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Az első világhá-
borúból is, mint 
tör téne lmünkben 

annyiszor, Magyarország 
vesztesként került ki. Fegy-
verszüneti tárgyalások, 
demarkációs vonalak kijelö-
lésére egy kivérzett, elcsigá-
zott, a háborúba belefáradt 
ország várt valamilyen bé-
kekötésre. Balassagyarmatot 
is így érte 1919. január 15. 
- amikor is az Ipoly-folyót, 
mint kijelölt demarkációs 
vonalat, átlépte egy 45 fős 
cseh reguláris katonaság. Megszállták a vasutat, laktanyát, 
postát. Vezetőjük, Lauka főhadnagy jelentkezett Rákóczi 
István kormánybiztosnál, akivel közölte, hogy az antant be-
leegyezésével Balassagyarmatot a Cseh Állam tulajdonába 
veszi, parancsa van arra, hogy a várost megszállva tartsa. 
Magyar katonaság ekkor városunkban nem tartózkodott.                                                                                            
Aztán jöttek a további hírek más cseh előrenyomulásokról 
is, az Ipolyság-Losonc vasútvonal birtoklása volt a céljuk. 
Január 25-én megjelent a városban Bazovszky zsupán, 
mint a prágai kormány megbízottja, hogy átvegye a köz-
igazgatást.                                                        

Egyértelművé volt, hogy a vasutasok, de más állami köz-
alkalmazottak is létbizonytalanságukkal számolhatnak, mi-
vel a csehek részéről most már nyíltan is fellépő erőszakos-
kodások, fenyítések is történtek. 

Január 27-én történelmi gyűlésre került sor a Vármegye-
házán, ahol a résztvevők kézfogással erősítették meg: nem 
tesznek hűségesküt a Csehszlovák államra. 

Másnap a vasutasok küldöttséget menesztettek 
Magyarnándorba, az ott állomásozó katonaság 
vezetőihez, Bajacz Rudolf és Vizy Zsigmond 

századosokhoz. Január 29-én hajnalban tervszerű támadás 
indult a cseh katonaság ellen. A laktanyában elesett Lau-
ka főhadnagy - a fegyverrel harcoló vasutasok példamutató 
hősiességének köszönhetően magyar kézbe került a vasút. 
A városban történt fegyveres harcokban polgárok, diákok is 
részt vettek. A harcoknak magyar részről tíz hősi halottja 
volt, nevüket márványtábla őrzi, melyet 1922-ben Horthy 
Miklós kormányzó leplezett le. 

1919 január 29-e azóta is az úgynevezett Csehkiverés 
Napja, mely történelmi tényt ilyen néven hosszú ideig em-
líteni nem lehetett.

A Károlyi-kormány katona politikája ismert, külügymi-
niszterének kijelentése is („nem kell hadsereg többé, nem 
akarok katonát látni”). Tudomásul is vették a békekötés-
re készülő „új szomszédok”, jöttek is fegyverekkel időben 
szentesíteni a terület rablást. A balassagyarmatiak megálljt 
parancsoltak - ha az egész hazát nem is tudjuk megvédeni, 

de városunkat mindenféle-
képpen!

Balassagyarmat önerőből 
védte meg magát, széles 
társadalmi összefogással, 
sokan fegyverrel a kezük-
ben. A Trianoni-békediktá-
tum eredménye ismert, egy 
újabb világháború utáni, 
újabb önkényuralom feled-
tetni igyekezett a város hő-
sies helytállását. 

Az emléktáblát megfordí-
tották, más szöveggel látták 
el. 

Kamarás József nevéhez fűződik a Civitas Fortissima 
Kör megalapítása, melynek fő célja volt az emléktáb-
la visszafordítása, illetve, hogy a város hivatalosan 

is használhassa a Civitas Fortissima nevet – Balassagyar-
mat, a Legbátrabb Város. 

A 2005. évben az országgyűlés törvénybe iktatta, így hi-
vatalossá tette a névhasználatot: „Az országgyűlés fejet hajt 
Balassagyarmat lakóinak és védőinek, az 1919-es támadás 
idején a város hősies védelmében tanúsított bátor magatar-
tása előtt, ezért az alábbi törvényt alkotja. 

1§  Az országgyűlés Balassagyarmat védőinek tántorítha-
tatlan bátorságát örök emlékezetül törvénybe iktatja. 

2§  Az országgyűlés Balassagyarmat városnak a „Legbát-
rabb Város” (Civitas Fortissima) címet adományozza. 

3§ Balassagyarmat város címere a Civitas Fortissima jel-
szóval egészül ki. 

Jól eső érzéssel tölt el bennünket, hogy a kezdeményezés a 
Civitas Fortissima Körtől indult ki. Parlamenti beterjesztője 
Urbán Árpád akkori országgyűlési képviselőnk volt. 

2002-ben felavatásra került Párkányi Raab Péter alle-
gorikus szobra, 2009-ben a tér a Civitas Fortissima nevet 
kapta. 

A 90. évfordulón Matúz Gábor filmje sikeresen mutatta be 
a város honmentő harcát. Ekkor a város megkapta a Magyar 
Örökség Díjat, melyet küldöttségünk a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia dísztermében vehetett át. 

Kié az érdem? Mindenkié! Kötelez-e minket, mai város-
lakókat a megtisztelő cím valamire? Igen, mindnyájunkat 
kötelez.

A közel száz éve véghez vitt dicső tettet kötelességünk meg-
ismertetni az utókorral, a megszállás két hetének történéseit, 
a fegyveres harc mozzanatait - és méltó módon megemlékez-
ni az elesett hősökről, megünnepelni a dicső győzelmet. 

Ezt tesszük idén január 29-én is. A megemlékezésekre és 
az ünnepélyes testületi ülésre szeretettel várjuk a város pol-
gárait, vendégeinket. 

dr. Szakács Zoltán
a Civitas Fortissima Kör elnöke

Méltó módon megemlékezni
3aktuális
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Önkormányzati ajándék
Városunk önkormányzata értékes ajándékkal kedveskedett 

a Balassagyarmati Rendőrkapitányságnak. Medvácz Lajos 
polgármester adott át Csík Csaba alezredes, kapitányságve-

zető részére két új, 
korszerű fényképező-
gépet, melyek a to-
vábbiakban a rendőr-
ség szakmai munkáját 
segítik. A főrendőr a 
köszönet után kihang-
súlyozta a városveze-
téssel meglévő kiváló 
kapcsolatot.

Újabb sportpark
Az önkormány-

zat tavalyi pályá-
zata már az első 
körben nyertes volt, 
így újabb 8 elemes, 
90 négyzetméteres 
sportpark létesül 
még az idei esz-
tendőben – ezúttal 
az Ady-Erdélyi ut-
cák kereszteződésében található zöldterületen. Ez már a harmadik 
sportpark lesz, melyet létrehozott a város az elmúlt években – és 
ebben a ciklusban még további négyet tervez a városvezetés.

Év végén jelentős támogatást 
kapott a Dr. Kenessey Albert Kórház 

és Rendelőintézet – de más öröm-
hírről is beszámolhatunk. 

A gyógyító-megelőző ellátások marad-
ványkeretéből 12,6 millió, a működési kiadá-
sokra 432,8 millió, illetve az új tüdőgondozó 
korszerű kórházi kialakítására 140,8 millió fo-
rintot, vagyis összességében 586,2 millió fo-
rintot kapott az intézmény a kormányzattól.

De talán ettől is örömtelibb az az adat, 
miszerint a kórház szülészete az elmúlt tíz 

esztendő legmagasabb 
gyermeklétszámát se-
gítette világgá: tavaly 
492 gyermek született, 
amelyre utoljára tizen-
egy éve volt példa!

A tavalyi szám 467 
volt, az egy év alatti 5 
százalékos emelkedés 
igen jelentős. Szak-
emberek szerint a néhány éve emelkedő 
szám jövőre trenddé válhat, amely segíti 
a térség demográfiai fogyásának megfé-
kezését. 

Jó hír az is, hogy a szülészet-nőgyógyá-
szati osztály élére - dr. Szép József főorvos 
nyugdíja vonulása után - új, fiatal főorvos ke-
rült dr. Márkus László személyében.

Kórházi örömhírek

Immáron két hónapja hallható a 95,7 MHz-es sávon a városunk-
ban működő Megafon Rádió. A jelek szerint egyre népszerűbb 
az adó - Olicsek Ádám és Rédei Reni műsorvezetőkkel disku-
ráltunk.

