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Új emlékhelyet is avatott az 1956-os for-
radalom és szabadságharc hatvanadik 
évfordulóján a város.

A Nyírjesi utat a Kandó Kálmán utcával 
összekötő, eddig névtelen utcát dr. Magyar 
Pálról, a halálra ítélt gyarmati ügyvédről ne-
vezte el az önkormányzat.

A Palóc ligetben rendezett emlékműsoron 
beszédet mondott Regéczi Nagy László, 56-
os elítélt, a Történelmi Igazságtételi Bizott-
ság elnöke. A megemlékezésen részt vett a 

hősi halált halt Ábel Lajos fia, Ábel György, 
valamint Kiss Tamás és Ponyi Gyula is.

A Bajcsy utcában Balla Mihály országgyű-
lési képviselő beszéde után Medvácz Lajos 

polgármester átadta az új emlékhelyet, a 
sztélén a felirat (Mindszenty József bíboros 
hercegprímás jelmondata): Devictus vincit 

– Legyőzetve győz. Emléktáblán örökítette 
meg a városi önkormányzat Balassagyar-
mat börtönbüntetésre ítélt harminc 1956-os 
hősének nevét, a táblát Ábel György és Var-
ga Lajos, a BBG egykori tanára, 56-os elítélt 
leplezték le.

Aki magyar, velünk tart ma címmel forra-
dalmi jelenetet adtak elő a Gyarmati Szín-
kör, a Tormay Cécile Irodalmi és Történelmi 
Társaság, a 16-os Honvéd Katonai Hagyo-
mányőrző Csoport tagjai, valamint a Balassi 
Bálint Gimnázium és a Dózsa György Álta-
lános Iskola diákjai, az előadást Bileczné 
Nyíregyházi Ágnes és Jusztin Gizella ren-
dezte.

Nemzeti ünnep: 
Legyőzetve győz

Dandártábornok lett a börtönparancsnok
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Pintér 

Sándor belügyminiszter előterjesztésére, kimagasló szolgá-
lati tevékenysége elismeréséül dandártábornokká nevezte 
ki dr. Budai István ezredest, a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön parancsnokát. 

Budai István 1988. augusztus 1-jén került a büntetés-
végrehajtási szervezet hivatásos állományába. 1992-ben 
kinevezték főhadnaggyá és a Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön nevelője, majd 1994-től a Fogvatartási Ügyek Osz-
tályának vezetője lett, míg 2000-ben parancsnokhelyettesi 
kinevezést kapott. 2007. január 1-től a Börtön parancsno-
kaként teljesít szolgálatot.

Belvárosi zöldsáv
A járdaépítés keretében faltól falig megújul 
a belváros, az utolsó szakaszban az Ipoly 
Áruház környéki járdák kapnak új burkolatot. 
Kialakításra kerül egy zöldsáv is, ahová bok-
rokat és fákat ültet a város a por- és a hő-
szennyezés csökkentése érdekében, illetve 
a balesetmentes közlekedés biztosítására. 
Jövő tavasszal már virágba borul a város 
ezen szakasza is, a többtucat újonnan ülte-
tett díszcseresznyefának köszönhetően.

Korszerű vízvezetékek
A Dejtár-Balassagyarmat távvezeték és a 
városi elosztóhálózat felújítását a svájci 
állam a Svájci-Magyar Együttműködési 
Program keretében több mint egymilliárd 
forinttal támogatta. Peter Burkhard, a Sváj-
ci Államszövetség magyarországi nagykö-
vete és Balla Mihály, térségünk országy-
gyűlési képviselőjének részvételével került 
sor a svájci hozzájárulásból megvalósult 
ivóvízhálózat rekonstrukciójának zárására. 
A beruházás során 20 kilométer belterületi 
és külterületi ivóvízvezeték felújítása való-
sult meg, közel 1,4 milliárd forint értékben. 
Ehhez az érintett belterületi szakaszokon 
útfelújítás is kapcsolódott. A beruházás 
eredményeként a régi, azbeszt tartalmú 
csövek helyett már új, korszerű vezetékek 
szállítják városunk lakóinak az ivóvizet.

Megszépülő 
Vármegyeháza

Még idén elkészül a Vármegyeháza meg-
újított déli és keleti homlokzata. Az utol-
jára harminc éve felújított épület új színt 
kap, letisztítják a kődíszeket és újrabádo-
gozzák a homlokzat párkányait, csatorna-
rendszerét és a tető bádogsorát is.
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Mit kell tudni           
a kéményseprésről?
A lakossági sormunka nincs összefüggés-
ben a fűtési időszakkal. A kéményseprők 
ütemterv alapjánérintik az egyes települé-
sek utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű 
tüzelő- és fűtőeszközök eseténkétévente, 
minden egyéb fűtőberendezés esetében 
évente történik meg. A lakossági sormun-
ka ingyenes. A kéményseprő 15 nappal 
a sormunka előtt a postaládába dob egy 
értesítőt. Ha aa megadott időpontban nem 
találja otthon a kéménytulajdonost, újabb 
időpontról hagy értesítést. Ha a sormun-
kát a kéményseprő a második időpontban 
sem tudja elvégezni, akkor akéménytulaj-
donosnak 30 napon belül egyeztetnie kell 
egy új, közös időpontot, amikorelvégez-
hető a sormunka. A harmadik, közösen 
egyeztetett időpontban elvégzett munká-
értmár ki kell fizetni a kiszállási díjat (kö-
rülbelül 500 forint), de nem készpénzben, 
hanemcsekken, vagy átutalással. Soha 
ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem 
kéményseprőinek! Van lehetőség arra, 
hogy valaki kéményseprést rendeljen a 

kötelező és ingyenes sormunkán túl is. 
Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as te-
lefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 
1-es menüpontot kell választani. Hétfőn-
ként 8.00-20.00-óráig, a többi hétközna-
pon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. To-
vábbi információkat talál a kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu weboldalon.

Gyarmati kitüntetettek
A Vármegyeháza dísztermében adták át 
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége idei, Nógrád megyei Príma-
díjait és egyéb szakmai elismeréseket. 
A díjazottak között három gyarmati sze-
mélyiséget fedezhetünk fel. Az év keres-
kedőjének Bérci Lászlót, a Fini-Plusz Kft. 
vezetőjét választották, míg a Csillik Zoltán 
Innovációs Díj jutalmazottja a Delta-Tech 
Kft. munkatársa, Srancsik Bálint lett. A Prí-
ma-díj oktatás-tudomány kategóriájában 
pedig Majdán Béla helytörténész kapta 
meg a kitüntetést.

Felhívás
Balassagyarmat Polgármestere felhívással fordul a város társadalmi, civil és gazdasá-
gi szerveihez, intézményeihez és a lakossághoz, hogy a „Balassagyarmat Díszpolgára“ 
cím és a „Balassagyarmatért Emlékérem” kitüntetésben részesítendők körére tegyenek 
javaslatot november 30-ig. A javaslatokat a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hiva-
tal Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályán beszerezhető, illetve a 
város honlapjáról (www.balassagyarmat.hu) letölthető nyomtatványon lehet megtenni.

Megújuló közvilágítás
Folytatódik az önkormányzat közvilágítási 
korszerűsítése. Tavaly fogadta el az ön-
kormányzat a városi közvilágítás korsze-
rűsítésének koncepcióját, ez három fontos 
pontba sorolta a jövőbeni teendőket.

Felmérték, melyek azok az utcák, ahol az 
alacsony fényerejű, vagy régi típusú lámpá-
kat feltétlenül cserélni kell. Felsorolta azokat 
a közvilágítás által kevésbé, vagy egyáltalán 
nem ellátott területeket –főként közparkokat 
és lakótelepi övezeteket –, ahol bővíteni kell 
a hálózatot, szükség szerint akár napelemes 
eszközökkel. Harmadsorban pedig azok 
a területek kerültek sorra, ahol a gondok a 
túlburjánzott növényzet rendezésével orvo-
solhatóak.

Az önkormányzat az elmúlt években 
jelentős megtakarítást ért el a gáz- és vil-
lamosenergia rendszer fejlesztésével kap-
csolatos közbeszerzéseken, valamint az 
intézményeken végzett energetikai korsze-
rűsítések révén is olcsóbb rezsiköltségekkel 
számolhat, így jelentős források szabadultak 
fel, amelyek egy részét a közvilágítási álla-
potok javítására fordíthatták. 

A korszerűsítés keretében az elkövetkező 
hetekben az összes 35 Watt teljesítményű 
rossz minőségű lámpát lecserélik tucatnyi 
utcában. Ebből 81 lámpatestre 70 wattos 
energiatakarékos lámpa, illetve 81 oszlopra 
rendkívül alacsony fogyasztású, de nagy 
fényerejű LED-lámpa kerül, ez utóbbiak az 
Arany, Fáy, Mártírok, Kölcsey és Klapka ut-
cákat világítják majd meg.

Az önkormányzati tájékoztatás szerint hete-
ken belül további húsz napelemes lámpát is ki-
helyeznek, például a Dózsa és Hunyadi utcák-
ban, a tömbépületek sötét lépcsőházai előtt.

