére is, 
ám „az egyházmegye jelenleg nem 
kíván nyilatkozni az ügyben”.

A Keresztény Iskola új, Ady Endre 
utcai épületének (egykori Szalézi 
Kollégium) avatóünnepségére sem 
kapott meghívót szerkesztőségünk, 
de még a megyei napilap sem. Az 
eseményen egyébként Beer Miklós 
váci megyéspüspök és Palkovics 
László oktatási államtitkár mellett 

beszédet mondott az intézmény új 
igazgatója, Lavaj Árpád – aki az el-
múlt tíz esztendőben a Mikszáth 
Kálmán Szakközépiskolát vezette, s 
újabb öt évre szóló, friss Mikszáthos 
kinevezése után néhány héttel, vá-
ratlanul elvállalta a Szent Imre irá-
nyítását. 

Lapzártakor szerkesztőségünk 
postaládájába bedobták Melo Ferenc 
július 20-án kelt munkáltatói fel-
mondását, amelyben, többek között, 
indokolásként ez szerepel: „2016. 
július 31-ig tartó igazgatói megbízást a 
munkáltató az egyébként előírt 2016. 
július 31. előtt egy hónappal korábban 
megszűntette, a hátralévő időre járó 
vezetői pótlékát megfizette. A megbízás 
megszűnésével kapcsolatban a munkál-
tató nem hozott semmilyen információt 
nyilvánosságra. Az írásbeli intézkedés 
átadását megelőző személyes konzultá-
ciót követően Ön úgy vette át az okira-
tot, hogy abba nyilatkozott arról: az 
azzal összefüggő minden igényről és 
érdekérvényesítésről lemond. Ezt a kö-
telezettségvállaló nyilatkozatot meg-
szegve, különböző fórumokon, a tantes-
tülete és az iskola tanulóinak szülei 
előtt is olyan kijelentéseket tett, ame-
lyek súlyosan sértőek az iskola jó hírne-
vére, a fenntartó egyházi intézményekre 
és vezetőire. A tantestületet személye-
sen valótlanul úgy informálta, hogy “ 

Minden marad a régiben...”, az iskola 
számláját vezető MKB bankfiókban is 
kísérletet tett az aláírási jogról való in-
formáció megszerzésére. A vezetői mun-
kakörével kapcsolatos intézkedéseket 
nem tette meg, a helyettesei számára 
nem adott át semmit a folyamatban lévő 
tennivalókról, ezért azok veszélybe ke-
rültek. Tudomása van a munkáltatónak 
arról is, hogy különböző módon szer-
vezte a tanulók szüleit, illetve a tantes-
tület tagjait arra, hogy a nyilvánosság 
előtt tiltakozzanak az igazgatói megbí-
zása és megszűnése miatt, jóllehet an-
nak tényét és okát - utóbbit nem a való-
ságnak megfelelően -, kizárólag Ön 
tudta velük közölni. Az iskola működése 
e magatartása következtében átmeneti-
leg ellehetetlenült. Miután mint peda-
gógus képesítésű, volt munkáltatói jog-
kör gyakorlójától elvárható lenne a 
konfliktus okozása és fenntartása he-
lyett az együttműködő, a tényleges 
helyzetnek megfelelő magatartás - kö-
zeljövőben éri el a nyugdíjazásra jogosí-
tó, kérheti a nyugdíjazást, az igazgatói 
megbízatása a fenntartó megbízásban 
kikötött határidő bekövetkezése miatt 
mindenképpen lejár -, és azt Ön nem 
volt képes tanúsítani, a munkáltató bi-
zalma olyan mértékben megingott, hogy 
a jogviszonya megszűntetéséről kell 
döntenem.”    

         Szilágyi Norbert

Jól indult az idei tanév a megye 
rangidős gimnáziumában. Az egy 

éve vezetőnek megbízott 
dr. Fényes-Bók Szilvia a Balassi 
Bálint Gimnázium tanévnyitóján 
több örömről is beszámolhatott.

Az igazgatónő kiemelte, hogy tel-
jesen megújult az iskola energetikai 
rendszere és 61 új számítástechnikai 
eszközzel gyarapodott az informati-
ka szakoktatás. A balassis tanulók 
nagyszerűen teljesítettek, az emelt 
szinten érettségizők 4,6-os átlagot 
teljesítettek. 