Volt már Megafon néven ideiglenesen működő rádió, akkor 
azt ígértétek, hogy nagyot fog szólni, ha újra visszatér. Beval-
lom, kételkedtem.

Olicsek Ádám: Mi sem tudtuk sokáig, hogy biztosan leszünk-e 
még, de már tavaly nyáron valóság lett. 
Hosszú évekig van szerződésünk arra, hogy 
sugározhatunk Nógrád megyében.

Hogyan döntitek el, hogy miről szólja-
nak a műsorok?

Rédei Reni: Nekem napközbeni mű-
sorom van, amikor sokan dolgoznak és 
háttérként hallgatnak minket. Ilyenkor arra 
érdemes koncentrálni, hogy könnyű és jó-
kedvű legyen minden, így a munkaidő is 
gyorsabban telik.

OÁ: Én reggeli műsort készítek Nemes-
vári Norbival és Karvai Sanyival. Elsőként az számít, hogy Nógrád 
megye lakói helyi híreket hallhassanak. De a híreken túl minden mű-
sorban van valami, amitől a nógrádiaké a rádió. Utána jön az a szem-
pont, hogy a közönségünknek milyenek az elvárásai. Ez változó, de 
mindig igyekszünk megtudni.

No de hogyan?

OÁ: Az internetes oldalainkon túl tervezünk egy hallgatói felmé-
rést is. Nemsokára zavarni fognak egy csomó embert azzal, hogy 
mit és hogyan hallgatnak, és persze abban a Megafon is választási 
lehetőség lesz.

Említetted, hogy két másik kollégád is van a reggeli műsor-
ban. Halljuk is, mert sokszor egymás szavába vágtok.

OÁ: Ez nem igaz! Kikérjük magunknak! Nem sokszor vágunk egy-
más szavába… hanem mindig!

De ez gyakran zavaró!
OÁ: Tanuljuk ezt a hármas felállást, és kísérletezünk azzal, ho-

gyan legyen még jobb és élvezhetőbb. 
Reninek sokkal könnyebb dolga van, mert 
egyedül vezeti a Kirakatot.

RR: … ez csak úgy tűnik, hogy könnyű. 
Valójában a figyelmet fenntartó módon 
egyedül beszélni hosszú időn át sokkal ne-
hezebb. 

A hangotokat ismerik, nem fájó az arc-
talanság?

RR: Dehogynem! Volt már egy kitelepülé-
sünk a rádió indulásakor, ahol sok emberrel 
találkoztunk. Velük elbeszélgettünk, és ők 

azóta szinte beépített teszthallgatókká is váltak. A személyes kap-
csolat a közönséggel nagyon hasznos.

OÁ: Lesz még ilyen rendezvényünk. Nem csak azért jó ez, mert 
bennünket megismerhetnek, hanem mert akkor az egy program is, 
amin szórakozni lehet. Vagyis a Megafon sokkal több lehet majd egy 
puszta rádiónál.                                                            Korpás Laura

Megafon: több mint egy rádió

2017. január
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Tizenhat pályázatot nyújtott be a tava-
lyi évben az önkormányzat, zömmel a 
Területi Operatív Program megyei kere-
tére. A pályázatok sikere esetén közel 6 
milliárd forint fejlesztés mehet végbe a 
ciklus végéig. 

Új csapadékvíz csatornák, kerékpárutak, 
új körforgalom, megúju-
ló intézmények, húsz 
hektárnyi iparterület, déli 
belső tehermentesítő 
út építése és a Nyírjes 
megújítása mellett a 
legnagyobb horderejű 
pályázat a Zöld Csiga 
fantázianevet viseli – tá-
jékoztatott Csach Gábor 
alpolgármester. 

A mintegy 1 milliárd 
forintos beruházás há-
rom részből áll. Egyrészt 
kerékpárút építésből és 
üzlethelyiségek (volt Villasz, Mozi, volt 100 
forintos bolt és a Szabadtéri Színpad öltö-
zőépülete) felújításából, valamint jelentős 
zöldterület megújításból áll. Ez utóbbi adta 
a nevét a programnak, hiszen ha térképen 
nézzük - a Gregori park, Palóc liget, Hősök 
tere, Ligeti sétány, Ipoly holtág, Ipolyparti 
zöldsáv a Tesco-ig egy csigavonalat ír ki. 

Ezeknek a zöldterületeknek a felújítása és 
folyosószerű összefűzése a projekt központi 
eleme és leglátványosabb része. 

Nem csupán az eddig rossz állapotú zöld-
területek és sétányok újulnak meg, de szá-
mos új látványosság létesül, például az Ipoly 
holtág csónakázó tóvá, s a mögötte lévő rét 

infrastruktúrával ellátott 
rendezvényhelyszínné 
alakítható. Tornapályák, 
futópálya, játszóterek, 
tanösvények, ismeret-
terjesztő táblák, pihenő-
helyek mellet ciszternák, 
közvilágítás, a beteg nö-
vényzet meggyógyítása 
és ú telepítése, térfigyelő 
kamerák kerülnek kihe-
lyezésre. A beruházással 
nemcsak az Ipolypart ed-
dig nem használt mintegy 
20 hektárnyi területe vál-

na aktív rekreációs területté - megteremtve 
a kerépkáros és gyalogos forgalom számára 
az ideális északi kerülő utat -, de a város-
központhoz méltó minőségi változás terem-
tődne meg – ismertette az elképzeléseket 
városunk alpolgármestere. 

A pályázatok elbírálása márciusban vár-
ható.                                               (szilágyi)

Újabb nagy dobás: 
Zöld Csiga

Városi korcsolyapálya
A hóesés miatt megromlott állapotú 

Nyírjesi tavi jégpályák kiváltására a Vá-
rosi Sportintézmények a Kövi Pál Sport-
centrumnál (az Ipolypart utcai Madách 
híd mögött) ingyenes jégpályát létesített 
(a DMRV támogatásával), ahová egész 
nap várják a korcsolyázni vágyókat. Sö-
tétedéstől este 8 óráig kivilágított pálya, 
padok és gépzene várja a jég szerel-

meseit, a közelben a Sport Pub szolgál 
meleg és hideg italokkal a test felmele-
gítésére.

Elismerik a város 
kiválóságait

A hagyományoknak megfelelően az ön-
kormányzat képviselő-testülete a Civitas 
Fortissima ünnepség keretében adja át 
az idei városi elismeréseket. Díszpolgári 
címet kap példaadó vállalkozásépítéséért, 
az innováció erősítéséért, odaadó lokál-

patriótizmusáért, valamint a helyi kultúra 
és civilszféra önzetlen támogatásáért Ora-
vecz Tibor, a Delta-Tech Kft. ügyvezető 
igazgatója (képünkön). Balassagyarmatért 
Emlékérmet négyen vehetnek át. Csegezi 
Tamásné annak elismeréseként, hogy a 
magyar bélyeg nemzetközileg is elismert 
lett és a Magyar Posta bélyegkiadványa-
ira a városunkhoz kapcsolódó művészek 
alkotásai is felkerülhettek. Nagy Márta ön-
zetlen tanári, művészi tevékenységéért, 
Balassagyarmaton végzett alkotó-nevelő 
munkájáért. Dr. Szép József főorvos nyug-
állományba vonulása alkalmából a kiváló 
szakmai tudásának elismeréseként. Tóth 
András vállalkozó a különböző fejleszté-
sek és technológiák példamutató módon, 
önerőből történő megvalósításáért.

aktuális
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Térfigyelő kamerák
Az év végi kormányzati tartalékkeretből 10 
millió forintot kapott városunk közterületi 

térfigyelő kamerák kiépítésére. Ebből a 
forrásból a város nemcsak a Közösségi 
Szálló és a Piac, illetve néhány 
forgalmasabb kereszteződés, de a városból 
kivezető utak bekamerázását is elkezdheti. 
A korszerű technológiának köszönhetően 
jelentősen javul majd a közterületek 
biztonsága, a bűnüldözési és megelőzési 
munka. 

Emberségből jeles
Az év elejei, ritkán látott hideg, a mí-

nusz huszonöt fok szinte lebénította az 
országot – azonban voltak, akik példát 
mutattak. Mint például a főutcai Larimar 
Használtruha Üzlet, akik forró teát kínáltak 
a rászorulóknak és kabátokat akasztottak 
fogasra: „Viheti, aki fázik!”. A ritka em-
berséges kezdeményezést több százan 
követték országszerte, szinte mozgalom 
lett belőle. Az ötletgazda Molnár Melinda 
pedig szerényen csak ennyit mondott:             
„Ez a minimum, amit egymásért megtehe-
tünk…” 
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Szívet-lelket melengető Iglice

Limitált meditáció
Az idei megyei Madách-ünnepségen Tornyos Márton festő-

művész, grafikus, vizuális kommunikátor vehette át városunk 
Horváth Endre Képzőművészet Díját. 