Polgármesteri 
elismerés

Medvácz Lajos irodájában adott át polgár-
mesteri oklevelet Krasznai Kázmérnak. A 
nyugdíjas férfi a Penny Áruházban vásárolt, 
mikor egy sorban álló asszony rosszul lett 
és elájult. Az egykori határőr gyorsan és 
szakszerűen cselekedett a mentők kiérkezé-
séig. A város vezetője köszönetét fejezte ki 
a példamutató és humánus cselekedetért. A 
83 éves korára is rendkívül aktív Kazi bácsi 
elmondta, évtizedek óta tudja, hogyan kell 
segíteni bajba jutott embertársainkon, de jó 
tanácsokat kap a fővárosban anesztezioló-
gusként dolgozó fiától is. 

Különdíjas
Az Év Természetfotósa 2016 pályázat díjait 
a Magyar Természettudományi Múzeum-
ban adták át, ahol egyúttal megnyitották 
a verseny legjobb képeiből megrendezett 
kiállítást, és bemutatták a döntőbe jutott 
képekből összeállított fotóalbumot is. A díja-
zottak között volt a 
balassagyarmati 
Megyeri Máté, 
a Szent-Györgyi 
Albert Gimnázium 
tanulója is, akit 
ifjúsági kategóri-
ában különdíjjal 
jutalmaztak. A 
pályázatra több 
mint 3 ezer fotó 
érkezett be, ebből 
száz kép került be 
a kiállítás anyagá-
ba, köztük vannak 
Máté fotói is.
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Balassis talentumok
Fiatalok, bátrak, tehetségesek, terveik 
vannak és tenni is akarnak önmagukért, 
diáktársaikért, iskolájukért. Ilyen diákok-
nak hirdette meg a Pro Studio BBG a 
Balassis Talentumok Ösztöndíjat, amely 
komoly pénzjutalom, de ezen felül elis-
merés és lehetőség is.

A pályázatot idén első alkalommal írta ki 
a Pro Studio BBG kuratóriuma olyan diá-
koknak, akik egy tudomány-
területen (reál, természettu-
domány, humán) kiemelkedő 
eredményeket értek el, va-
lamint pályázati tervük alap-
ján további feladatokat is 
vállalnak. A díj elnyeréséhez 
szükség volt szaktanári és 

kortársi ajánlásokra is. Az ösztöndíj meg-
hirdetéséhez kiemelt segítséget nyújtott a 
DELTA-TECH Kft., akik komoly szerepet 
vállaltak a reál tudományterület tehetségei-
nek felkarolásában és a mérnök utánpótlás 
támogatásában, valamint az Ipoly Erdő Zrt., 
akik a természettudományban mutatnak 
fontos eredményeket, előremutatásokat. 

A díjakat Bély Ágnes és Kovács László 
elismert keramikusok formázták és ajánlot-
ták fel az ösztöndíjasok számára.

Oravecz Tibor igazgató (DELTA-TECH) 
és Barton Gábor osztályvezető (Ipoly Erdő) 
adták át a diákoknak a díjakat az iskolai 56-
os ünnepség után.

A 2016/17-es tanévben reál tudomány-
területen Pap Luca, Kiss Roberta Zsófia, 
Rusznák Tibor, természettudományok 
területén Tarr Péter, Cserháti Lili, humán 
tudományokban Ódor Vivien és Sok-
sevits Judit nyerték el az ösztöndíjakat. 
Az ösztöndíj még nagyobb felelősséget 

és elhivatottságot ad arra, 
hogy a terveiket megvaló-
síthassák, hogy igazi talen-
tumokká válhassanak, a 
későbbiekben pedig talán 
ők is támogatók lehetnek 
a következő generáció te-
hetséges diákjai számára.

Ön figyel az asztalára kerülő min-
dennapi kenyere minőségére vagy 

csak az ár számít? A Gazda 
Kenyér megkönnyíti a választást.

Nem igen múlik el nap anélkül, hogy ke-
nyér kerülne az aszta-
lunkra, ezért egyáltalán 
nem mindegy, milyet 
vásárolunk. Sokan csak 
az árat nézik, pedig ha 
tudnák, hogy miként és 
miből készülnek ezek a 
termékek, aligha ven-
nék le a polcról. Mivel 
alap élelmiszerről van 
szó, fontos (lenne) 
odafigyelni arra, mit 
eszünk nap mint nap. 

Minőség és egész-
ség – vallja Horváth Já-
nos, a Gazda Kenyér Kft. (egyik) tulajdonosa 
és ügyvezetője. A társaság termékei hat éve 
közismertek városunkban, a termelés eddig 
a közelben lévő szlovákiai üzemben zajlott. 

Fél évvel ezelőtt nagy lépésre szánták el 
magukat: úgy döntöttek, hogy Gyarmaton 
fejlesztenek. Teljesen átalakították és felújí-
tották a cég fő utcai üzletének épületét (az 
Aranykalász mellett), két korszerű kemen-
cét is munkába állítottak, néhány napja itt 
folyik a termelés egy része. 

A jelentős beruhá-
zásnak köszönhetően 
fokozatosan jelentkez-
nek új termékekkel: 
már kapható a 40 de-
kás káposztás kenyér, 
a német recept alapján 
készülő rozsbuci, a te-
jes kifli, de lesz szén-
hidrát csökkentett sok-
magvas cipó, vadász 
zsemle, gyümölcske-
nyér, rusztikus bagett, 
miként pozsonyi kifli, 
karácsonyi kalács és 

rétesek is. Teljes kiőrlésű liszteket, rozs-
liszteket, magvakat használnak, eljárásaik 
a Magyar Élelmiszerkönyv új előírásainak 
megfelelőek.

- Termékskálánk bővítésével 
a táplálkozási igényeknek sze-
retnénk megfelelni – magyaráz-
za a cégvezető (felvételünkön) 
-, hiszen ma már egyre többen 
odafigyelnek arra, mit tesznek 
családjuk asztalára. A mi pék-
áruink nem csupán igényesek és 
finomak, hanem egészségesek 
is. A Gazda Kenyér folyamatosan 
friss, helyben sütött pékáruval 
várja kedves vásárlóit.

(szilágyi)

Szent Imre Napok
Két nap, három helyszín, megannyi 
színes és élvezetes program. Ez jelle-
mezte a Szent Imre Keresztény Iskola 
hagyományos, a névadó tiszteletére 
rendezett iskolanapjait. 

Az intézmény három épületében no-
vember 10-én és 11-én a komoly részek-
től a kacagásra késztető vetélkedőkig 
rengeteg élményt kaptak az általános 
iskolás és gimnazista diákok. A Szabó 
Lőrinc utcai épület emeleti galériájában 
például érdekes kiállítás nyílt meg. Mária 
élete elevenedett meg gyermekrajzok ál-
tal, és ahogy a tárlat méltatásában Dóbi-
ás Zalán plébános fogalmazott, a fiatalok 
jól rátapintottak arra, milyen sok titkot is 
őriz Jézus anyja. 

A fizikai kí-
sérletek során a 
tudomány olyan 
részleteiben is 
elmélyülhettek az 
iskolások, amikről 
eddig még alig-
alig hallottak, de 
volt informatikai 
játék, gitárkísére-
tes éneklés is. 

A kisebbek 
számára a Civitas 
Fortissima téri in-
tézményrészben különböző bemutatókat 
tartottak: tűzoltók, mentőkutyások, illetve 
baranta-harcművészek. Az iskolanapok-
hoz kapcsolódva pénteken tanulmányi 
versenyeket rendeztek, többek között 
hittanból, rovásírásból, vers – és próza-
mondásból, énekből, sudokuból és sakk-
ból. Minden szentimrés diák jól érezte 
magát.  

Helyben sütött friss pékáru
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A magyar hagyományoknak és a 
Kárpát-medence kultúrájának 

megismertetését célul kitűző 
Palóc Virtus Kulturális és 

Sportegyesület immár három éve 
tart baranta bemutatókat azzal a 

céllal, hogy megmutassák nem-
zetünk identitás-tudatot erősítő 

értékeit. 

Az egyesület fiatal alelnökét, az edzések 
vezetőjét, Szabó Zoltánt nemrégiben nagy 
megtiszteltetés érte: ötven Kárpát-medencei 
társával együtt meghívást kapott a Kós Ká-
roly Szülőföldkutató és Honismereti Tábor-
ba, Székelyföldre.

- Kiválasztásod bizonyára nem volt vélet-
lenszerű…

- A táborba olyan fiatalok nyerhettek meg-
hívást, akik elkötelezettséget éreznek szü-
lőföldjük társadalmi ügyei, a megmaradás 
és a gyarapodás kérdése iránt. Jómagam 
Palócföld szülöttje vagyok, magyar érzelmű 
és identitású fiatal, aki fontosnak tartja az 
olyan magyar erények gyakorlását és to-
vábbadását, mint a bátorság, igazságosság 
vagy becsületesség. Budapesten és Pécsett 
sport- és egészségtudományi tanulmányo-
kat végeztem, ennek köszönhetően már 
több mint 100 gyermek ismerkedhet me-
gyénkben a barantával, testnevelésórákon 
és szakkörökön. A tábor hosszú távú célja 
az volt, hogy a résztvevők segítsenek feltér-
képezni a magyar fiatalok körében a kiván-
dorlás jelenségét. Nagy öröm volt számomra 
hasonló gondolkodású fiatalokkal találkozni, 
és megtiszteltetésként ért, hogy előadást is 
tarthattam a barantáról.