A gimnázium megújulási képessé-
gének legfőbb bizonyítéka, hogy 
míg a 2015/16-os tanévben 81 balla-
gó diákot bocsátottak útjára sikeres 
érettségi vizsgák után, a 2016/17-es 
tanévet már 124 új diák kezdi a 
Balassiban. 

A gimnázium a tanévet 542 fővel 
indítja el, amely jelentős létszámnö-

vekedés a tavalyi 512 főhöz képest. 
Így történhetett meg az, hogy 1996 
után először sikerült két 4 évfolya-
mos osztályt elindítani, a 2010 óta 
rohamosan csökkenő gyereklétszám 
ennek köszönhetően újra emelkedni 
kezdett. A felvételt nyert diákok ta-
nulmányi átlaga is növekedett, noha 

a gyerekek a tavalyihoz képest ne-
gyedével lettek többen. Mindez an-
nak a fényében nagyszerű ered-
mény, hogy a középiskolák idei or-
szágos felvételi átlaga jelentős rom-
lást mutat a statisztikai adatok sze-
rint. Eközben a korábbi évektől elté-
rően jelentősen csökkent az évközi 

elvándorlás, míg jelentősen nőtt a 
más iskolákból átjelentkezők száma. 
Úgy lett népszerűbb újra a Balassi, 
hogy a tanulmányi színvonal is 
emelkedett. 

A tavalyi tanévhez hasonlóan 
idén is érkezik a gimnáziumba 
anyanyelvi tanár a kanadai Douglas 
Ralph MacKay személyében. Az 
igazgatónő ismertette azt a pályáza-
ti felhívást is, amely azoknak a diá-
koknak kínál kedvező lehetőséget, 
akik egy tudományterületen kima-
gasló teljesítményt képesek nyújta-
ni. A pályázatot a „PRO STUDIO 
BBG” alapítvány hirdette meg a 
DELTA-TECH és az Ipoly Erdő Zrt 
támogatásával. Az idegennyelv-ta-
nulás színvonalának további emelé-
sét szolgálja, hogy az új tanév elején 
további 24 diáknak lesz lehetősége 
az ERASMUS program keretében 
részt venni egy angol nyelvi tábor-
ban, amelynek minden költségét a 
program fedezi (fotónkon: az ének-
kar a tanévnyitón).

Növekvő diákszám a Balassiban



Régen nem látott termékeny alkotó időszak 
közepén van a város Munkácsy-díjas szob-
rászművésze, Csemniczky Zoltán. 
A mestert nem törte le, inkább munkára inspirál-
ta év eleji nyugdíjba vonulása, hiszen a művelő-
dési központ vezetése helyett immáron teljes 
erővel az alkotómunkára összpontosíthat. 
A Horváth Endre Galériában kiállított 28 szobor-
ral a művész letisztult formarendet alkotott, kon-

centrálva a drót adta vázszerkezet rajzosságára. 
A kiállított szoborgrafikák, szoborkrokik most 
nemcsak a megszokott figurális szerkezetek, 
hanem absztrakt konstrukciók is. 
A szobrok egy része reflektál a migránsválság 
okozta problémákra a kultúrák találkozása, a 
szabadság és a biztonság filozófiai kérdéseinek 
boncolgatásával, érthető módon reagálva a drót, 
mint a kerítés alapanyagára is.
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A mostanában egyre fojtogatóbb nyu-
gati dominancia és irracionalitás, mindkö-
zönségesen a pofátlanság és a baromság 
politikai álarcának kaméleon színeiben és 
nem titkolt szándékoltságával a három-
százéves USA-történelem eposzi hőstettei, 
mi több, planetáris csodái („mert a 
Béketábor legyőzhetetlen”), meg a sok 
Tudor, Stuart és Plantagenet után végre 
magyar királyt is láthattunk magyar tv-
ben. A király halála c., a napokban bemu-
tatott történelmi dokumentumfilm nem 
csak hiátustöltő a nemzeti múlt- és önis-
mereti űrben, de aktualitásában közszol-
gálati időzítésének ezért is örülhettünk. 