A 31 esztendős alkotó Pénzes Géza növendékeként ismerkedett 
a képzőművészet alapjaival, tanulmányait az egri Eszterházy Károly 
Főiskolán folytatta, előbb rajz–vizuális kommunikáció, majd elektro-
nikus ábrázolás szakon. 2007-től rendszeres résztvevője a gyarmati 
Nyári Tárlatoknak, 2009-ben 
a tarjáni Tavaszi Tárlaton Ba-
lassagyarmat különdíját kap-
ta. Több önálló kiállítása volt. 
Sokoldalú művész, foglalkozik 
webdesign-nal, kiadványszer-
kesztéssel, zeneszerzéssel (a 
Mumpsz Kontra Bánat zenekar 
vezetője), arculattervezéssel, 
tablókészítéssel. 2016-ban 
jelent meg hatásos illusztrá-
cióival Bartha István Pogány 
katekizmus kötete. 

- Megtisztelő, hogy idén én 

vehetem át a Horváth Endre-díjat – fogalmaz. - Meglepett, mert ami 
a festést illeti, volt már termékenyebb időszakom is. Ennek prózai 
oka van: helyette az úgynevezett munkára, alkalmazott grafikára, 
dekorációra fektettem nagyobb hangúlyt mostanában. Kompro-
misszumos megoldás: még köze is van a művészethez, de már 
pénzt is adnak érte. Szerencsésebb napokon ezt akár pop-artnak 
is tudom tekinteni, olyankor majdnem elégedett vagyok. A Pogány 
katekizmus komplett tervezése annyira megtetszett, hogy eldöntöt-
tem, készítek egy saját "verseskötetet", limitált példányszámban, 

amit teljes egészében magam állítok 
elő, a költemények lejegyzésétől az 
illusztrációkon át a nyomtatásig. A fes-
tészet más, amolyan meditáció féle. 
Nem tervezek semmit előre, legfeljebb, 
a technikai ötleteimet készítem elő, a 
többit elintézi a tudattalan meg a Jóis-
ten. Egy ideje érik már az új anyag, van 
elég feldolgozandó élmény, a Horváth 
Endre-díj pedig megerősített benne, 
hogy van értelme elkezdeni a munkát 
és mielőbb a műértő közönség elé tárni 
az eredményt.          

                (szilágyi)

Az év vége a Fölszállott a páva 
tehetségkutató versenytől volt han-

gos, Balassagyarmat különösen 
izgulhatott, hiszen a néptánc kate-
góriában az Iglice Táncegyüttes (a 
versenyen Szécsényi Táncegyüttes 

néven szerepeltek) szép sikert ért el: 
csapatban és párosban is a közép-

döntőig jutottak.

Az együttes 2000-ben alakult, és 
hamar az ország egyik meghatározó 
műhelye lett a gyermek néptánc 
mozgalomban. 2004-től állandó 
résztvevője az Országos Gyermek 
Néptánc Antológiának, mely a leg-
rangosabb válogatás az adott év 
koreográfiáiból. 

A tavalyi év minden eddiginél 
csillogóbb eredményt hozott: a 
Kárpát-medencei versenyzőket fel-

vonultató Páva versenyen Poór 
Mariska és Szuszai Hunor párosban, 
míg a gyermek csoport csapatban 
egészen a középdöntőig, a végső 
döntő előszobájáig jutott. A fellépé-
seket a Duna Televízió jóvoltából az 
egész világon láthatták az érdeklő-
dők. 

Az együttes művészeti vezetői 
Oláhné Csercsics Ivett és Oláh József 
Fülöp Ferenc-díjas, Muharay-díjas, 
Örökség-díjas alkotók. Elmondásuk 
szerint a próbák - melyeket heti két 
alkalommal tartanak a szécsényi 
művelődési központban - nagyon jó 
hangulatban telnek. A gyerekek 
nagy elszántsággal és kitartással 
dolgoznak. 

„Folyamatosan nagy célok vannak 
előttünk. Az új esztendő új feladato-
kat hozott: január közepén fellép-
tünk a Madách-díj átadóján 
Gyarmaton, Szécsényben a Magyar 
Kultúra Napján adtunk ünnepi mű-
sort, február 23-án pedig a 
Hagyományok Háza által szervezett 
Figurás bérletelőadás műsorát adjuk 
Budapesten a Marczibányi téri 
Szabadidőközpontban.” 

A táncegyüttes 42 tagból, 6-16 éves 
gyermekekből áll. Közülük többen 
is Balassagyarmatról járnak 
Szécsénybe a próbákra. Berki Ákos, 
Berki Nikolett, Pintér Eszter Sára, 
Szabó Bence, Kokavecz Máté, Poór 
Mária, Poór Katalin, Bérces Luca a 

pávás csapatban is szerepelt, rajtuk 
kívül a csoport gyarmati tagjai még: 
Kokavecz Gergő, Cseri Ákos, Taliga 
Máté, Borbás Balázs, Szilfai Hanna, 
Hugyecz Panni, Bogár Márk, Csábi 
Kitti, Barna Barbara, Aradi Hanna, 
Nagy Kata. 

A lelkesedés és kitartás, amely 
rendszeresen elvezeti a másik város-
ban megtartott próbákra a gyereke-
ket, tiszteletre méltó. A hangulat, a 
baráti közösség, a közös múlt, az 
eddig elért eredmények és közös 
célok összetartó csapattá kovácsol-
ták a néptáncos gyerekeket.

A közös munka fontos állomásai a 
különféle megmérettetések. Az 
együttes a Fölszállott a páva verse-
nyen már 2015-ben is indult. Szép 
eredményként könyvelhették el, 
hogy akkor is élő adásban mutat-
kozhattak be a televíziós elődöntő-
ben. Tavaly azonban sikerült a nagy 
álom: a továbblépés a középdöntő-
be! Nem sok amatőr együttes büsz-
kélkedhet azzal, hogy csoportja és 
párosa is bekerül a legjobbak közé. 
Szülők, pedagógusok és gyarmati 
lakosok egyaránt büszkék lehetnek 
az ügyes, lelkes és fáradságot nem 
ismerő táncos gyerekekre, akik 
messzire vitték városunk jó hírét. 

Az Iglice Táncegyüttes nagy sze-
retettel vár mindenkit, aki egy iga-
zán jó hangulatú néptáncegyüttes 
tagja szeretne lenni.
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Mostanában újra egyre közkedvel-
tebb szabadidős tevékenység a 
túrázás. Ki csak a lakóhelyével 

szomszédos erdőket, avagy a lanká-
sabb vidéket járja, mások maga-

sabb övezetekbe merészkednek. A 
városunkban élő Nagy Árpád nem 

csupán felveszi a bakancsot és 
megmássza a hegyeket, hanem 

hasonló hobbit űző társait is segíti 
jótanácsaival. Decemberben példá-
ul újabb könyve jelent meg Magas-

Tátra túrakalauz címmel. Az író 
sportembert faggattuk a kulisszatit-

kokról.

- Honnan ered ez a nem minden-
napi szenvedély?

- A Tátra és a túrázás nekem telje-
sen felnőttkori találkozás, amit ko-
rábbi munkahelyemnek köszönhe-
tek. A rendszerváltás idején pénz-
ügyőrként, a parassapusztai határát-
kelőhelyen dolgoztam, és a Tátrába 
utazó turisták nagy száma keltette 
fel az érdeklődésemet a hegység 
iránt, így jutottam el én is a Felvidék 
legmagasabb pontjaira. 

- Miért éppen a szlovák-lengyel 
hegyek lettek a „kiválasztott terü-
letek”?

- Ez egyrészt a földrajzi közelség-
nek, másrészt a nyelvismeretemnek 
köszönhető. Itt élek a határ mentén, 
hivatásomból kifolyólag csaknem két 
évtizedig napi szinten beszéltem len-

gyelül és szlovákul, így szinte egye-
nes út vezetett a Tátrába, Szlovákia 
és Lengyelország természeti csodái-
nak és kulturális örökségeinek a fel-
kereséséhez, megismeréséhez.

- Miért ajánlja ezt a gyönyörű vi-
déket a bakancsosok figyelmébe?