- Sokan nem tud-
ják, mi is az.

- Baranta, azaz ha-
gyományos alapokra 
épülő, de modern 
magyar harcművé-
szet. Foglalkozása-
inkon a botforgatás, 
ostorozás, íjászkodás 
mellett a népi kultúra 
olyan elemei is meg-
jelennek, mint a tánc, 
a zene és az ének. 
Ezen értékek eltékoz-
lása hatalmas hiba. 
Elmélyülni bennük, 
hozzátenni a saját részünk és továbbadni az 
utánunk lévőknek: ezt érzem életem igazán 
nagy feladatának.

Bellér Annamária

Bátorság, igazságosság, becsületesség

Nem boszorkányság a közösségépítés
Közel egy éve dolgozik városunkban a budapesti Steinma-
cher Kornélia, aki a Palóc Múzeum irodalomtörténészeként 
számos újdonságot honosított meg a helyi kulturális életben.

- Az ELTE PhD-s hallgatója 
vagy: miért kezd el egy budapesti 
doktorandusz a palóc fővárosban 
dolgozni?

- Az álláshoz kapcsolódó pá-
lyázati felhívás tartalma azonnal 
megfogott, hisz a tanulmányaim 
során is Mikszáthtal és korával 
foglakozom, és érdekesnek ta-
lálom az irodalmi szövegeket a 
néprajzi hagyományok és társa-
dalomtudományok felől vizsgálni.

- Számos sikeres rendezvény 
kötődik a nevedhez. 

- Fontosnak tartom a közösségépítést és a tehetséggondozást. 
Ennek jegyében szervezem a különféle kreatív vetélkedőket és 
programokat, amelyek az egyes korosztályok játékkedvére ala-
poznak és közösségi élményt is nyújtanak. Jó érzés, hogy le tudok 
kötni kamaszokat - ehhez nagy segítséget nyújt fő témám, a népi 
hiedelemvilág és a boszorkányság. Szeretném meghonosítani az 
irodalmi témájú kalandjátékokat, és tervezek egy kiállítást a Mik-
száth-szövegek néprajzi vonatkozásairól.  

- Hogyan látja egy fővárosi lány Gyarmatot?
- Az itteni nyugalom a budapesti nyüzsgés ellenpólusa, ami ki-

egyensúlyozottá tesz, és falusi gyermekkoromra emlékeztet. Von-
zó, hogy sokféle program van a városban. Otthon továbbra is részt 
veszek az egyetemi műhelymunkákban, filmkritikákat is szoktam 
írni, de az a sokszínű feladatkör, amire itt találtam, nagyon fontos 
számomra. Szerencsés vagyok, mert kezdőként mindent kipróbál-
hattam, amit mások csak sok év alatt. Kevés ember mondhatja el 
magáról, hogy azt csinálja, amit szeret - én közéjük tartozom!

(bellér)

Palóc Bakancsosok
Börzsöny, Cserhát, Mátra, Pilis és még számtalan szép 
helye a történelmi Magyarországnak - a lelkes természet-
barátokból álló Palóc Bakancsosok csapata rendszeresen 
keresi fel ezeket a tájakat, hogy együtt fedezzék fel a ter-
mészet csodáit. 

Politikamentes közösségépítés, a természet és a kulturális 
örökség szeretete és védelme, kiváló hangulatú baráti túrák, 
melyek sportteljesítménye is említésre méltó - mindez jellemzi a 
gyarmati természetjáró közösséget.

Az egyesület megálmodója és elnöke, Horváth Attilát tájékoz-
tatta lapunkat. 

- Igen mozgalmas év áll mögöttünk. Az első túránkat február-
ban tettük meg a Börzsönybe, az elmúlt vasárnap pedig már 25. 
alkalommal vettük fel a „palóc bakancsokat”, hogy egy jóked-
vű közös kiránduláson vegyünk részt. Jelenleg 76 tagunk van, 
köztük felvidékiek is. A legfiatalabb 14 éves, de akad köztünk 
aktív nyugdíjas is. Igyekszünk rövidebb és hosszabb túrákat is 
szervezni, hogy mindenki fizikai felkészültségének megfelelően 
találjon magának kedvére valót. Jártunk már többek között Kör-
möcbányán, a Szádelői-völgyben, Csábrág és Torna váránál. 

Terveink között szerepel a füzéri vár és Kőszeg felkeresése, 
de vonz egy ausztriai völgytúra is, és reméljük, eljutunk a plitvi-
cei tavakhoz és Erdélybe is. 2017-ben szeretnénk csatlakozni a 
Magyar Természetjáró Szövetséghez, szeretnénk hozzájárulni 
a Cserhát turista útvonalainak karbantartásához, természeti 
értékeinek megóvásához. Minden túrázni vágyót szeretettel 
várunk csapatunkba, megtaláltok minket a Palóc Bakancsosok 
hivatalos facebook oldalán.
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- Valóban minden kezdet nehéz?
- Réti Zoltán szerepe meghatározó 

volt a Kamaraegyüttes megalakításá-
ban. A Zeneiskola alapító igazgatója-
ként igényes szakmai, zenepedagógiai 
elvárásai mellett igazi menedzsere volt 
a tanárainak, ösztönző volt az a zene-
iskolai élet és az a kamarazenei ha-
gyomány, amelyet képviselt. Az általa 
beindított Filharmóniai hangversenyek 
rendkívül színvonalas programokat 
jelentettek, nagyon ösztönzően hatot-
tak a zenetanuló fiatalokra is. Ezeken 
is, és saját iskolai szervezésű koncer-
teken rendszeresen szerepeltek azok a 
művésztanárok, akik felkészültek vol-
tak erre. Sajnos a körülmények a mai 
állapotokhoz képest 
nagyon rosszak voltak: 
nem volt megfelelő 
koncert terem, a régi 
Deák utcai zeneiskolai 
épületet kinőtte az in-
tézmény. Ez a helyzet 
az új, Óváros téri épü-
let felépülésével meg-
oldódott - amelyet még 
Réti Zoltán, a nyugdíj-
ba vonulása előtti utolsó években hozott létre -, biztosította 
a továbblépés lehetőségét. Ebbe a folyamatba illeszkedik 
a Kamaraegyüttes megalakulása is - a zeneiskolában pá-
lyájukat, munkájukat megkezdő ambiciózus fiatal művész 
tanárok és a már tapasztalt tanárok együttműködésével. 

- Sokat játszott-játszik az együttes.
- Rengeteg próbamunka, a repertoár kialakítása jelle-

mezte a kezdeti éveket, igyekeztünk teljesíteni a rengeteg 
felkérést. Az évi hetven-nyolcvan szereplés nagy kihívás 
volt, mert a számtalan program, tematikus előadás sok 
felkészülést igényelt. A nyolcvanas években indítottunk 
számos diákelőadás sorozatot, bekapcsolódtunk megyei 
programokba, szinte minden lehetséges megyei helyszí-
nen szerepeltünk, a művelődési házakban, könyvtárakban, 
kastélyokban, hotelekben, szanatóriumokban, iskolákban, 
kiállítótermekben. A rangos Budapesti Tavaszi Fesztivá-
lokon, Budapesti Múzeumi Koncerteken, egyházzenei 
hangversenyeken külföldön – több mint félszáz alkalom-
mal koncerteztünk többek között Svájcban, Ausztriában, 
Németországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Cseh-
országban –, legutóbb a Prágai Magyar Intézetben. Ma már 
több mint 1200 szereplést jegyzünk a Kamaraegyüttes do-
kumentációjában.

- Mit tart a legfontosabbnak?
- Nagyon fontosnak tartjuk ma is a fiataloknak tartott 

zenei ismeretterjesztő előadásainkat. A hangszerek, az élő 
zene élménye meghatározó egy fiatal számára. Sokszor ta-
pasztaltuk, hogy egy-egy ilyen előadás a fiatalokban mi-
lyen érdeklődést, a zenei tanulás megkezdését jelentheti 
és többek nagyon sikeres zenei pályaválasztását jelentette. 
Fontosnak tartjuk ma is, hogy kistelepüléseken élő hátrá-
nyos helyzetű fiatalokhoz is eljuttassuk a klasszikus zenei 

értékeket. Ebben, az „élő zenét a falusi 
iskolásoknak” mozgalomban jelentő-
sen kivette részét a Kamaraegyüttes - 
eredményeinkről, sikereinkről szakmai 
folyóiratok (Muzsika, Parlando, KÓTA, 
ZeneSzó) számtalan elismerés írtak. 
Szép sikerrel mutatkoztunk be a buda-
pesti Zeneakadémián a „Muzsikus Fó-
rum 88” vidéki művészek hangverseny 
sorozatában. Hanglemezt készítettünk 
(Barokk és preklasszikus kamaramű-
vek, 1987) és hangkazettát (Barokk és 
romantikus kamarazene, 1991), melye-
ket a Magyar Rádió is többször bemu-
tatott, a recenzióban megemlítik, hogy 
„a meghitt kamaramuzsikálást juttatjuk 
el a kamarazenét kedvelőkhöz.” Több 

televíziós műsorban 
is bemutatkoztunk. A 
Kamaraegyüttes tag-
jaiként valamennyien 
zenepedagógusok 
vagyunk, a kamara-
zenélés művészi és 
szakmai eredményeit 
sikerrel használhatjuk 
fel zenepedagógiai 
munkánkban. Tanít-

ványaink a hazai és nemzetközi hangszeres versenyeken 
számos kiemelt díjat kaptak, valamint a zenei pályára fel-
készítésben is kiemelkedőek az eredményeink.