 „Nem szeretnénk, ha arab zászló lobog-
na a Mátyás templom tornyán!” – mond-
ta a Batthyány Kör tagjainak egyik pro-
fesszora ugyanakkor, augusztus 29-én, a 
mohácsi gyásznap évfordulóján. 
Szívünkból szólt, mert az egyértelműsí-
tett történelmi párhuzamokra mi Lajtán 
innen és  Dráván innen igen jól rálátunk; 
mohácsi sírkertre, másfél órás csatára, 
Csele patakra, csellel bevett Budára, de 
Röszkét és a Keleti pályaudvart megelőző 
közel-, közép-keleti, észak-afrikai káosz 
amerikás le”rendezésének” következmé-
nyeire is ; Kósz és Khiosz után a Balkán és 
Itália megszállására,   hatalom-éhes ferdi-
nándokra, szapolyaikra, gyurcsányokra, 
Vadaira, Kunhalmira hajazó infánsnőkre, 
betartó zászlósurakra, mai alteregóikra, a 
nemzetárulás fehérjehalmazaira, 
Augsburgból röfögő „sertéstestű-disznó-
fejű” fuggerekre, az isten-komplexus sajá-
tos tudatállapotában és mítikus elérhetet-
lenségében népekkel, kontinensekkel sak-
kozó sorosokra, a tévedés áldozataként 
Nagynak nevezett Szulejmánra, a kevésbé 
fényes tekintetű, talán  elméjű sem, ám 
Mata Hari képességű Merkelre. És itt 
természetesen nem a táncos lábára gondo-
lunk.

„Elvesztettük a Helmut Kohl által te-
remtett jó hírünket” – írta néhány napja 

az egyik legfontosabb német újság. Merkel 
megcsinálta. A német kancellár egy éve 
született, s mára önmaga paródiájává vált 
szlogenjéről eszünkbe jut gróf Széchenyi 
István híres mondása: „Nincs nagyobb 
bűn, mint másokat vezetni, kormányozni 
akarni – ahhoz való tulajdon és talentum 
nélkül.” Márpedig amit Merkel művelt a 
Willkommenskultur jelszavával az elmúlt 
egy évben, az több mint hiba, - bűntett! 

Pedig lehetnének jó mentorai, - még 
neki is! Egyik elődje, a 
valóban homo politi-
cus és tekintélyes ál-
lamférfi, Helmut Kohl 
bölcs szavait akár 
Őkancellárságának is 
ajánlhatnák: „Segíts, 
hogy a másik segít-
hessen önmagán.”

Erről nekünk per-
sze egy villanással a mohácsi tragédia, a 
csatavesztés következményeinek jelenkori 
változatának paralell gondolata asszociá-
lódhat.

Szavait ugyanis nem lehet másként ér-
telmezni, csak úgy, hogy a gazdasági be-
vándorlókat vendégmunkásként kezeljük, 
akik határozott idejű munkaviszonyuk 
után térjenek vissza hazájukba. Keresetüket 
küldjék vissza a szülőföldjükön maradt 
családtagjaiknak, ezzel is segítve hazájuk 
újjáépítését. 

De „Nézzetek a táblára!” – szokták 
skandálni a focidrukkerek a stadionban, 
amikor pocsékká van verve az ellenfél. 
Nézzünk csak az eredményjelző táblára, 
ahol egy Barroso, egy  Verhofstadt, egy 
Juncker és Hollande és Merkel, no meg a 
magyar istállószolgák, a Soros-fiúk, jele-
sül a DK-s Niedermüller Péter és az 
LMP-s Meszerics Tamás. arcképét láthat-
juk, akik most bűntettük következményei-
nek fedezésére kvótát akarnak fizettetni 
velünk. Pedig a Husszeint, Alit, Leilát 
meg Dzsamilát, meg mindahányukat fe-

jenként (!) megillető összeg negyedmillió 
euróba (Financial Times)  – 75 millió fo-
rintba – kerülne egy-egy országnak. És ez 
éppolyan abszurd, mint az, hogy szinte 
egyik napról a másikra szembetaláltuk 
magunkat az országhatárunkon át töme-
gével benyomuló kivándorló bevándorlók-
kal, akik 2015 nyarán úgy vonultak át 
hívatlanul Magyarországon, ahogy egy-
kor Batu kán, Szulejmán szultán és 
Malinovszkij marsall hordái. 

Fegyvertelenül. De 
még az is megtörtén-
het, hogy fegyverrel.

Azonban felejtsük 
el végre, hogy 
Merkellel azonosít-
juk azt az erős nőt, 
aki Európa – írja Őry 
Mariann publicista. 
Egyikünk sem akar-

hatja, hogy a mi Európánk térdet hajtson 
egy más erkölcsöket és más szokásokat 
harciasan követelő, mesterségesen felénk 
irányított, vízözönszerű emberáradat 
előtt.