- A Magas-Tátrát úgy ismerjük, 
mint a világ legkisebb területű ma-
gashegysége. Szinte mindent megta-
lálunk itt, ami egy ilyen hegységet 
jellemez, ráadásul nagyon közel van 
hozzánk. A jól kiépített, kitűnően 
jelzett turistautakon, gyönyörű völ-
gyeken keresztül juthatunk fel a 
2500 métert megközelítő csúcsokra, 
útközben pedig hangulatos mene-
dékházakban pihenhetjük ki a me-
netelés és kaptatás fáradalmait.

 - Hogyan jött a képbe, hogy 
könyv oldalain is segítse a túrázó-
kat?

- Annak idején, első tátrai kirán-
dulásaimat tervezve nem találtam 
használható, aktuális túrakalauzt a 
hegységről, ezért saját felhasználás-
ra kezdtem el összegyűjteni innen-
onnan a szükséges információkat, 
majd ezeket továbbgondolva alakult 
ki első könyvem, a 2001-ben megje-
lent Tátrai túrák ötlete. Már abban, 
és az azóta megjelent kiadványaim-
ban is természetesen nemcsak a 
Magas-Tátra, hanem a szervesen ide 
kapcsolódó Liptói – és Bélai-Tátra, 
valamint a hegység északi részét al-
kotó Lengyel-Tátra is teljes terjedel-
mével szerepel.

- Mi olvasható a legutóbbi könyv-
ben?

- December közepén jelent meg a 
Magas-Tátra túrakalauz, ami a ko-
rábban három kiadásban napvilágot 
látott 250 tátrai túra átdolgozott, ki-
egészített kiadása. Ebben a lehető 
legprecízebb adatokkal igyekszem 
szolgálni a Tátrába indulókat a 
hegység aktuális viszonyairól. A tu-
ristautak naprakész, pontos leírása 
mellett az ismeretterjesztésre is 
hangsúlyt fektettem: külön fejezetet 
szántam a hegység történelmének, 
feltárásának, a „legjeinek”, részlete-
sebben bemutatom a településeket, 
a jelentősebb völgyeket, tavakat, 
vízeséseket, hágókat, csúcsokat, 
megosztom a menedékházakkal 
kapcsolatos információkat. Ami vi-
szont újdonság, hogy ezúttal na-

gyobb teret kaptak a sípályák és a 
felvonók, a turistautak adatait pedig 
saját, GPS technológiával rögzített 
adatokkal frissítettem. Ezek az is-
mertetők reményeim szerint az ed-
diginél is tervezhetőbbé teszik majd 
a Tátrába induló turisták kiruccaná-
sait.                        Hegedűs Henrik

A Magas-Tátra szerelmese

Nem csupán egyenruhájával, hanem 
termetével is tekintélyt vív ki önmagának 
a Balassagyarmati Rendőrkapitányság 
közrendvédelmi osztályának törzszász-
lósa, Havaj László. Nem a véletlen műve 
tehát, hogy társaival együtt kimagasló 
elfogási mutatókkal rendelkezik.

- Mindig is vonzódtam az egyenruha felé – 
mondja az érsekvadkerti körzeti megbízott, 
aki öt kollégájával együtt hat környékbeli 
község mindennapjainak nyugalmára ügyel. 
– Alig végeztem el az iskolát, máris olyan 
pályát kerestem, ahol mundért lehet ölteni, 
így kerültem 1994-ben a határőrséghez. Itt 
aztán egészen a szervezet megszűnéséig, 
2007-ig szolgáltam, ekkor elfogadtam az át-
helyezést a rendőrség kötelékébe. Nagyon 
szeretem a szakmám, és egyértelműen 
kijelenthetem, a szolgálati területem lakos-

sága részéről is kiemelt bizalmat élvezünk. 
Nap mint nap halljuk vissza az emberektől, 
milyen jó érzés nekik, hogy rendszeresen 
figyelünk rájuk – ez talán a legnagyobb elis-
merés nekünk. Kurovics Péter állandó járőr 
társammal, nyugodt szívvel mondhatom, re-
mek párost alkotunk.

A közvélemény úgy tartja, ez a vidék nem 
éppen a legcsendesebb területe Nógrád 
megyének. Sok a gond, elsősorban lopások, 
apróbb rablások, erőszakos cselekmények 
fordulnak elő errefelé. Ébernek kell lennie a 
rendőrnek, ez pedig nem egyszer azzal pá-
rosul, hogy tetten érik az elkövetőt.

- Bátran hangoztatom, nem csökken a 
tekintélyünk. Mivel rendszeresen járunk-ke-
lünk a terepen, sok-sok tapasztalatot gyűj-

töttünk, tudjuk jól, ki a „zsivány”, kitől vár-
hatunk egy-egy balhét, ezek az ismeretek 
mind-mind segítik a 
tevékenységünket. 
Nehéz a feladatunk, 
de megálljuk a he-
lyünket – vallja a 
törzszászlós.

Azt már mi tesszük 
hozzá, hogy ez az el-
hivatott járőri-körzeti 
megbízotti munka a 
közelmúltban több 
szakmai dicsérettel 
és jutalommal is learatta a maga gyümölcsét 
Havaj Lászlónak.

                                          (hege)

Tekintélye van a rend őrének

2017. január
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A legjobb építészek között
Az epiteszforum.hu 12. alkalommal hirdette meg azt a rangos 
versengést, amelyben a nemzetközi zsűri öt projektet juttatott 
a döntőbe, köztük a gyarmati Fábián Gábor és munkatársai ál-
tal tervezett egri Arkt Művészeti Ellátó épületét is.  

A Fajcsák Dénessel és Simon Orsolyával 
közösen megvalósított terv egy több éve 
üresen álló önkormányzati épület fenntart-
ható eszközökkel történő felújításával mu-
tat példát. Az Ellátó építőipari, társadalmi 
és intézményi összefogással jött létre, a 
rendelkezésre álló erőforrások hatékony 
felhasználásával, kezdőtőke és pénzmoz-
gás nélkül. A siker kapcsán beszélgettünk 
Fábián Gáborral.

- Honnan az indíttatás? 
- Legelső momentumként az édesapámtól 

kapott fából készült mértani testeket, azok 
szeretetét említeném. Tanulmányaim során 
a legmeghatározóbb szerepet a szüleim, 
Petrik Zsuzsanna és Fábián Gábor vezette 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola matema-
tika tagozata jelentette. Pályát meghatározó 
emlékként él bennem a Reimholz Péter ter-
vezte Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 
építési folyamata is. A budapesti Szent Ist-
ván Gimnázium magas szintű elvárásait a 
humán tárgyak területén kamatoztattam, a 
tervezéshez nélkülözhetetlen kitartást pedig 

a kalapácsvetésnek köszönhetem. A Budapesti Műszaki Egyetem 
Építészmérnöki Karának elvégzése után a hivatást Váncza Lász-
lónál szerettem meg. A mindennapi valóság mellett a folyamatos 
megújulást az egyetem DLA (doktori) képzésének és az Építész 
Mester Egylet Mesteriskola XXI.ciklusának elvégzése jelentette, 
ezt követően pedig a gazdasági visszaesés eredményeként felsza-

baduló idő- és gondolati kapacitás eredmé-
nyeként az Arkt Művészeti Ellátó létrehozá-
sa, amellyel most ezt az eredményt elértük.

- Hogyan látod az építészet helyét a 
mai világban?

- Az építészetben nincs két ugyanolyan 
feladat, ezért nem lehet megunni. Az ember 
munkája és hobbija is egyben. Ettől olyan 
szép, ugyanakkor ebből adódik a szakma 
legnagyobb problémája is, hogy itthon nincs 
értéke az építészeti munkának. 

- A most elért eredményeteket számta-
lan megvalósult projekt előzte meg. 

- Kiemelném a Váncza Lászlóval tervezett 
budapesti A38 kulturális állóhajó II. üteme-
ként készült úszóművet és Fajcsák Dénessel 
és Juhász Veronikával tervezett, 2015-ben 
Mies van der Rohe-díjra jelölt egri Gál Tibor 
Pincebár és Bikavér Múzeum épületegyütte-
sét. 2016-ban pedig az Arkt Művészeti Ellátó 
történetének bemutatásával irodánk (Arkt  
Építész Stúdió) képviselte Magyarországot a 
Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálén.

Bellér Annamária

Városunk dalának szerzője ismét 
az országos színtéren száll harc-
ba új bandájával, de helyi terveit 
sem süllyeszti el: Horváth Ádám 

múltról és jövőről.