- Számtalan elismerést kapott a formáció.
- Mindre büszkék vagyunk, de csak a legkedvesebbeket 

említem: Az év együttese (Salgótarján, 1986), Kiváló Együt-
tes Cím (Országos Közművelődési Tanács Díja, 1988), 
Művészeti Nívódíj (Nógrád Megye Közművelődéért Díj, 
1990), Jeunesses Musicales Díj (JM Magyarországi Szerve-
zete,  1991), Madách Imre Díj (Nógrád Megye Közgyűlése 
Művészeti Díja, 1997), Pro Urbe - Balassagyarmatért kitün-
tetés (Balassagyarmat Város Önkormányzata, 2007), Az év 
együttese (Szakemberekért Alapítvány,  2012).

- A repertoár mi alapján áll össze?
- Alapvetően a hangszer összeállítás a meghatározója, de 

számos átiratot, adaptációt is játszunk. Szerencsére a kama-
razene mint műfaj kimeríthetetlen gazdagságú, színvona-
lában és darabszámában is. A zeneszerzői és előadóművé-
szi tudás mérője volt a kamarazene, ezért is olyan gazdag 
a legnagyobb zeneszerzők (Bach, Telemann, Mozart, Bee-
thoven, Schubert) életműve, kimeríthetetlen tanulnivalót 
és előadást jelentenek. 

- Mi a kamarazenélés lényege?
- A legbensőségesebb zenei műfaj: minden előadó szólis-

taként az egyéniségét, tudását beleadva - és egyben alkal-
mazkodva másokhoz -, mintegy „összeolvadva” létrehoz 
egy olyan együtthangzást, amely már új minőséget, hang-
zásélményt jelent. 

- Hogyan tovább?
- Az elmúlt 35 évben kialakított igényességgel felfedez-

ni, megtalálni a számunkra fontos műveket és zenéket, s 
mindezt megosztani másokkal.                  Szilágyi Norbert

Meghitt kamaramuzsikálás 35 éve
A Zeneiskola Óváros téri épüle-
tének avatókoncertjén, 1981.
november 22-én szerepelt elő-
ször a közönség előtt a Kanyó 
András (fuvola), Perneczkyné 

Baranyi Klára (hegedű), 
Kanyóné Réti Emőke (gordon-
ka), Perneczky Zsolt (zongora, 

orgona) alkotta formáció – 
Andrással, a 35 éves 

Balassagyarmati 
Kamaraegyüttes művészeti 
vezetőjével beszélgettünk.
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Medvácz Lajos és Csach Gábor 
éppen tíz éve irányítja a várost. 

Sok mindenben különböznek, de 
a közös célok és a város iránti 

elkötelezettség sikeres vezetőkké 
kovácsolta őket. A nem 

mindennapi évforduló apropóján 
olvashatják kettős interjúnkat.

Tíz éve vezetik a várost, ám a böl-
csek szerint ez húsz, hiszen a front-
vonalban töltött évek duplán számí-
tanak.

Medvácz Lajos: A mi esetünkben ez 
egyáltalán nem túlzás, hiszen valóban 
ennyi ideje dolgozunk együtt. 1996-tól 
2006-ig a művelődési házban is kollé-
gák voltunk. Mindketten tősgyökeres 
gyarmatiak vagyunk, gyerekkora óta 
ismerem Gábort. Ő impulzív alkat, te-
le van tettvággyal, én megfontoltabb 
és nyugodtabb személyiség vagyok, 
ketten együtt viszont igen hatékonyak 
vagyunk.

Csach Gábor: Lajostól tanultam meg 
fényképezni, filmet és papírt előhívni 
még az általa vezetett fotószakkörben 
1983-ban. Művházas korszakunk sem 
volt unalmas, közösen hoztuk létre 
például a mai értelemben vett modern 
televíziózást a városban, élő műsorok-
kal, közvetítésekkel, digitális eszköz-
parkkal. Mindkettőnknek mérleg a 
csillagjegye, de Lajos klasszikus típus, 
bennem van a skorpióból is valami, 
így hasonlók, de számos dologban 
különbözők vagyunk. Lajos valóban 
töprengőbb alkat, én operatívabb va-
gyok, de tényleg jól kiegészítjük egy-
mást, hiszen a városvezetéshez mind-
két habitusra szükség van.

Fotózás, tévézés, közművelődés 
után mi sodorta önöket a politikába?

CsG: Kifejezetten nehezen viseltük a 
kommunizmust, a rendszerváltáskor 
ellenzékinek lenni evidencia volt. A 
városi Fidesz alapítói lettünk 1989-
ben, csak Lajos akkor még túlkoros-
ként (1993-ig 35 év volt a felső korha-
tára pártban -  a szerk.) nem lehetett 
Fidesz-tag. De az idő igazolta, hogy ez 
helyes döntés volt, hiszen Medvácz 
Lajos a legsikeresebb politikusa a vá-
rosnak, hiszen huszonnégy éve, két év 
kivételével, a rendszerváltás óta egye-
düliként tagja a képviselő testületnek.

ML: Óriási hatással volt ránk a rend-
szerváltás, s mivel mindketten közös-
ségi emberek vagyunk, egyenes út 
vezetett a szabad Magyarországban 
való politizáláshoz. Bár van köztünk 
tizennyolc év korkülönbség, mindket-
ten lokálpatrióták és csapatjátékosok 
vagyunk, ráadásul valóban huszonhét 
éve egy csapatban. Talán az sem vélet-

len, hogy Gábor a második legsikere-
sebb politikusa a városnak, hiszen ti-
zennyolc éve képviselő is.

2006 viharos év volt, mi okozta a 
legnagyobb nehézséget az első cik-
lusban? 

ML: Üres kassza, több százmilliós 
kötelezettség, csökkenő finanszírozás. 
Ezeket a szavakat kellett először meg-
ismernünk. Az első három évben 
rendre 800 millió feletti hiánnyal indí-
tottuk az évet. Akkoriban minden 
költségvetés összeállításán arról ment 
a vita, honnan vonjunk el még több 
pénzt a csőd elkerülése érdekében. 
Miközben most, három éve már arról 
vitatkozunk, mire költsük a szufficitet. 
Akkor még 15 százalék körüli munka-
nélküliség volt, ma már a gyáraink 
létszámhiánnyal küzdenek. 

CsG: Az óriási hiányt úgy örököl-
tük, hogy elődeink 1 milliárd forint 
feletti vagyont kótyavetyéltek el. Úgy 
sikerült ezekben a nehéz években sta-
bilizálnunk a költségvetést, hogy az 
elmúlt tíz évben fele akkora vagyont 
értékesítettünk, mint a szocialisták 
négy év alatt. Eközben mi ennek a 
többszörösével növeltük a város va-
gyonát. És mindezt brutális ellenszél-
ben, hiszen ellenzékiként kellett helyt 
állni például az első uniós támogatási 
ciklus pályázatain. De sikeresen mene-
dzseltük ezt is, 6 milliárd forintos befe-
jezett vagy megindított fejlesztés volt 
az első ciklusunk mérlege. 

Mi a különbség a három megnyert 
önkormányzati ciklus között? 

ML: Az első ciklus a válságkezelés-
ről szólt, a második a meglendülésről, 
a harmadik, remélem, a szárnyalásról. 
Kitűnő képviselő-testületet és hivatalt 
irányíthatunk. Ennek köszönhető, 
hogy 2009 óta változatlan szociális dí-
jakkal és adókkal dolgozunk, csökken-
tett rezsiköltségek és lakbérek mellett. 

CsG: Művészettörténészként min-
dig is hittem abban, hogy vannak ur-
bánus sorsra ítélt, és vannak csinált 
városok. Balassagyarmat a kőkor óta 
lakott település, s ahogy a török pusz-
títás után elég volt két évtized a fel-
emelkedésére, a rendszerváltás után is 
elég volt hozzá ennyi év. Nem tud egy 
kormányzat annyit rontani a helyze-
ten, hogy ha mód nyílik rá, akkor 

Tíz éve a város élén

Nyerő páros

Tíz év 
számokban

l 16 milliárd Ft fejlesztés
l 2 milliárd Ft állami konszo-
lidáció
l +400 % önerős fejlesztési 
forrás
l 230-cal több adófizető 
vállalkozás
l +121% iparűzési adó 
l -64% munkanélküliség
l 380 főre nőtt éves közfoglal-
koztatási átlag
l 10 új intézmény épület
l 21 energetikailag megújult 
intézmény
l 750 új parkolóhely a belvá-
rosban
l 380 új utcabútor
l 10 utcában 360 új lámpa
l 44 új napelemes lámpa
l 21 km megújult vízvezeték
l 2 új körforgalom
l 29 utcában közel 12 km me-
gújult útburkolat
l 24 utcában több mint 6 km 
megújult járda
l 8 új sportpálya
l 3 új tornacsarnok
l 7 új gépjármű az intézmé-
nyekben
l 2 új és 8 megújult társasház
l 6 új és 6 megújított játszótér
l 3 új múzeum és galéria
l 2 megújított műemlék épület
l 1 új és 3 felújított emlékmű
l 19 honismereti ill. turisztikai 
kiadvány
l 2 várostörténeti film
l 20 térfigyelő kamera
l 1840 fa és több ezer cserje
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Balassagyarmat ne álljon talpra. 
Szerencsére a 2010-es kormányváltás-
sal erre mód nyílt, a vállalkozások újra 
erősödnek. 2012 óta a Balassagyarmat-
Szügy ipari övezet Nógrád megye 
gazdasági motorja. 2014 óta itt terme-
lődik a legnagyobb ár- és exportbevé-
tel. 2015-ben Balassagyarmat bekerült 
a TOP 100-as városlistába az adóerő 
képesség tekintetében. Gyarmaton 34 
ezer, Salgótarjánban 19, Bátony-
terenyén 15 ezer forint az egy főre jutó 
iparűzési adóbevétel. Persze messze 
még a Kánaán, de ezek a számok be-
szédesek.