Számunkra fontos gyermekeink, unoká-
ink életterének és biztonságának fenntart-
hatósága. A család a nemzeti lét legfonto-
sabb megjelenítője, a gazdasági élet legki-
sebb közössége, s ha egy nemzet úgy dönt, 
hogy biztos életteret kíván teremteni az 
utána jövő nemzedéknek, azt tehesse sza-
badon. Mi magyarok úgy gondoljuk, hogy 
a bevándorlók kötelező kvóta szerinti befo-
gadását illetően a szuverén nemzetálla-
moknak önállóan kell népük megkérdezé-
sével határozni. 

Hatvan éve kiharcolt NEM-ünknél 
alább most sem adjuk! S mert lelküket el-
adó árulók 500 éve is, most is vannak, 
vazallusi esküt nem tettünk, nem is fo-
gunk.

Egyébként is, oligarcha úrasszonyok, 
zászlós urak, nézzetek a táblára! 

 Veres József

Lajtán innen, 
Dráván innen

“

“

Csemniczky újjászületése
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Eredményesen folytatódik az anyanyelv-
ápoló, anyanyelvművelő munka a Szondi 
György Szakgimnáziumban.

A nyár elején városunkban került megren-
dezésre az Anyanyelvápolók Szövetségének 
rendezésében a magyartanárok országos 
konferenciája, melynek szervezését és lebo-
nyolítását, Pásztor Sándorné koordinálásá-
val, mi, magyartanárok többen segítettünk.

A mozgalom fő célja, hogy gyermekeinket 
a magyarságtudatra és az örök érvényű er-
kölcsi értékek megtartására neveljük.

Az ifjúsági tagozat nyári jutalomtáborában 
a Szondi György Szakgimnázium két tanuló-
ja vehetett részt. Felejthetetlen élményekről 
számoltak be. 

Ahogyan Jánoska Mátyás írja: „A tábor 
utolsó estéjének napján valami teljesen átjárt 

engem, testileg-lelkileg. Valami, 
amit szavakkal nem lehet kifejez-
ni, de valami katarzishoz hasonlít-
ható érzés volt. Kezdett bennem 
motoszkálni valami, a lelkem 
legmélyéről kezdtem érezni, hogy 
igenis vannak jó s kedves em-
berek és fiatalok még ebben az 
országban. ésezekben a pillana-
tokban, napokban kezdtem kicsit, 
szégyelleni magam, eddig nem 
vettem s nem is akartam észrevenni a szépet 
a fiatalságban, a világban - az Emberben!”

Barna Ábrahám szerint: „Ellentéttel nyo-
matékosítok, negatívum hogy a 10 nap 
öröme egy szempillantásnak tűnt. A várako-
zásomat hihetetlenül felülmúlta. A legjobban 
a társaság tetszett. Kb. 50 ember együtt, és 

mindenki másmilyen, mégis ugyanolyan. 
Bárkivel beszéltem, mindenki meghallgatott. 
Nem kinevettek, mert mást szeretek, hanem 
érdeklődve figyeltek, nem volt összetűzés és 
ordítozás. a kölcsönös tisztelet és megbe-
csülés áhított érzését éltem meg.”

Hevérné Tácsik Klára

Anyanyelvünk és magyarságunk

Cserediákok 
Az AFS Magyarország Nemzetközi 
Csereprogram Alapítvány keretében 
négy diák érkezett a 2016/2017-es tan-
évre: Chiara Grillo Olaszországból, Pa-
rinyanan Moolsri, Pimuma Watakit és 
Thanawan Sritragool Thaiföldről.

Augusztus közepén érkeztek Magyar-
országra, fogadócsaládjaik Szügyben, Te-
rényben és városunkban élnek.

Augusztus végén került sor az első kör-
zettalálkozóra, melyen valamennyi érintett 
jelen volt: a körzet vezetői (Barkóné Be-
nyovics Magdolna, Paulikné Pósfai Klára), 
a körzet alapítója (Jeneyné Kun Ágnes), 

Magyar Réka és Tisóczki Petra az AFS 
Magyarország budapesti irodájából, va-
lamint a körzet önkéntesei, a cserediákok 
és a fogadócsaládok (fotónkon). A thai 
cserediákok örömmel fogadták Feranecz 
Nórát, aki jól ismeri országukat és kultú-
rájukat, mivel több évig ott dolgozott.