Változatos esztendőt tudhat maga mögött 
városunk legleg dobosa: tíz hónapig játszott 
egy elit szórakoztató zenekarban, ugyaneny-
nyi ideig vezetett egy váci hangszerboltot, 
az év végén Erdélyben lépett színpadra és 
a Madách Moziban is adott koncertet barát-
nőivel, hogy a legfontosabb történésről csak 
később ejtsünk szót.

- Az A’la Carte Showband dobcucca mö-
gött lejátszottam 27 bulit, mire rájöttem, 
hogy a partizene nagyon nem az én világom 
– emlékezik Ádám. - Jól jött a pénz, de nem 
mindenáron, így aztán csak a szépre emlé-
kezem: megtanultam sok új dolgot, meg 120 
dalt. A Voice City hangszerboltban eltöltött 
időszakra nagy szeretettel emlékezem, az 
igazi zenész számára nincs is ennél jobb 
munkahely! Már ötvenszer koncerteztem 
Erdélyben, de az októberi történet mindent 
felül írt: Simó Annamária lemezbemutatója 
hatalmas élmény volt, botrányos, hogy ilyen 
karizmatikus hangú, nagybetűs nő hogyan 
nem tud befutni? Hja, igen, az értékrend-
beteg világ… December közepén a moziban 
indítottam útjára a Horváth Ádám és Barát-

női elnevezésű projectet, ezúttal hat csodás 
énekesnővel, folytatása következik.

Az év vége hozta a legnagyobb válto-
zást: új banda alakult – Stula és a Patrióták 
-, rutinos zenészekkel, országszerte ismert 
énekessel.

- Mivel az elmúlt években a Mobil-
mánia frontembereként ténykedett, 
Molnár Péter Stula közismert figurája 
a honi rockéletnek, arról már nem is 
beszélve, hogy kivételes torok – me-
séli a Balassagyarmat Dala szerzője. 
– Azt már kevesen tudják, hogy vá-
rosunkban érettségizett és négy éve 
felénekelte az akkor készült rock le-
mezemet. Mindig tervezgettük, hogy 
majd együtt nyomulunk – no, most 
megérett rá az idő! A zenekar lényeg-
ében Homonyik Sándor egykori kísé-
rőzenekara, régi barátok vagyunk, 36 
év az átlagéletkor, szóval fűt bennün-
ket a bizonyítási vágy, de azért már 
ismerjük a dörgést. Sok dalt játszunk 
Vikidál Gyula munkásságából – ő is gyakran 
jön majd velünk vendégként -, de új nótákat 
is komponálunk, hiszen még az idén szeret-
nénk kijönni egy albummal. A bemutatkozó 
bulinkon, a budapesti BackStage Klubban a 

január elejei holtszezon ellenére majdnem 
telt ház volt és nagy sikerrel rajtoltunk. Már-
cius 3-án ismét a fővárosban, a Showbar-
langban lépünk színpadra, és a tavasz-nyár 
beköszöntével jönnek a fellépések sorban. A 

banda gyilkos, a frontember bitang, a nóták 
jók – nagy reményekkel tekintek a jövő elé, 
mert a rock minden híreszteléssel szemben 
igenis él! 

(szilágyi)

Ütős patrióta
magazin
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El sem hinném, hogy félszeg lány 
voltál!

Kisiskolásként az osztályfőnö-
köm, Kati néni az összes létező cso-
koládét felajánlotta a szereplésemért 
cserébe, sőt, még a csillogó matricá-
iból is adott volna, de még ezzel 
sem tört meg a jég… Szegény anyu-
kám. Nem sokszor hallott tőlem 
anyák napi verseket az óvodai ren-
dezvényeken… Otthon viszont na-
gyon buzgó voltam! Apukám vett 
egy kamerát, családi rendezvények 
felvételéhez, persze, a legritkább 
esetben használtuk erre. Elkezdtük 
kamera előtt eljátszani a kedvenc 
meséinket, például a Varázslatos 
álmokat. Imádtunk beöltözni tün-
déreknek, elhinni, hogy tudunk va-
rázsolni és legyőzni a gonoszt. 
Aztán elkezdtünk saját történeteket 
kitalálni és azokat csináltuk meg. 
Alig vártam a hétvégét, hogy újra 
valami új ötletet eszeljünk ki a nővé-
remmel, unokatestvéreimmel, a ba-
rátaimmal. Forgattunk az udvaron, 
a szobákban, az erdőben, a pincé-
ben. 

 Szóval a színészet maga sosem 
volt kérdéses…

…Csak az, hogy mikor érik be 
minden nálam, hogy mikor tudok 
túllépni a félelmeimen, hogy vala-
mit azért nem merek előadni, mert 
félek, hogy esetleg kudarcot vallok.  
Tizennyolc évesen elmentem egy 
meghallgatásra, előtte rengeteget 
olvastam az eljátszandó karakterről, 
napokig figyeltem az embereket az 
utcán, és nagyon élveztem az egész 
folyamatot! Elmentem a castingra és 
megkaptam a szerepet.

Bárka Színház?
Első színházi szerepléseim ottho-

na, itt voltam stúdiós, Spolarics 
Andrea volt a színészmesterség ta-
nárom, örök hála mindenért.

Megszállva.
Az eddigi legfontosabb és legne-

hezebb színházi munkámnak tar-
tom a Megszállva című darabot, 
amit főként Csáth Géza írásai alap-
ján készítettünk. Egyik legfőbb vo-
nala az Egy elmebeteg nő naplója, 
ami Csáth orvosi tanulmánya. 
Gizellát játszom benne, ezt a fan-
tasztikus íráskészséggel megáldott, 
kényszerképzetektől gyötört nőt, 
aki elmegyógyintézetbe kerül, mert 
azt hiszi, megszállta a gonosz és or-
vosának könyörög, hogy mentse 
meg tőle. A rendező Paolo Antonio 
Simioni volt, aki rengeteget segített 
abban, hogyan készüljek fel ebből a 

nagyon összetett, szélsőséges karak-
terből és mindig hajtott, hogy ne 
érjem be kevesebbel, csak a maxi-
mummal. Színésztréningjei főként a 
Sztanyiszlavszkij-Strasberg mód-
szer alapján történnek. Paolotól 
mint színésztrénertől és mint rende-
zőtől is rengeteget tanultam. 
Megtanultam egy nagyon szélsősé-
ges személyiségben is megtalálni 
ugyanazokat a mozgatórugókat, 
mint egy átlag életet élő emberben, 
hogy hol vannak az elakadásai, mi-
ből erednek a tévképzetei, a félel-
mei, a blokkjai. Ebben a szakmában 
nagyon fontos, hogy nem ítélkezhe-
tünk a karakterünk felett, hanem 
keressük meg a cselekedetei okait, 
hogy mit miért csinál, mert ha ítéle-
tet mondasz a karaktered felett, nem 
tudod hitelesen eljátszani. Szerintem 
ez nagyon fontos a hétköznapi élet-
ben is: kevesebb ítélkezés és több 
megérteni vágyás a másik ember 
felé, mert akkor könnyebb egymás-

hoz kapcsolódni. Egyébként ekkor 
kezdtem el meditálni, jógázni, mert 
sokat segítenek abban, hogy egyen-
súlyban maradjak a legkeményebb 
próbaidőszak alatt is.    

A tévé képernyőjén láthattunk a 
Munkaügyekben, Mucsi Zoltán 
partnereként.

Amikor megtudtam, hogy lehető-
ség van vele játszani, rögtön igent 
mondtam a felkérésre, aligha kell 
magyaráznom, miért.

Az idei év talán legjobban várt 
magyar mozijaiban, a Pappa Piában 
és a Kincsemben is láthatunk 
majd.

Csodás volt mindkét forgatás, en-
nél többet sajnos nem mondhatok.

Miért jó filmezni?
Szeretem a filmezés intimitását, 

hogy elég csak létezned és a kamera 
mindent megmutat. Arra késztet, 
hogy ne lustálkodj, teljes odaadás 
szükséges gondolatban és lélekben, 
hogy minden egyes porcikáddal ab-
ba a szituációba kerülj, amit meg 
kell mutass. Éppen ezért egy nagy 
tükör, mert ha az ember nem adja át 
magát alázatosan teljesen annak a 
szituációnak, amit el kell játszani, 
akkor hiteltelenné válik. Pár évvel 
ezelőtt, amikor a Houdinit forgatták 
Magyarországon, volt egy jelenetem 
Adrien Brodyval - aki ugyebár 
Oscar-díjas színész - , és olyan jó 
volt figyelni őt munka közben, hogy 
mennyire finom mimikával játszik 
és a szemében mégis ott van min-
den. Rengeteget lehet abból tanulni, 
amikor figyeli az ember, hogy a na-
gyok hogyan dolgoznak.  