Mire a legbüszkébbek? 
ML: 2007 a küzdelem éve volt, ha 

nem gyűjtünk 13 ezer aláírást és nem 
tüntetünk a város kórházáért, a szoci-
alista-szabaddemokrata kormány be-

zárta volna. 2008-
ban a TESCO be-
telepedése és a 
kórházi új bio-
massza fűtőmű 
volt a legfonto-
sabb sikerünk.

CsG: 2009 az 
identitás éve volt, 
elkészült a Leg-
bátrabb Város cí-
mű film és ebben 
az évben utasítot-
tuk ki képletesen 
Fico Róbertet a vá-
rosból. De ez az év 
a válság éve is, a 
G y u r c s á n y -
kormány állam-
csődjétől a Vi-
lágbank és a Unió 
gigahitelei men-
tették meg az or-
szágot, amelynek 
a polgárok és az 
önkormányzatok 
itták meg a levét. 
Borzasztó költség-
vetésünk volt, 
amit tetézett a ki-
teljesedő világvál-
ság is. Egekbe szö-
kött a rezsi, rohant 
az infláció, tom-
bolt a munkanél-
küliség.

ML: 2010-ben 
már a harmadik 
tornacsarnokot 
avathattuk a Kiss 
Árpád Iskolában. 
2011-ben meg-
újult a bölcsődénk 
és megnyitotta 

kapuit a kórház sürgősségi osztálya.
CsG: 2012-ben megindult a Nyírjes 

fejlesztése, megnyílt a Füvészkert és 
Vadaspark. 2013 a fordulat éve volt, 
innentől egyre látványosabb fejleszté-
sek történtek. Koronaként elkészült a 
Városközpont rehabilitációs beruhá-
zásunk is.

ML: A fordulatot azért említi Gábor, 
mert az Orbán-kormány konszolidál-
ta az összes önkormányzat adósságát, 
így 2014 már hiánymentes, stabil költ-
ségvetéssel indulhatott. Huszonöt éve 
nem látott feladatokra is jutott forrás. 
Jelentős energetikai fejlesztés volt hat 
intézményben, és az új Civitas 
Fortissima Múzeum is mai helyére 
költözött. 2015-ben megújult a Jánossy 
Képtár és a Palóc Színpad, s ez a vá-
lasztások utáni év bebizonyította, 
hogy újra élettel teli a belváros, egyre 
több a rendezvény.

CsG: 2016 pedig a szlalomozás éve. 
Nehéz volt a közlekedés idén a város-
ban, de cserébe négy évtizede nem lá-
tott fejlesztések zajlottak az ivóvíz- és 
úthálózatban. Megkezdődött végre 
százévnyi várakozás után az uszoda 
építése és év végére 1907-es külsejét 
kapja vissza a Vármegyeháza is.

Ne hallgassunk a kudarcokról 
sem.

ML: Trianon tragédiája, majd a 
kommunista mellőzöttség hihetetlen 
hátrányt jelentett Balassagyarmatnak 
a XX. században, emiatt számtalan 
városias szolgáltatás hiányzik még ma 
is. Rengeteget fejlődtünk, az uszodánk 
is épül, de szomorú vagyok, hogy 27 
évvel a rendszerváltozás után még 
mindig nincs méltó színházterme a 
városnak.

CsG: Még mindig sok az üres ingat-
lan a városban. Öröm, hogy jövőre el-
indul a Járási Kormányhivatal össze-
költözése a volt Határőrség épületébe, 
de a pályázati rendszer sajnos még 
most sem orvosol számos problémát. 
Így például szálláshelyfejlesztésre 
vagy a Vármegyeháza méltó haszno-
sítására sincsenek források, márpedig 
Gyarmat gazdasága még nem elég 
erős ezek fejlesztéséhez. 

Egy városvezető 24 órás szolgálat-
ban él. Hogyan bírja ezt a család-
juk?

ML: A biztos támaszt nyújtó feleség 
és szerető gyerekek nélkül a legkemé-
nyebb férfinak is könnyen beletörhet a 
bicskája bármibe, nemhogy az állandó 
stresszel járó politikába. Igaz, hogy az 
én gyermekeim már fiatal felnőtt lá-
nyok voltak, mikor polgármester let-
tem, de elmondhatatlanul hálás va-

gyok feleségem és mindkettőjük türel-
méért, a megértésükért és a támogatá-
sukért. 

CsG: Teljesen egyetértek. Rutinos 
képviselőkként lettünk vezetők, de az 
első ciklusok komoly terhet róttak 
ránk. Az én gyermekeim még kicsik 
voltak. Azt kicsit sajnálom, hogy nem 
lehettem velük annyit, amennyit sze-
rettem volna. A szeretetük pótolhatat-
lan erőt jelent, úgyhogy jó antimarxis-
táként mindig is arra törekedtem, 
hogy a családdal töltött idő minősége 
pótolja a hiányzó mennyiséget.

Három év van a következő válasz-
tásig, melyek a legfőbb tervek?

CsG: Az idei esztendőben 5 milliárd 
forint értékben nyújtottunk be tucat-
nyi pályázatot, és a jövő évre további 
pályázati terveink vannak. Szeretnénk 
megvalósítani őket, mert ezekkel újra 
hatalmasat lépne előre a város. Ezek 
mellett bővíteni kívánjuk a családtá-
mogatási programunkat, beindítani a 
Költözz Balassagyarmatra! kam-
pányt.

ML: Jövőre elkészül az uszoda is, 
már csak egy új sportcsarnok és a szín-
házterem fog hiányozni. 2006-ban há-
rom értékre alapoztuk a munkánkat: a 
Tisztességre, az Együttműködésre és a 
Bizalomra. A legfontosabb, hogy ezek-
hez az elvekhez hűek maradjunk, és 
akkor a siker továbbra sem kerüli el a 
várost.

A ciklus végével „minden idők 
leghosszabb ideig működő balassa-
gyarmati vezetői” lesznek? Mit je-
lent önöknek ez a város?

ML: Változatlan türelemmel és nyi-
tottsággal szeretem Balassagyarmatot 
és polgárait. Ez a természetes viszony 
jellemzett diákként, munkásként, nép-
művelőként éppúgy, mint igazgató-
ként, képviselőként vagy polgármes-
terként. Ma is rendszeresen futok és 
kerékpározok a természetben, el-
mondhatatlan káprázat az Ipoly-
partról nézni a Börzsöny mögött lebu-
kó napot. Én itt vagyok otthon.

CsG: Mi nem „menő” politikusok, 
hanem elsősorban városépítők va-
gyunk. Nem fűt minket a nagypoliti-
kai vagy az üzleti karrier. A türelmet-
len lázadás és kíváncsiság, ami engem 
is jellemzett ifjú koromban, természe-
tes módon csalja el innen a fiatalokat. 
Azért dolgozom, hogy egyre szebb és 
szerethetőbb legyen a szülővárosom, 
mert így válik az itt élő közösség is 
vonzóbbá. Mi lehet jobb recept a fiata-
lok visszacsábítására, mint egy boldog 
város? 

Szilágyi Norbert

Tíz év 
számokban

l 16 milliárd Ft fejlesztés
l 2 milliárd Ft állami konszo-
lidáció
l +400 % önerős fejlesztési 
forrás
l 230-cal több adófizető 
vállalkozás
l +121% iparűzési adó 
l -64% munkanélküliség
l 380 főre nőtt éves közfoglal-
koztatási átlag
l 10 új intézmény épület
l 21 energetikailag megújult 
intézmény
l 750 új parkolóhely a belvá-
rosban
l 380 új utcabútor
l 10 utcában 360 új lámpa
l 44 új napelemes lámpa
l 21 km megújult vízvezeték
l 2 új körforgalom
l 29 utcában közel 12 km me-
gújult útburkolat
l 24 utcában több mint 6 km 
megújult járda
l 8 új sportpálya
l 3 új tornacsarnok
l 7 új gépjármű az intézmé-
nyekben
l 2 új és 8 megújult társasház
l 6 új és 6 megújított játszótér
l 3 új múzeum és galéria
l 2 megújított műemlék épület
l 1 új és 3 felújított emlékmű
l 19 honismereti ill. turisztikai 
kiadvány
l 2 várostörténeti film
l 20 térfigyelő kamera
l 1840 fa és több ezer cserje
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  A  B  F  R  A
Sűrű napjaink, szürke gondjaink, ár-

válkodó darvadozásunk nagy szükség-
ében, éppen idejében érkezett napsugaras, 
szelíd őszünk, hogy áldott időzítettségben 
megérintsen minket ünnepeivel. A gyer-
tya, mécses, koszorú, a virágok, irányító 
rendőrök, az autós, vonatos országos nép-
vándorlás Isten-adta szent időnk, 
Mindenszentek havának nyitánya is.