A cserediákok fogadóiskolái - a Balas-
si Bálint Gimnázium és a Szent-Györgyi 
Albert Gimnázium - szeretettel mutatták 
be őket az évnyitón.

Zonda a neten
Immáron az interneten is 
elérhető dr. Zonda Tamás 
két könyve. Az Országos 
Széchenyi Könyvtár fenn-
tartásában mű ködő Magyar 
Elektronikus Könyvtárban 

hozzáférhető a 
Kisvizit című, 
verseit és írá-
sait tartalmazó 
kötet, valamint 
az eddig már 
három kiadást 
megélt, Ba-
lassagyarmat 
jeles polgárai 
cí mű lexikon.

Példamutató lelkesedés: kertbarátok kiállítása
Tudom, mit jelent odahajolni egy virághoz... - mondta megnyitójában Medvácz Lajos polgármes-
ter a Palóc Kertbarátkör virág-és termékbemutatóján.  A színpompás kertészeti seregszemlét 
immár 43. alkalommal rendezték meg városunkban. 

A palóc kertek szemet gyönyörködtető termékei két napon át várták az érdeklődőket a művelődési köz-
pontban.  A civil egyesület tagjai - gondos kezű természetbarát lokálpatrióták, szomszédaink, barátaink -  
ez évben is büszkén mutatták be lelkiismeretes munkájuk eredményeit: a roskadozó asztalokon vágott 
és cserepes virágok, szemet gyönyörködtető kompozíciók, zamatos zöldségek, gyümölcsök, befőttek, 
italok és gyógynövények sorakoztak. Kunhalasi István, a 
Kör elnöke kiemelte, hogy a rendkívül kedvezőtlen időjárás, 
a sok eső és kevés napsütés majdnem meghiúsította a ki-
állítást. Medvácz Lajos hozzátette: biztos volt abban, hogy 
a már-már trópusi időjárás ellenére sem kell elhalasztani a 
bemutatót, hiszen a kertbarátok példamutatóan lelkesek. 
Valóban: a palóc kertbarátok ez alkalommal is nagyon szép, 
zamatos, a lehető legkevesebb vegyszerrel kezelt terméke-
ket mutattak be szívügyüknek tekintett kiállításukon, amely 
mindig kedves színfoltja városunk életének.

Bellér Annamária

Zsidó-keresztény 
zenei szuper 

produkció
szeptember 19-én (hétfőn) 19 órakor 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 
nagytermében.

Fellépnek: a Capella Theresiana, 
világhírű keresztény kórus, a balassa-
gyarmati születésű Merczel György, 
karnagy,  zeneakadémiai docens ve-
zényletével, Nógrádi Gergely, zsidó 
kántor, operaénekes, a 2015. évi zsidó 
és keresztény kántorok angliai világver-
senyének győztese.

A műsoron: klasszikus művek + 
könnyűzenei meglepetés dallamok

A belépés ingyenes. Érdeklődés: Maj-
dán Bélánál 06-30/583-2186 
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hirdetés

Jelentkezz már ma!
hatarvadasz@orfk.police.hu

06-80-203-983
www.police.hu/hatarvadaszkepzes

www.facebook.com/hatarvadaszkepzes
www.twitter.com/police_hu

 

HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY  
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE  

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST  
. 

 

A népszavazásra feltett kérdés: 

„Akarja-e, hogy az Európai Unió  
 
 

Magyaro  

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. OKTÓBER 2. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

NÉVJEGYZÉK 
A választópolgárok   

2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak. 
 

SZAVAZÁS 
A magyarországi lakc  választópolgár személyesen szavazhat.  

A szavazás napján  tartózkodó választópolgár  
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 
 

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig,  
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én  

16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen 
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 

 
 

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt,  
vagy forduljon a polgá  választási irodához. 

 
Nemzeti Választási Iroda 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 175/2016.
(VIII.) határozata alapján pályázati eljárás keretében VÉ-
TELRE meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, az 
ingatlan-nyilvántartásban Balassagyarmat, Zichy u. 2. 519/
A/1 hrsz-ú, 258 m2 raktár megnevezésű ingatlant a jelenle-
gi állapotban. Az ingatlan természetben Balassagyarmat, 
Zichy u. 2. földszintjén alatt található. 