És a zene?
Kiskorom óta írok dalokat, ami 

akkor jó játéknak tűnt, de most már 
érzem magamban a vágyat, hogy 
megmutassam az embereknek, mi-
lyen gondolatok fogalmazódnak 
meg bennem a világról. Szeretek 
improvizálni, ráhangolódni a ze-
nésztársakra és azt énekelni, ami-
lyen dallam akkor éppen megfogal-
mazódik bennünk. Bátornak kell 
lenni és bízni magadban, hogy elég 
vagy és bármi lesz is, azt kell adni, 
ami őszintén jön belőled. Amikor 
megszületik egy új dal, hálás va-
gyok érte és kegyelmi állapotnak 
élem meg az ihletet, hogy csatorna 
lehetek. Egyszer azt mondta nekem 
a családunk egyik jó barátja, Szepes 
Pisti, hogy a zene nem más, mint 
létra ég és föld között. Ennél szeb-
ben én sem mondhatnám.

Szilágyi Norbert

Lélekvarázs
A Balassiba járt, a Zeneis kolá-
ban tanult énekelni, láthattuk 
a Munkaügyekben Mucsi Zol-
tán partnereként, de hamaro-
san a két legjobban várt honi 
filmben, a Pappa Piában és a 
Kincsemben is feltűnik – Tolnai 
Klárával beszélgettünk csillo-
gó matricákról és Oscar-díjas 
pillantásról. 



10

2017. január

magazin
G

Y
A
R

M
A
T
I 
H

ÍR
E
K

 

  A nyelvi trükközés hatalom-csapdája
„A gondolatnak nyelve sose keljen 

nálad, se tettre ferde gondolat.” – 
Polonius a Hamletben a gyermekét 
szerető apa bölcs tanácsai egyikében 
ezzel búcsúzott fiától, az elutazó 
Laertestől. Magára azonban nem érez-
te érvényesnek ezeket a szavakat, fölé 
helyezkedve így veszett el azok iga-
zságtartalma is számára, ezzel élete is. 

A drámai igazságszolgáltatás katar-
tikus élményét a mindennapok ritkán 
láttatják ilyen tisztán, pedig konti-
nensnyi nagy szükségünkben ránk fér-
ne. Karinthy Frigyes akár ma is mond-
hatta volna: „Új Bábelt élünk, a fogal-
mak pokoli zűrzavarát, mikor gyaláza-
tos hazugok 
megrontot-
ták a szavak 
becsületét.”

Ennek a 
re j tőzködő , 
szélsőségei-
ben közös 
gyökerű bű-
nözői grémiumnak, alias liberális véle-
ményhatalomnak arca úgy válik egyre 
plasztikusabbá,  ahogyan naponta ér-
jük tetten ördögien kimódolt nyelvez-
getésének gonoszság-csapdáját. 
Például, amikor eufémiával letompít-
va, szinonimával, neologizmussal, ha-
misra tuningolva látszatra a megneve-
zést, valójában azonban az azt jelölő 
dolgot, jelenséget, magatartást, sőt 
csoportot igyekeznek társadalmilag 
szalonképessé, természetessé, esetleg 
követendővé tenni, még ha nagyon más 
is a dolog a közvélemény szemében. 
Elgondolásukban, remélik, így emanci-
pálódhat sok-sok, valójában abnormi-
tásuk. 

Módszerük alapképlete mára teljesen 
világos; kell egy elégedetlen csoport, 
amely valaki vagy valakik ellen hergel-

hető. Erre a csoportra vagy a csoport 
által vallott értékre a korábbitól eltérő, 
,,puhább” jelzőket kell aggatni, amely-
nek következtében egy rövid ideig az 
emberek még azt sem fogják tudni, 
milyen társadalmi jelenségről is beszé-
lünk pontosan. Így váltak a homosze-
xuálisok melegekké, a prostituáltak 
szolgáltatókká, a gazdasági bevándor-
lók többsége előbb menekültté, majd 
külföldi munkavállalóvá.

Ha az új elnevezések megszülettek, 
ezeket kell erőltetni az emberek izgatá-
sa, a valóság eltorzítása és a politikai 
haszonszerzés érdekében, sőt azt gene-
rálni, hogy az ellentábor - nálunk 

mostanában egyenesen a 
kormány - az oka az érin-
tettek minden nehézségé-
nek. Végső soron, világos-
sá kell tenni, hogy aki ezt 
nem látja be, az nem lehet 
korrekt, mi több egyenesen 
kirekesztő és fasiszta.

S z a b a d s á g -
dagonyájukban tobzódva, a political 
correct „vésztörvényszék” megrótta, 
és rasszistának minősítette nemrég 
például a nafri megnevezésért azt a 
kölni rendőrfőnököt, aki egyébként 
megakadályozta a tavalyihoz hasonló 
tömeg-agressziót. Pedig csak északafri-
kainak nevezte a líbiai, tuniszi, szudá-
ni, marokkói monstre-akcióra fenekedő 
hordát, s mindezt nem a tripoli, rabati 
külvárosban, hanem ott, a nyolcszáz 
éves katedrális emblematikus főterén. 
Vagyis az igazi bűnös már-már a bű-
nözőket kordában tartó, és őket köz-
nyelvi tárgyilagossággal azonosító, 
feladatát teljesítő állami főtisztviselő 
lett.  

A lehetetlenségre a nyelvész azt 
mondaná: kívül helyezték önmagukat a 
konvención alapuló második jelzőrend-

szer-használaton. Azonban ez már 
messze nem a szemantika filosz-ártat-
lanságú kérdése, még csak nem is vir-
tuális agresszió, de már-már a kaffkai 
abszurd való világa. Ugyanis Jürgen 
Mathias már nem G. A. úr, mint 
ahogy nem is X-ben, hanem Kölnben.

Mielőtt azt gondolnánk, minek eny-
nyit egy szóért, Illyés Gyula tanulmá-
nyának egyetlen sorát idézném: 
„Minden jó mondat egy csiszolás azon, 
amivé a világ válhat.” – hihetjük, 
ilyenformán; talán egy szó is! 

Sőt Karinthynál szavak becsületéről 
olvasunk. És az is közismert, hogy 
Bábel sem csupán a torony összeomlá-
sának története, sokkal inkább a nyelvi 
összezavarodás és a szétszóratás drá-
mája. „Vedd el a nemzet nyelvét, s a 
nemzet megszűnt az lenni, ami volt: 
nyom nélkül elenyészik, beleolvad, be-
lehal az őt környező népek tengerébe” 
– írta Tolnai Lajos.

A görög mitológia nagyon emberi és 
modern abban, hogy az istenek harcá-
ban Zeusz legyőzi Kronoszt, megtörve 
ezzel az Időnek sorsszerűen a világra 
nehezedő mindenhatóságát, jelezve ez-
zel a végzeten aratott diadalát is. 

Stílszerűen kínálkozik a gondolat-
párhuzam; mítoszteremtő megalomá-
niájában most a politikai korrektség, 
kihasználva a Csipkerózsika-álmában 
jóllakottan horkoló civilizációt, a 
Kronosz előtti Khaoszhoz fordul visz-
sza, s benne találja meg cinkosát.

Nem előre megy, hanem imbecillis 
terheltségében vissza. Ellenben, tudva 
és akarva követi el gonosztettét. Tudja, 
hogy Khaosz a tátongó üresség, gyer-
mekei Erebosz, az ősi sötétség, Nüx 
meg az éjszaka.

És ez már nem mitológia, de az ar-
cunkba lihegő való világ.

 Veres József

megrontották 
a szavak 

becsületét

“

“

Id. Telek Zoltán festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Horváth 
Endre Galériában. A jelenlévőket Zolnyánszki Zsolt kurátor köszön-
tötte, majd Csach Gábor művészettörténész mondott megnyitóbeszé-
det. Közreműködött a Fültanúk Zenei Műhely. Id. Telek kedvelt témái 
a tájképek és portrék, képein a tiszta színek dominálnak, élettel teli 
festményei jó megfigyelőképességről tanúskodnak. Kedveli a klasz-
szikus mestereket, de szívesen alkalmaz modern technikákat is. Azt 
mondja magáról: az alkotás öröméért fest. 

Aki az alkotás öröméért fest

2017. január
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Egyre gyakrabban mondhatjuk ki a 
Say My Name hip-hop tánccsoport 
nevét. Nem múlik el ugyanis városi 

rendezvény az örökké mosolygó, 
ügyes lányok fellépése nélkül, akik 

rangos országos versenyeken is 
megmutatták tehetségüket.