Szeretteim sírjához magam is mindig 
reménykedve indulok, hátha összefutok 
rég nem látott rokonnal, baráttal, ismerős-
sel, távoli kedves földimmel. A hely és 
időpont békéje és intimitása, a meglepetés 
megelőlegezése a véletlenség izgalmával, 
az emlékező-beszélgető múltidézés megbo-
csátás is ilyenkor a kapcsolattartás esetle-
ges elhanyagoltságáért. Lehet ez sokunk-
nak kirándulás is identitásunk forrásához, 
őseink, a magunk szülőföldjéhez, időt ál-
dozó, fáradsággal megköszönő zarándok-
lat. 

A halál-élmény megszelídítésének lát-
ható megnyilvánulásain, kezelésének pro-
fán módjain, ízlés-függő külsőségeken, 
méreten, mértéken éppúgy elgondolkod-
hatunk ilyenkor, mint ahogy arról is be-
szédes a temető világa, amiről a kapubejá-
rat felirata, Szent Pál római levelének 
idevágó vigasz-sorai, s amit a protestáns 
fejfák a hitnek örökhagyó egyszerűség-
ében, fába égetett betűikkel üzennek: A B 
F R A - A boldog feltámadás reménye 
alatt.

Üzenete felerősödik helyi értékével is, 
mint ahogyan a Halottak napját sem vé-
letlenül előzi a Mindenszentek, és viszont; 
a Mindenszenteket a Halottak napja köve-
ti.

A szokás felületessége a hétköznapok-
ban összemossa a két ünnepet, a Gondviselő 
terveinek rendjében azonban a glóriás 

örömünnep, a Mindenszentek bátorító 
megerősítés, melyben a halál isteni dimen-
zióba emelten, szelíd vigasztalással készít 
elő a másnap emlékező gyászához. 

Edwin Aldrin, a Holdra lépő második 
ember vallomása - egy gondolat-párhu-
zam kínálatával - a két ünnep összefüggé-
sének himnusza is lehetne:

„A Holdon kristálytisztán rohant meg 
Isten és szent Fia végtelen hatalmának az 
érzése. A Holdon éreztem Isten lenyűgöző 
jelenlétét. Lelkét oly 
közel éreztem magam-
hoz, ahogyan a Földön 
sohasem éreztem. - 
Világok nagy építő-
mestere. Hálát adok 
neked, hogy láthat-
tam, milyen egyedül-
állóan szép és rende-
zett a Te világod… 
Életemet a Te teremtő kezedbe helye-
zem.” 

A feltámadás hite mindenszenteki viga-
szának és a halálon átívelő szeretet halot-
taknapi békéjének ugyanakkor természetes 
része a veszteség fájdalma, árvaságunk 
újra- újraélése is.  Zelk Zoltán írta meg-
rendítő versét felesége elvesztésekor: 

„Vak szemgödör. Halott sirály./ Kiholt 
a tenger, medre már 

 vak szemgödör. Halott sirály  / lelke 
vijjogva visszaszáll.

 Csak azt tudom, hogy visszaszáll / egy 
szárnyavesztett holt sirály. 

 Lebeg, lebeg, aztán leszáll. / Szivem vak 
tengerére száll.” (Sirály – részlet)

Aztán a napokban Márai pár sorára 
bukkantam, mely nem csak egy remekmű 
csodáját villantotta döbbenetes tömörség-
gel, de a „kőbe zárt fájdalom” örök-etalon-
ját is.

„A Pieta számomra az utóbbi három 
évtized csavargásainak megújuló találko-
zása volt. Michelangelo ebbe a női arcba 
belefaragta a kifejezést, ami tükrözik egy 
emberi arcon, amikor valaki tudatosítja az 
emberi helyzet föltétlen reménytelenségét 
és már nem jajong, nem követel, nem til-
takozik… Csak néz.” 

A fent vázolt ünnep-sorrendiségnek ez 
a transzcendens logikája visszhangzik 
Pilinszky vers-világából is: …fogadásuk-

ra már készen,/ akár 
egy megnyíló karám,/ 
kaput vadul szétta-
szítva/ sarkig kitárult 
a halál”. 

A harbachi foglyok 
végeláthatatlan me-
netének félelmes láto-
mása úgy mutat túl 
embersorsunk kike-

rülhetetlen bizonyosságán, mint az örö-
kérvényű tényszerűségen a hétszáz éves 
sorok a Halotti beszédben: „Ahogy is ti 
látjátok szemetekkel: íme, egy ember sem 
múlhatja ez vermet, íme, mind ahhoz já-
rók vagyunk.”

A középkori pap requiemje a pásztor 
igyekezete, a „Memento mori” lelki inten-
ciója, úgy Pilinszky képe sem embersor-
sunk elkerülhetetlen vége, vigasztalan 
semmibe-fordító sötétsége, mert életműve 
belső rendjével, spirituális magasságok-
ban, megélt lelki mélységekben gyökerező 
költői világképe eleve tagadása ennek.

Mint miniatűr ajándéka is:
”Mert megölhették hitvány zsoldosok,/ 

és megszünhetett dobogni szive – 
 Harmadnapra legyőzte a halált./ Et 

resurrexit tertia die.”  (és harmadnapon 
feltámadt)

Veres József    

Életemet 
kezedbe 
helyezem 

“

“

Mongol-magyar Barátságest
November 26. 18.30 óra, Zeneiskola
Dr.Batbayar Zeneemyadar 
mongol nagykövet előadása
Dr. Obrusánszky Borbála 
előadása
Mongol zenés, táncos gála
Mongol ízek kóstolása
Jegyek: elővételben 1000 Ft, 
helyszínen 1500 Ft, 
viseletben érkezőknek 500 Ft
Jegyek elővételben kaphatóak Gonda Krisztinánál a 
30/914-8656-os, Ónodi Krisztiánnál a 20/353-8844-es 
telefonszámon.
Szervezi és rendezi a Kérdőjel Hobbi Egyesület
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Családi napközi
A Játékváros Családi Napközi 2014-
ben nyitotta meg kapuit városunkban, 
2015-ben szolgáltatásukat bővítették 
újabb két családi napközi kialakítá-
sával (Lamenda Családi Napközi I. és 
Lamenda Családi Napközi II.), melye-
ket ugyanazon címen talál az érdeklő-
dő (Zsák utca 10.).

Kiemelt céljuk a 20 hetestől 3 éves korú 
gyermekek napközbeni gondozása, neve-
lése – családias környezetben. A családi 
napközi előnye a rugalmasság, mivel a 
nyitvatartási idő a szülők munkaidejéhez, 
időbeosztásához igazítható, legyen szó 
akár hétvégi néhány órás gyermekfelügye-
letről. Heti 2-3-szori rendszerességgel 
délelőttönként Játszóházat működtetnek, 
ahová várják a gyermekeket anyukájukkal, 
apukájukkal vagy a nagyszülőkkel. Érdek-
lődni lehet Vartik Melinda ügyvezetőnél: la-
menda@lamenda.hu, 30/242-2325, www.
jatekvaroscsaladinapkozi.hu.

Zsidó Szabadegyetem: textil és hárfa
A gyarmati zsidó örökséget negyedszázada ápoló, és a zsidó-keresztény kapcsolato-
kat másfél évtizede - országos ismertséget szerezve - misszióként építő helyi Kertész 
István Alapítvány a napokban tartotta meg újabb nyilvános „szemináriumi óráját”. 

A magas művészeti, kulturális ren-
dezvény első részében Csach Gábor 
művészettörténész, városunk alpolgár-
mestere a Rózsavölgyi Márk Művészeti 
Iskola galériájában zsidó és keresztény 
gyökerekkel rendelkező (dr. habil. Mol-
nár Kálmán DLA , professor emeritus, 
grafikus művész, Bányász Judit Ferenc-
zy Noémi-díjas textilművész, Göbölyös 

Márta Ferenczy Noémi-díjas textilművész, Kozma Vera textilművész, Sárváry Katalin 
Munkácsy-díjas öltözéktervező textilművész, Széles Judit Ferenczy Noémi-díjas textil-
művész) fővárosi képzőművészek baráti társaságának kiállítását nyitotta meg. Az iskola 
koncerttermének színpadán - zsidó és keresztény zenei-, irodalmi betétekkel fűszerezve 
- beszélgetés hangzott el a képzőművészek, valamint a sorozat szellemi atyja, egyben 
megvalósítója, Majdán Béla művelődéstörténész, az Alapítvány szakmai vezetője között. 