1. Az ingatlanra jelenleg Balassagyarmat Város Önkor-
mányzata és a dm-drogerie markt Kft. között 2017. június 
hó 30-ig szóló helyiségbérleti szerződés van érvényben. 2. 
Az ingatlan induló vételára 63.200.000.- Ft +  áfa összesen: 
80.264.000.-Ft. 3. A kialakult vételárat az adás-vételi szer-
ződés aláírásával egyidejűleg, egyösszegben kell megfizet-
ni. 4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 
14.§ 2.) bekezdése alapján az ingatlanra a bérlőt és a 
Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A Magyar Állam 
elővásárlási joga a bérlő elővásárlási jogát követi. 5. Az in-
gatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt 
terheli. 6. Amennyiben a dm-drogerie markt Kft. (bérlő) nem 
él az elővásárlási jogával, akkor Balassagyarmat Város Ön-
kormányzata és a bérlő között határozott időtartamra szóló 
bérleti szerződés megszűnésével kapcsolatosan -esetle-
gesen felmerülő- bármilyen jellegű, Balassagyarmat Város 
Önkormányzatát terhelő költség, kiadás a vevőt terhelik. 

A pályázatot írásban Balassagyarmat Város Jegyző-
jéhez (2660 Balassagyarmat, Pf.: 58.)  2016. október 3. 
16,00 óráig beérkezőleg kell benyújtani.  Több pályázó 
esetén Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala „A” 
épületének I. emeleti kistanácskozó termében pályázati tár-
gyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül, 2016. október 
05-én 10,00 órakor. A pályázattal kapcsolatosan további 
információ a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Csoportjától kérhető (telefonszám: 
35/-505-977).  dr. Varga Andrea jegyző
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sport

Újabb nagyszerű si-
kereket értek el a Vita-
litás SE erőemelői. 

Gyulán került megren-
dezésre a WUAP (World 
United Amateur Powerlif-
ting) világszervezet által 
megrendezett Fekvenyo-
mó és Erőemelő Európa-
bajnokság. 

A Magyar Bajnoksá-
gon 6 gyarmati sporto-
lónak sikerült az EB-re 
kvalifikálnia magát, va-
lamennyien a RAW fekvenyomás verseny 
kategóriában indultak el, ami azt jelentette, 

hogy semmilyen teljesít-
mény fokozó ruházatot 
nem lehetett viselni. 

A legjobb eredményt 
ismételten Ulveczki Edi-
na érte el, aki az open+90 
kg-osok mezőnyében 
137,5 kg-mal 1. helyen 
végzett, továbbá 4. kísér-
letre is rászánta magát 
és sikeresen teljesítette 
is a 141,5 kg-ot, ezzel 
pedig új világcsúcsot ál-
lított fel!

Mivel a 4. kísérleteket csúcsnak elisme-
rik, viszont már nem számítanak a verseny 

eredménybe, ezért az abszolút kategória 
legfelső fokáról sajnos Edina lecsúszott, így 
csak második lett.

A juniorok 67,5 kg-os mezőnyében Tóth 
Richárdnak 125 kg-os teljesítménnyel szin-
tén sikerült 1. helyen végeznie. Az ifjúsági-
ak 67,5 kg-os mezőnyében Posta Krisztián 
102,5 kg-mal 2. helyen, a felnőtt kategóriá-
ban Szklenár Tamás az 56 kg-osok között 
95kg-mal szintén 2. helyen végzett.

Masters 1 110 kg-os súlycsoportban End-
rődy Attila 192,5 kg-mal a dobogó második 
fokára állhatott fel. A csapatvezető Honti At-
tila sem maradhatott ki a versenyzésből, a 
masters2 110 kg-osok között 165 kg-os telje-
sítménnyel szintén 2. helyen végzett.

Ulveczki új világcsúcsot nyomott

Középmezőny a kábeles cél
Az Ózd elleni hazai mérkőzéssel kezdte meg sze-
replését az NB I/B idei idényében a Kábel SE férfi 
kézilabda csapata. 

A játékoskeretben több változás történt: a tavalyi 
házi gólkirály, Szabó Tamás épp a közvetlen vetély-
társ ózdiakhoz távozott, míg a kapus Síró Zoltán és 
két szélső, Bán Dávid és Szabó András befejezte ak-
tív pályafutását. Az érkezők között van egy régi-új arc, 
Hortobágyi Zsolt, rajta kívül a vecsési Gazdag Máté, 
a váci György Dániel, a PLER együttesétől a fiatal ka-
pus Balogh Ádám, erősíti Győrffy Sándor edző alaku-
latát, illetve a junioroktól több tehetség készül együtt a 
felnőttekkel. A gárda a másodosztály keleti csoportjában a stabil középme-
zőnyben való szereplést tűzte ki fő célul. Képünkön az egyik új igazolás, a 
kapus Balogh Ádám látható.