Az új év apropóján a csapat veze-
tőjével, a gyarmati születésű, jelen-
leg Budapesten élő Palánki Edinával 
beszélgettünk.

- Valóban kisebb csodát hajtottál 
végre: a lányok körében hihetetlen 
népszerűségnek örvend a táncisko-
lád. Miért?

- Egyetlen oka van: szívből csinál-
juk. Minden igazi sikernek az oka 
az, ha valójában nem is akarunk si-
keresek lenni. Engem mindig a ta-
nítványaim mosolya és lelkesedése 
motivál. Látni, hogyan nőnek fel 
mellettem, látni, hogyan válnak iga-
zi tehetségekké, igazi csoda. A zene 
és tánc, a közösség igazi menedéket 
jelent a mai megkeseredett világban, 
ahol az igazi gyermekkor múlófél-
ben van.Táncolnak, mozognak, fej-
lesztik a memóriájukat, ritmusérzé-
küket, játszanak, nevetnek, önma-
guk lehetnek, ami mind egészségi-
leg, mind mentálisan előre viheti 
őket.

- „Budapesti gyarmatiként” nem 
lehet egyszerű az edzések és fellé-
pések koordinálása! 

- Mivel nagyon szeretem ezt csi-
nálni, tulajdonképpen egyszerű. 
Csak nagyon ritkán jutok el arra a 
pontra, hogy úgy érzem, bármi is 
nehézséget jelent. Az érettségi után 
egy lakberendezési magániskola mi-
att kerültem Pestre. Szeretek igazán 
élni, tapasztalni, érezni, tapintani, 
csodát látni nap mint nap. Én is jár-
tam edzésekre, a suli mellett pedig 

elkezdtem tanítani. Eleinte csak öt 
emberrel, aztán egyre inkább behá-
lózta a napjaimat, a tánc lett a min-
denem. Ma már el sem tudom kép-
zelni az életemet a tanítványok nél-
kül! A felmerülő problémákat meg-
próbálom megoldani, bár néha ne-
héz ennyi embernek megfelelni, de 
megpróbálok a tökéletességre töre-
kedni és mindenből a maximumot 
kihozni. 

- A városi fellépések mellett több 
országos verseny résztvevői is vol-
tatok már. 

- Igen. Ehhez hozzájárult a saját 
életemben jelentkező kisebb válság. 
Úgy éreztem, már mindent elértem 
az életben. Innen jelentett kitörést a 
versenyzés. A hip-hop táncstílus leg-
nagyobb versenyeiről a csoportjaim 
mindig éremmel és kupával jönnek 
haza, még felnőtt kategóriában is. A 
kulcsszó az örökös fejlődés. Idén is 
indulunk több versenyen és a leg-
rangosabb Hip-Hop International 

Hungary viadalon is szeretnénk 
megmérettetni magunkat. Legújabb 
projektünk egy videóklipes felkérés 
a Ceki Productions-től, melyet az 
USA-ban is reklámozni fognak majd. 
Igyekszünk fejlődni, mindezt úgy, 
hogy közben folyamatosan hangoz-
tatom az álláspontomat: nem az 
eredmény a lényeg, hanem maga az 
út, a közösen töltött idő, nevetés, az 
élmények sora.     Bellér Annamária

Tíz éve élek Szlovákgyarmaton, amely 
azóta Balassagyarmat testvér települése 
is lett, és egyre szorosabb kapcsolatokat 
ápol a várossal. Az 522 lakosú település 
polgármestere, Árvay Denisa vezetése 
alatt szemmel láthatóan fejlődött a falu, 
amelynek képét már messziről láthatóan 
színesíti a domboldalra épült modern 
házsor, amelynek lakásaiban magyar 
nemzetiségű fiatal családok is helyet 
kaptak.

A helyiek jó szívvel választották meg Ár-
vay Denisát polgármesternek, akit szülei 
gimnáziumban taníttattak ki, és a hivatalban 
kapott munkát, aztán Árvay József autósze-
relő vette feleségül, akinek két gyermeket 
szült. A tíz évvel ezelőtti polgármester vá-
lasztás eredményei láthatóak a település 

arculatán és a falu vezetője is egyetemet 
végzett. Élvezhette a helyi lakosság, vállal-
kozók, köztük Sarankó Jó-
zsef támogatását és színvo-
nalas sport élet alakulhatott 
ki. A helyi teniszpályát egy 
nyugdíjas gyarmati testneve-
lő tanár, Filiczki Mihály újra 
életre keltette és műfüves 
pálya is épült, a nagypálya 
szomszédságában. Több 
nemzetközi hegyi kerékpá-
ros bajnokság is megrende-
zésre került.  

A környékbeliek örömére megszűnt a 
határátkelőhely, amelyet a település értéke-
sített és a helyén szórakozó hely működik. 
A közelében színvonalas vendéglátó hely, 

a LUMIK működik. A benzinkúttal szemben 
lévő épületek is felújítás alatt állnak és meg-
épült a gépjármű vizsgáztató állomás is. 

A Balassagyarmattal való jó kapcsolatok 
eredményeként vendégül láthatták a Gyar-
mat nevét viselő települések képviselőit és 

kijuthattak ők is külföldre. A 
helyi munkanélküliek a falu 
rendben tartásán munkál-
kodnak. Medvácz Lajos, vá-
rosunk polgármestere és az 
önkormányzat tagjai is gya-
kori látogatói a településnek, 
amelynek templomában fel-
lépett már a Szent Felicián 
kórus is.

Legutóbb a felújított Kul-
túrházban nagy sikerű Újévi 

Bált rendeztek. Árvay Denisa még két évig 
polgármester Szlovákgyarmaton, amelyhez 
további sikereket kívánunk.        

            Szabó Endre

Mondd ki a nevem!

Sikeres polgármester
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GAMESZ Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Balassagyarmat 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet 

GAMESZ Ifjúságegészségügyi ellátás 
általános orvos  

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
Pályázati feltételek:
- Egyetem, Ifjúságegészségügy, 
- Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - Gyermekgyógyász 

szakorvos. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bécsiné Mi-
klecz Marietta nyújt, a 06-20/771-0937 -os telefonszámon.

Balassagyarmat Városi Bölcsőde a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

Balassagyarmat Városi Bölcsőde 
Kisgyermekgondozó-nevelő 

munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Pályázati feltételek:
- Emelt szintű szakképesítés, kisgyermekgondozó-nevelő, 
- Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőké-

pesség 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Borkó Edit nyújt, a 06-20/779-0961 -os telefonszámon.

Balassagyarmati Fogászati Alapellátási 
Intézményi Társulás a "Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hir-
det Balassagyarmati Fogászati Alap-
ellátási Intézményi Társulás 

Fogszakorvos 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 

Pályázati feltételek: egyetem, fog-
szakorvos, magyar állampolgárság, bűn-
tetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2017. január 31. A pályázati kiírás-
sal kapcsolatosan további információt 
Bécsiné Miklecz Marietta nyújt, a 06-
20/771-0937 -os telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 
a Pest Megyei Kormányhivatal Kör-
nyezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályának engedélye alapján, Ba-
lassagyarmat belterületén február 28-ig 
eltávolítatja a vetési varjú fészkeket, 
és ezeket a fákat visszametszeti, va-
lamint január 31-ig műfészek alapo-
kat helyeztet ki a varjak áttelepítése 
céljából az alábbi helyszíneken:

Fészek eltávolítással és fametszés-
sel érintett ingatlanok: Palóc liget, 
Kiss Árpád Általános Iskola, Thököly 
utca, Ipolypart utca (városi sportcsarnok 
és környéke) 

Új műfészek alap kihelyezéssel 
érintett ingatlanok: 064/10; 064/12; 
065/2; valamint a 3166/17 hrsz.

Medvácz Lajos polgármester

Tájékoztatás bankszámlaszám változásról
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. január 1-jétől BALASSAGYARMAT VÁ-
ROS ÖNKORMÁNYZATA és az irányítása alá tartozó intézmények számlavezető pénz-
intézete és bankszámlaszámai megváltoztak. Számlavezető pénzintézet: 

KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZRT.