Közreműködött Nógrádi Gergely (kántor, operaénekes, „a zsidó Pavarotti”), Lengyelné 
Zsoldos Emőke (hárfa), Lengyel László (vers), Záborszky Csaba (vers), valamint a Balas-
sagyarmati Dalegylet, Ember Csaba karnagy vezetésével. 

Palóc Múzeum: Nagy Iván újra a helyén
A Palóc Múzeum alapítójának, Nagy Ivánnak  fejszobra  újra visszakerült eredeti helyé-
re, az épületfront boltívébe.  

Az 1978-ban készült bronz szobrot, Hadik Gyula al-
kotását rongálás és lopásveszély miatt a múzeum 
épületében kellett tartani. Múzeumbarátok, Párká-
nyi Raab Péter és Lencsés Zsolt (Arttéka Művészet 
Határok Nélkül Egyesület) segítségével sor került  a 
biztonságos rögzítésre, és az alapító szobra  így  újra 
méltó helyére került.  

Nemrégen még sokan köszöntötték a 
főutcán járók a köztiszteletnek örvendő 
Varga János nyugalmazott kántort, kar-
nagyot, aki mostanában sajnos otthon 
betegeskedik és szeretett lánya, Mónika 
gondozására szorul. Pedig szebb időket 
is megélt és azt emlegeti a látogatónak, 
hogy kis szandai parasztgyerek volt és 
szerencséjére a helyi plébános, Gyurkó 
Péter észrevette a kisfiúban az érdeklő-
dést a zene iránt és tanítani kezdte vele 
a muzsikát. 

Szinte kis gyerekként lett kántor és mikor 
1949. február 3-án a helyi kántortanítót eltá-
volították az állásából a helyét is ő vette át, 
kis szopránhangjával énekeltette a gyereke-
ket. A plébánosnak matematika-fizika tanári 
végzettsége is volt és nagy muzsikusként 
tartották számon. Volt kitől tanulni, és a me-
chanikus orgonán való játékban még Kmetti 
Kálmán és Papp Győző is segítették. 

Akkoriban nehéz idők jártak, kuláknak 
minősítették a családot. A kántorképző el-
végzése után korkedvezménnyel Szandára 

és Terénybe került. Első sikere a szandai 
Bányász-kórussal volt. Még most is „kis 
kántor” néven szólítják az öregek. Ezután 
1961-től Rimócon volt kántor, nyolcvan tagú 
kórust szervezett és Kodály miséjét is bemu-
tatták. Esztergomban a mester azt mondta: 
„Így képzeltem el”. Büszkén mondja, hogy a 
fesztivál díjas Népi Passiót a Gyarmati TV is 
bemutatta.

Már Rimócon is koncertezett Gergely 
Ferenc orgonaművésszel és Kern István 
hegedűművésszel. A karnagyképzőn Bár-
dos, Werner és Rajeczky tanár uraktól sokat 
tanult. Egy pályázat megnyerése után 1969. 
április 1-től lett a gyarmati egyházközség 
kántor-karnagya.

 - A Szent Felicián kórussal szebbé tettük 
a szertartásokat és miséket - emlékezik. Ke-
serűen mondja, hogy ezt az aktív tevékeny-
ségét Gyarmaton sem díjazták, és Rimócon 
a fiatalság megmételyezése miatt hétszer 
élvezhette a rendőrség vendégszeretetét. A 
püspöki kar engedélyével sikerült a templo-
mi koncertsorozat kivitelezése. 

„A várostól tízezer forint támogatást kap-
tam az ingyen koncertekre, amelyeken 
nemzetközileg elismert művészek léptek föl, 
mint Lehotka Gábor, Simándy József, Sass 
Sylvia, Pitty Katalin. Egyik segítője voltam 
a Palóc Búcsúnak Majdán Béla, Limbacher 
Gábor társaságában, de sokan mások is se-
gítettek. Aztán nyugdíjas koromban Tarjány 
Ferenc szalézi atyával a templomi kápolná-
ban miséztünk. De megénekeltettem az öre-
geket az Idősek Otthonában is.”

- Ugyan nekem ki énekel? - nevet rám és 
kikísér a kapuig.

Szabó Endre

Értünk szólt a dal
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Befejeződött a Balassagyarmat város és térsége 
ivóvízellátásának rekonstrukciója című projekt
A Dejtár-Balassagyarmat távvezeték és a városi elosztóhálózat 
felújítását a Svájci Állam a Svájci-Magyar Együttműködési 
Program keretében 1.160.637.238,- Ft-tal támogatta. 
Balassagyarmat Város Önkormányzata még a 2011. évben 
843 millió Ft támogatásban részesült a Svájci Hozzájárulásból 
ivóvízhálózatának fejlesztésére. A támogatás a svájci frank 
árfolyamváltozása miatt további 318 millió Ft-tal nőtt, emellett 
az önkormányzat a BM EU Önerő Alapból 205 millió Ft forrást 
is elnyert a projekthez. Bár a támogató döntés 2011. évben 
megszületett, az előkészítő feladatok és a közbeszerzési eljá-
rás elhúzódása miatt a projekt kivitelezési munkái csak 2015 
augusztusában kezdődtek meg. A kivitelező, azaz a PENTA-
Boroszlán Balassagyarmat Konzorcium először a városi elosz-
tóhálózat rekonstrukcióját kezdte meg, majd 2016 januárjában 
a Dejtár-Balassagyarmat NÁ 300-as külterületi távvezeték, il-
letve a Dejtár-Balassagyarmat NÁ 400-as átmérőjű távvezeték 
6 db csomópontjának felújítása is megindult. A munkálatok 
befejezése és az új hálózat üzembe helyezése 2016 júliusában 
történt meg. Az árfolyamváltozás miatti többlettámogatásnak 
köszönhetően az eredetileg megvalósítani tervezett szakaszo-
kon kívül további, mintegy 1700 méter hosszú szakaszon is 
lehetőség nyílt a városi elosztóhálózat rekonstrukciójára. Ezen 
munkálatok 2016 októberében fejeződtek be. Az összesen 
bruttó 1,7 milliárd Ft összköltségű projekt segítségével ösz-
szességében nagyságrendileg 20.000 méter hosszúságú 
ivóvíz vezeték felújítása történt meg a projekt keretében. A 
projekt megvalósításával javult az ivóvízhálózat üzembiztonsá-
ga, hiszen az elöregedett távvezeték- és vízelosztó hálózat 
korróziójából adódó statikai problémák és a gyakori meghibá-
sodások megszűntek. Emellett megvalósult a takarékos víz-
készlet-gazdálkodás, csökkent a hálózati veszteség és az 
üzemeltetési költségek. Svájcban 2006-ban népszavazás 
döntött arról, hogy 1,3 milliárd svájci frankkal támogatják az 
Európai Unióhoz 2004 óta csatlakozott országok felzárkózását 
és a kibővített EU gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei-
nek csökkentését. Magyarország 2012 júniusában sikeresen 
lekötötte a Svájci Hozzájárulás teljes összegét, mintegy 31 
milliárd forintot, melynek köszönhetően 37 projekt, program, 
illetve alap részesült támogatásban. A Svájci Hozzájárulásról 
további információ található a http://www.svajcihozzajarulas.
hu és a http://palyazat.gov.hu/svajci_hozzajarulas címen.
Balassagyarmat Város Önkormányzata
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.
Telefon: 35/505-900
E-mail: balassagyarmat@nograd.net
Honlap: www.balassagyarmat.hu

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázati eljárás keret-

ében meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan-
nyilvántartásban Balassagyarmat 2008 hrsz-ú, 7272 m2 földterületű 
földrészleten lévő beépítetlen terület, udvar megnevezésű ingatlant a 
megtekintett állapotban. Az ingatlan természetben Balassagyarmat, 
Ifjúság u. 2. szám alatt található. Az ajánlatokat írásban zárt borí-
tékban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, 
Pf.: 58.) december 13. 09,00 óráig beérkezőleg kell benyújtani. Az 
ajánlatok bontására a Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala 
„A” épületének I. emeleti kistanácskozó termében pályázati tárgya-
lásra kerül sor, külön értesítés nélkül,  december13. 09,30 órakor. 
Érdeklődni lehet Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Va-
gyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoportjánál: 35/505-977.

dr. Varga Andrea jegyző

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015.(III.26.) határo-
zata, valamint az egyes ingatlanokban tulajdonjoggal rendelke-
ző magántulajdonosokkal történt egyeztetés alapján VÉTELRE 
meghirdeti a balassagyarmati ingatlan-nyilvántartásban osztatlan 
közös tulajdonban lévő alábbi beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlanokat, megtekintett állapotban: 

3199/1 hrsz-ú Török Ignác utca 23. szám alatti 594 m2,
3199/3 hrsz-ú Török Ignác utca 27. szám alatti 606 m2,
3199/4 hrsz-ú Török Ignác utca 29. szám alatti 606 m2,
3199/5 hrsz-ú Török Ignác utca 31. szám alatti 606 m2,
3199/6 hrsz-ú Török Ignác utca 33. szám alatti 606 m2,
3199/7 hrsz-ú Török Ignác utca 35. szám alatti 606 m2,
3199/8 hrsz-ú Török Ignác utca 37. szám alatti 635 m2.
Az ingatlanok eladási ára 3.000.000.-Ft/ingatlan. A vételi ajánlatot 

írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, 
Rákóczi u. 12..) kell benyújtani december 09. 12.00 óráig. Több 
pályázó esetén a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 
„A” épületének I emeleti tanácskozó termében pályázati tárgyalásra 
kerül sor, külön értesítés nélkül, december 14-én 10.00 órakor. A 
pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjától kérhető 
(telefonszám:/35/-505-977).  dr. Varga Andrea jegyző

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2016.(X.27.) határo-
zata alapján VÉTELRE meghirdeti, az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő alábbi beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat: 

3134/103 hrsz 594 m2: 2.929.000.-Ft, 3134/104 hrsz 618 m2: 
2.948.600.-Ft, 3134/105 hrsz 618 m2: 2.948.600.-Ft, 3134/106 
hrsz 622 m2: 2.951.400.-Ft, 3134/108 hrsz 445 m2: 2.827.500.-
Ft, 3134/109 hrsz 462 m2: 2.839.400.-Ft, 3134/110 hrsz 462 m2: 
2.839.400.-Ft, 3134/111 hrsz 457 m2: 2.835.900.-Ft.