Olimpia – nem szurkolói szemmel
Nyolc arany, három ezüst és négy bronz. Összesen tizenöt me-
dál. Egy ország örül a riói sportsikereknek. 

Az eredményesség egyértelmű: London óta mit sem változott a 
dicsőségtábla összetétele, ott maradtunk a világ élmezőnyében, 
sőt, kizárólag közép-európai szintet nézve élen állunk és az egy 
főre eső aranyérmek arányát ábrázoló térképet is büszkén muto-
gathatjuk.

Annak a bizonyos fényes éremnek azonban van egy másik ol-
dala is, ami reálisabb, egyben fakóbb színárnyalatú. Magyarország 
teljesítményét a nyári olimpián ugyanis néhány (jelen esetben 
négy: úszás, kajak-kenu, vívás, atlétika) sportág néhány klasszis 
versenyzője jelképezi, és a piramisnak bizony nagyon szűk a csú-
csa, miközben nem túl széles a talapzata. Egy nemzet sportérté-
két ugyanis nem a csúcsív élessége határozza meg, hanem az, 
mennyire erősök az alapok, és milyen bő forrásból táplálkozhat a 
magasba törő szökőkút. Ebben a tekin-
tetben pedig úgy tűnik – a szigorú adatok 
alapján – még a szomszédos országok is 
előbbre állnak. 

Ugye az osztrák sógorokon jót moso-
lyoghatunk, hogy mindössze egyetlen 

bronzot termeltek Brazíliában, de nemsokára ugyanezt tehetik ők 
is velünk Pjongcsangban, a téli játékokon. A horvátok öt aranyát 
négy sportág képviselői szerezték, a szlovének is tágasabb bázis-
ból merítettek, a szerbeknek pedig három csapatuk is a dobogón 
állt, míg a mi vízilabdásaink… És ne feledjük: a tizenöt érmen túl 
mindössze tíz pontszerző (vagyis 4-6.) helyezés jutott a magya-
roknak, ami még az egyébként kudarcosnak ítélt pekingi (2008-as) 
szerepléshez mérten is roppant kevés.

A boldog ujjongás mellett tehát önmérsékletre, önkritikára, és 
higgadt, földhözragadt jövőkép-alkotásra van szükség, nem csu-
pán a közvélemény, a szurkolók, hanem a szigorúbb értelemben 
vett szakma, a Magyar Olimpiai Bizottság, valamint a túlzásokra 
minden időbe erősen hajlamos honi sportsajtó részéről is. 

Önmagában kevés, ha sok-sok pénz áramlik az „ágazatba”: haté-
konyabb szakmai munka, következetesebb tervezés, a tehetségek 
méltóbb, gondosabb, odaadóbb nevelgetése elengedhetetlen – így 
nem csak egy-két Kozák Danuta és Hosszú Katinka cseperedhet 

fel a műhelyekben.
Hogy ha esetleg mégis összejön a 

„húsz-huszonnégy”, ne kelljen majd 
nyolc esztendő múlva rendezőként szé-
gyenkeznünk.

Hegedűs Henrik

Kis Károly újra a BSE-nél
A szezon első hazai meccsére kilátogató és kevésbé 
tájékozott szurkolók nagy meglepetéssel vették észre 
a nagyligeti gyepről a Kövi Pál Sportközpontba átköltö-
zött BSE-focisták kispadján Kis Károlyt. 

A szakember ugyebár a kétezres évek elején az NB II-
ben, majd az NB I/B-s időszakban is irányította a gyarmatia-
kat, és most hosszú kacskaringó után ívelt vissza a pályája 
az Ipoly-partra.

A jelenleg szakmai igazgatóként szerepet vállaló ötven-
két éves férfiú a vezetőedző Lenkey Gáborral közösen 
osztogatja a tanácsokat mérkőzés közben. A játékosállo-
mányában is igencsak megerősödött – több, a városból 
elszármazott és a különböző labdarúgó akadémiákon fejlő-
dött fiatalt szerepeltető – BSE lapzártánkkor pontveszteség 
és kapott gól nélkül vezeti a megyei első osztály tabelláját.