Az új bankszámlaszámok: ÖNKORMÁNYZAT, HELYI ADÓK:
Költségvetési számla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10402771 – 00029189 - 00000007
Helyi iparűzési adó számla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10402771 – 00029678 - 00000006
Gépjárműadó számla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10402771 – 00029677 - 00000007
Magánszemélyek kommunális adója számla  . . . . . . 10402771 – 00029679 - 00000005
Talajterhelési díj számla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10402771 – 00029685 - 00000006
Közigazgatási Hatósági Eljárási Illeték számla . . . . . 10402771 – 00029686 - 00000005
Bírság, önellenőrzési pótlék, végrehajtási költség számla 10402771 – 00029680 - 00000001
Késedelmi pótlék számla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10402771 – 00029681 - 00000000
Jövedelemadó beszedési számla . . . . . . . . . . . . . . . 10402771 – 00029682 - 00000009
Egyéb bevételek számla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10402771 – 00029683 - 00000008
Idegen bevételek számla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10402771 – 00029684 - 00000007
Bérlakás értékesítés lebonyolítás számla . . . . . . . . . 10402771 – 00029671 - 00000003
Önkormányzati Bérlakások számla . . . . . . . . . . . . . . 10402771 – 00029675 - 00000009
Önkormányzati Lakásépítési Alap számla . . . . . . . . . 10402771 – 00029676 - 00000008
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal . . . . .10402771 - 00029630 - 00000006
INTÉZMÉNYEK:
Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10402771-00029653-00000007
Szent Erzsébet Idősek Otthona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10402771-00029614-00000008
Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató központ . . 10402771-00029615-00000007
Balassagyarmat Városi Bölcsőde . . . . . . . . . . . . . . . . . .10402771-00029607-00000008
Balassagyarmati Központi Óvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . .10402771-00029612-00000000
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ . . . . . . . . . . . . . .10402771-00029611-00000001
Madách Imre Városi Könyvtár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10402771-00029610-00000002
Városi Sportintézmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10402771-00029609-00000006
Városgondnokság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10402771-00029605-00000000
Balassagyarmati Fogászati Intézményi Alapellátási Társulás . .10402771-00029659-00000001

Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számláink 2016.12.31-ével megszüntetésre ke-
rültek!!! 

Kérjük, hogy a 2017. január 1-je előtt kiadott és be nem fizetett 
csekkszelvényeiket semmisítsék meg, továbbá átutalási meg-
bízás esetén az elmentett számlaszámokat a fentiek figye-
lembe vételével módosítsák. 

A 2017. január 1-jétől kiküldésre kerülő új csekkek befizethetők a postahivatalokban, 
továbbá a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. fiókjaiban. A balassagyarmati K&H bankfiók 
címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 46.
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Két gyarmati versenymászó is kiváló 
szerepléssel tette fel a koronát 

egész 2016-os szereplésére.

Karácsony előtt rendezték Veszprémben 
a Padányi Kupát, a versenymászók évzáró 
viadalát. A gyarmati versenyzők, Benus Adél 
és Vályi Gergő egész évben szorgalmasan 
gyűjtötték az érmeket, s ezúttal is kitettek 
magukért.

Az első nap Gergő két harmadik helyezést 
ért el, ezzel a gyorsasági bajnokságban az 
5., míg a nehézségi bajnokságban ezüstér-
mes lett. Ezen a napon a felnőtteknek egy 
nyílt boulder verseny is volt, ahol Adél a nyár 
óta tartó remek sorozatát folytatva legjobb 
eredménnyel került döntőbe, ahol magabiz-
tos győzelmet aratott. 

Vasárnap került sor a felnőttek nehé-
zségi és gyorsasági fordulójára: Adél ezen 
a napon is szépen versenyzett és nyert a 
korosztályában gyorsaságiban, felnőttben 
pedig második helyet szerzett. Összetettben 

így korosztályos és felnőtt bajnok lett idén. 
A nehézségi versenyben megnyerte a kor-
csoportját és a felnőtt döntőben sem talált 
legyőzőre. Az év végi összetettben ezzel 
egy korcsoportos bajnoki címet szerzett, a 
felnőttben pedig ezüstérmes lett. 

Adél a 2016-os hat bajnoki 
címből ötöt szerzett meg! 

Legértékesebb trófeájának 
a felnőtt boulder magyar baj-
noki címet, valamint az Ifjúsági 
Európa-Kupán elért 13. helyét 
tartja.

A remek eredményeknek 
köszönhetően a jövő évi válo-
gatottsága is biztosított a két 
gyarmati fiatalnak. Mindketten 
bekerültek abba a 20 fős keret-
be is, akik megkezdhetik a fel-
készülést a 2024-es olimpiára: 
a sportág ugyanis megkapta a 
lehetőséget, hogy 2020-ban To-
kióban bemutatkozzon az ötka-
rikás játékokon. A műfalmászás 

dinamikusan fejlődő sportág, világszerte és 
Magyarországon is egyre népszerűbb, ezért 
nem kérdéses, hogy állandó versenyszám 
lesz. Amennyiben a 2024-es olimpia rende-
zését Budapest nyeri, akkor a fiataloknak 
talán itthon is szurkolhatunk.  

Akik a falra is sikerrel másznak

Az év végi ünnepek előtti héten a BSE Palóc Farkasok után-
pótlás nevelő egyesület szervezésében, a szülők hatékony 
támogatásával rendeztek tornát azon nyugat-nógrádi klubok 
részére, akik az utánpótlás nevelésében e korosztályokban az 
utóbbi években példát mutattak.

Alapvetően 2006-ban született korosztályú gyerekek részére 
szerveződött a Karácsony Kupa, de a meghívott egyesületekkel 
történt előzetes egyeztetés alapján, a játék színvonalát emelendő, 
a BSE Palóc Farkasokon kívül minden érkező csapat szerepeltet-
hetett 2005-ben született játékosokat is. A kitétel annyi volt, hogy 
egyszerre a pályán kettőnél ne legyen több 2005-ben született 
gyermek. 

A csapatok erősségére jellemző, hogy az idősebb srácok szinte 
kivétel nélkül tagjai a Nógrád Megyei Tehetség Központ válogatott 
csapatának. 

A torna jó színvonalon zajlott, szoros, kiélezett mérkőzések jelle-
mezték. A korosztálytól elvárható taktikai, szerkezeti elemek, első-
sorban védekezésben voltak láthatóak. Rengeteg jó csel, tudatos 
átadás, finomság alkotta a mérkőzéseket. A srácok e mellett felsza-
badultan, vidáman, felhőtlenül szórakoztak, futballoztak!

A szervezők gondoltak arra is, hogy a fiatal gyerekek példaké-
püknek is tekinthető felnőtt játékosokkal is találkozhassanak. Az 
ünnepélyes díjátadás során a díjakat a Kispest Honvéd felnőtt csa-
patának keretéhez tartozó - jelenleg kölcsönben a Vác NB II-es 
csapatában remek őszt maga mögött tudó -, pályafutását Balassa-

gyarmaton kezdő Mátyás 
Zsolttól és a korábbi Nyír-
egyházi első osztályú, je-
lenleg a Balassagyarmat 
felnőtt csapatában játszó 
kameruni Mboussi Yves 
Simplice-től vehették át.

Végül szólni kell azokról is, akik hozzájárultak e remek esemény 
sikeres megrendezéséhez, köszönet nekik ezúton is: Tesco, MNG, 
Dolce Vita Pizzéria, Corleone Pizzéria, Buki Csemege, Futballmá-
nia Shop, Húsáruház, és természetesen a szülők.

Részletes eredmények:
BSE Palóc Farkasok II. - Szent Imre DSE 2 – 2, BSE Palóc Far-

kasok I. - Szécsényi VSE 0 – 0, Diósjenő - Szent Imre DSE 1 – 1, 
BSE Palóc Farkasok I. - BSE Palóc Farkasok II. 9 – 1, Szécsényi 
VSE - Diósjenő 3 – 0, BSE Palóc Farkasok I. - Szent Imre DSE 2 – 
1, BSE Palóc Farkasok II. - Diósjenő 1 – 4, Szécsény VSE - Szent 
Imre DSE 4 – 1, BSE Palóc Farkasok I. - Diósjenő 3 – 2, 

BSE Palóc Farkasok II. - Szécsény VSE 1 – 2.
A torna végeredménye:
1. BSE Palóc Farkasok I. (2006') 10 pont (14-4)
2. Szécsényi VSE 10 pont   (9-2)
3. Diósjenő 4 pont   (7-8)
4. Szent Imre DSE Balassagyarmat 2 pont   (5-9)
5. BSE Palóc Farkasok II. (2007'-2006') 1 pont (5-17)
A torna legjobb játékosa: Petrás Bence - BSE Palóc Farkasok. 

Gólkirály: Pikács Balázs - Diósjenő (5 találat). Legjobb kapus: Ben-
kocs Dominik – Diósjenő. 

Kanyó Ferenc

Remekeltek a Palóc Farkasok 