Az építési telkek Lke (kisvárosias lakóterület) övezeti besorolásba 
tartoznak. A beépítési mód: ikresen csatlakozó, maximális beépítet-
hetőség 30%, az épület legnagyobb homlokzat magassága 4,5m. A 
vételi ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 
Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.) kell benyújtani  december 09. 12.00 
óráig beérkezőleg.Több pályázó esetén a Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal „A” épületének I emeleti tanácskozó termé-
ben pályázati tárgyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül, december 
14-én 13.30 órakor. A pályázattal kapcsolatosan további információ 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejleszté-
si, Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztálytól kérhető.

 dr. Varga Andrea jegyző

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázati eljárás keretében 

meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilván-
tartásban Balassagyarmat 440 hrsz-ú, 1765 m2 földterületű föld-
részleten lévő kivett középiskola megnevezésű ingatlant. Az ingatlan 
természetben Balassagyarmat, Bercsényi u 2. szám alatt található. 
Az ajánlatokat írásban zárt borítékban Balassagyarmat Város Jegyző-
jéhez (2660 Balassagyarmat, Pf.: 58.) december 13. 10,00 óráig be-
érkezőleg kell benyújtani. Az ajánlatok bontására a Balassagyarmat 
Város Polgármesteri Hivatala „A” épületének I. emeleti kistanácskozó 
termében pályázati tárgyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül, de-
cember 13-án 10,30 órakor. Érdeklődni lehet Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési 
Csoportjánál: 35/505-977.

dr. Varga Andrea jegyző
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sport

Immáron ötödször rendezték meg 
városunkban az Atlas Sport 

Országos Nyílt Felhúzó Gálát - a 
Vitalitás SE ötletének köszönhetően 

egyre jobban teret hódit ez a         
versenyszám. 

A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 
kiváló helyszínnek bizonyult, ennek is kö-
szönhető volt a versenyzők egyöntetű véle-
ménye: a házigazdák kimagasló színvonalú 
rendezvényt hoztak tető alá.

A zsúfolásig megtelt kamarateremben 
egy gombostűt sem lehetett elejteni, annyi 
sportoló és szurkoló érkezett a versenyre. 
Érkeztek vasgyúrók Gyuláról, Zalaegerszeg-
ről, Tiszaújvárosból, Tatabányáról, de még a 
határainkon túlról is, összesen százhúszan. 

A házigazda Vitalitás SE (egyik fotónkon) 
15 fővel nevezett a versenyre.

A Gyenkó Gym versenyzője, Nagy János 
Rajmund a felnőtt 120 kg-os súlycsoportban 
a 340 kg-mal is sikeresen megbirkózott és 
ezzel a gyakorlatával érdemelte ki az Év Fel-
húzó Bajnoka címet. A női abszolút kategória 

legeredményesebb versenyzője az 
57 kg-os súlycsoportban versenyző 
Sági Mónika lett, aki 130 kg-os tel-
jesítményével lett a legeredménye-
sebb hölgy.

A legeredményesebb Vitalitás ver-
senyző az ifjúsági korú Ódor Vivien, 
aki a súlycsoporti első helye mellé 
megszerezte a korcsoporti abszolút 
kategória első helyét is.

Kiemelkedő gyarmati eredmé-
nyek:

Ifjúsági korcsoportban: Posta 
Krisztián (74 kg-osok között) 1. he-
lyezés, 195 kg-os teljesítménnyel. 
Ódor Vivien (57 kg-osok), 1., 90 kg.

Junior korcsoportban: Tóth Richárd (74 
kg-osok), 3., 187,5 kg.

Felnőtt korcsoportban: Balogh Gyöngyi 
(52 kg-osok), 1., 115 kg. Gönczi Annamária 
(63 kg-osok), 1., 100 kg.

Masters korcsoportban: Rácz Tamás (83 
kg-osok), 1., 180 kg.

A verseny támogatói voltak: az ATLAS 
Sportszergyártó Kft., BiotechUSA, Xhénia 
Petrol, OTYS Úttechnika Kft., Balassagyar-
mat Város Önkormányzata, Mikszáth Kál-
mán Művelődési Központ, OUTLET BAU 
Építőanyag Kft., Festékmester Kft., Ipoly 
Cipőgyár Kft., Delta Tech Mérnökiroda Kft., 
Juszt-Bau Kft., Wintoperk Munkaruházat, 
Bafruit Bt., Z HORV Reklámstúdió, MOGUL 
Hungária Kft., Bukovszki Győző vállalkozó, 
Cserhát Print Nyomdaüzem Kft., Faggyas 
Márk bridgestone manager, Húsáruház, 
CORLEONE Pizzéria, Jagyutt Cukrászat, 
Lardi Hardi Kft.

Vasgyúrók sikeres gálája

Veretlenül őszi bajnok a BSE
Menetel a Balassagyarmati VSE legénysége. A labdarúgó me-
gyei első osztály mezőnyéből igencsak kiemelkedik a társa-
ság, az őszi idény makulátlan mérlegébe csupán két döntetlen 
ékelődik be (az SBTC és a Mátranovák vendégeként), így a baj-
nokság félidejében veretlenül állnak a tabella élén. 

A Magyar Kupában az országos főtáblán is a legjobb 64 közé 
jutottak, ahol az NB I-es MTK verte ki őket nagy csatában. A szép 
eredményeket azonban csupán kiindulópontnak tekintik az Ipoly-
parti egyesületnél.

-  Az eddigi teljesítményünk azt mutatja, hogy nem lehet okunk a 
panaszra, hiszen látványos gólokat lövünk, ellenfeleinket viszony-
lag magabiztosan győzzük le – mondta a Szécsény elleni 2-0-ra 
megnyert szezonzáró után Lenkey Gábor edző, aki a szakmai 
igazgató Kis Károly mellett irányítja a csapatot. – Mégsem vagyunk 
teljesen elégedettek, mert szinte minden 
mérkőzésen akadnak olyan szakaszok, 
amikor fegyelmezetlenség, avagy fi-
gyelmetlenségek miatt nem uraljuk úgy 
a játékot, nem futballoznak a fiúk olyan 
gördülékenyen, mint ahogy a pillanatnyi 
felkészültség megkívánná. Ez több okra, 
például koncentrációs, esetleg erőnléti, 
mentális tényezőkre vezethető vissza, 
amin folyamatosan igyekszünk javítani. 
Az MTK elleni kupameccs is tökéletesen 
bebizonyította, hogy fizikálisan, férfias-
ságban, agresszivitásban, gondolkodás-

ban és sokszor alapvető technikai 
tudásban is nagy az elmaradásunk 
a magasabb osztály színvonalá-
hoz képest. Mivel feljebb szeret-
nénk lépni, és ott is meghatározó 
szerepet vállalni, ezeket a hibákat, 
hiányosságokat a továbbiakban fel-
tétlenül korrigálni kell.

A szakvezető hozzátette, öröm 
látni, milyen sokan érdeklődnek a 
csapat teljesítménye iránt, egyre 
gyarapodik a szurkolótábor, a fen-
tebb említett kupatalálkozót pedig 
ezernél is többen tekintették meg a Kövi Pál Sportcentrum lelátó-
ján. Ez a fokozottabb figyelem, a remek nézőtéri hangulat amel-
lett, hogy kiváló visszaigazolást jelent, még több munkára buzdít, 

készteti a játékosainkat, hogy szórakoztató focit 
nyújtsanak.

- Egyelőre teljesítettük a kitűzött célt, élen 
állunk, viszonylag nagy pontkülönbséggel meg-
előzve a mögöttünk lévő vetélytársakat, de nem 
állunk le, megyünk tovább a kijelölt úton. A tél fo-
lyamán szeretnénk megerősíteni a csapatot, hogy 
tavasszal még jobbak, még eredményesebbek 
legyünk. Köszönet a támogatóinknak, vezetőink-
nek, és a drukkereknek, ígérjük, a folytatásban is 
sok boldog perccel ajándékozzuk meg őket – zár-
ta értékelését Lenkey Gábor.

Hegedűs Henrik








