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Legutóbbi ülésén arról döntött az önkor-
mányzat, hogy él elővételi jogával a főté-
ren található, évek óta üresen álló egyko-
ri takarékszövetkezeti székház eladása 
ügyében, és megvásárolja az ingatlant. 

A testületi vitában legfőbb indokként az 
hangzott el, a városnak kötelessége meg-
akadályozni, hogy ne jusson még egy épü-
let a főtéren az Ipoly Hotel szomorú sorsára 

azért, mert esetlegesen egy új tulajdonos 
csak spekulatív céllal, jelzálog fedezetként 
vásárolja meg az értékes ingatlant. A vétel 
mellett szólt a korrekt áron túl az is, hogy 

az idén kiírásra kerülő pályázatok esetében 
lehetősége nyílik a városnak akár közösségi 
célú hasznosításra is, ezzel fedezve a felújí-
tás költségeit. Csach Gábor alpolgármester 
a vitában hangsúlyozta: a város költségve-
tése olyan jó állapotban van, ha egyik pá-
lyázat se nyerne, akkor önerőből is képes 
az önkormányzat üzlethelyiségként haszno-
sítani az ingatlant. Az eladó veresegyházi 

Centrál Takarék Szövetkezet a Civitas For-
tissima téren álló 257 négyzetméteres, jó 
állapotban lévő ingatlant 18 millió forintért 
értékesíti.

Megveszi a város a régi 
szövetkezeti székházat

A Legbátrabb Város
Január 29. Medvácz Lajos polgármes-

ter szerint széles e honban akadt egy 
hely, ahol az emberek nem törődtek bele 
a sorsukba, hanem kiűzték a megszálló 
cseh alakulatokat. Ez Balassagyarmat 
titka: az együttműködés és összefogás, 
amely politikai pártállástól, rangtól és be-
folyástól függetlenül kialakult itt az Ipoly-
partján, ami a vármegyei főjegyző és a 
mozdonyvezető kézfogásában is meg-

mutatkozott. A város úgy viseli méltán, és 
2005 óta hivatalosan is a Civitas Fortis-
sima címet, hogy sohasem hivalkodott a 
tettekkel, sohasem volt az itteni lakosság 
hiú arra, amit elődei véghezvittek.

Dr. Szakács Zoltán, a Civitas Fortis-
sima Kör elnöke szerint már mindenki 
ismeri a történetet, így Balassagyarmat 
olyan terebélyes fa alatt „ülhet”, amely-
nek lombkoronája egyre növekedve óvja 
az itt élőket.

Madách-díjasok
A hagyományoknak megfelelően váro-

sunkban adták át a megyei Madách-díjakat. 
Idén Szvorák Katalin, Kossuth-díjas és Liszt 

Ferenc-díjas népdalénekes és Huszti Péter, 
a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas színész kapták az 
elismerést. Felvételünkön a két kitüntetett 
Skuczi Nándor, a megyei közgyűlés elnöké-
nek társaságában.

Megnyerte a város a Magyar Kézilabda 
Szövetség létesítményfejlesztési pályá-
zatát, amely révén 35 millió forintos fel-
újításra kerülhet sor az Ipolypart utcai 
Városi Sportcsarnokban. 

A régóta várt beruházás részeként 
megújulhat az épület összes öltözője, a 
vizesblokkok (teljes szennyvíz- és ivóvíz-
hálózat), ajtók, elektromos hálózat, és új 
büféhelyiség is létesül. 

Az elmúlt években az 1972-es csar-
noknak megújult a fűtésrendszere, a vi-
lágítása és a komplex hőszigetelése is, 
ezzel az új beruházással teljessé válik az 
épület megújítása. A felújítást 10,7 millió 
forint önerővel támogatja a város, tehát 
a nyertes pályázati támogatás mintegy 
25 millió forint. A pályázatban új építésre 
nem lehetett pályázni, így sem külső rak-
tár, sem a külső járdák megújítása nem 
fért bele a programba. 

Értesüléseink szerint azt a város önerős 
fejlesztésből fogja megoldani. 

Újabb nyertes pályázat a Sportcsarnok felújítására
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Nyolc új betegággyal bővült a dr. Kene-
ssey Albert Kórház gyermekosztálya. 

Az Országos Mosoly Egyesület már négy 
éve, minden esztendőben adományoz esz-
közöket és felszereléseket a kórháznak. 
Ezúttal új ágyakkal szerelték fel a betegszo-
bákat.

Az egyesület elsősorban a gyermekosz-
tályokat és a koraszülött mentést támogatja. 
Nagy István, az egyesület elnöke elmondta: 
olyan műszerekkel és felszerelésekkel tá-
mogatják az intézményeket, amelyeket ön-
erőből nem tudnának beszerezni.

A kórház gyermekosztálya 2009-ben újult 
meg, új bútorzat beszerzésére viszont már 
nem nyílt lehetősége az intézménynek. A je-

lenlegi adománnyal több évtizedes ágyakat 
tudtak lecserélni – mondta el az átadón dr. 
Bauer Viktor, a gyermekosztály vezetője.

Az adomány értéke meghaladja az egy-
millió forintot, amelyhez több helyi vállalkozó 
is hozzájárult.

Újévköszöntő 
hangverseny

Harmadszor rendeztek hagyomány-
teremtő újévköszöntő koncertet a Pa-
lóc Múzeumban. 

A főszereplő az öt éves múlttal rendel-
kező Vissi d’Arte Művészeti Együttes (Lé-
várdi Beáta - művészeti vezető, zongora, 
Varga Ivett - ének, Jambrik Zsolt -ének, 
narrátor) és az Erkel Ferenc Vegyeskar 
(karnagy: Lévárdi Beáta) volt. 

Az est hangulatát emelte a gyarmati 

Evangélikus Gyülekezet Kórusa (karnagy: 
Antal Gusztávné). Az Erkel Ferenc Ve-
gyeskar önálló műsorában Bárdos Lajos 
Harmadik miséjének tételei, Mozart Lau-
date Dominuma és Caccini Ave Mariája 
csendültek fel, fuvolán közreműködött 
Palánki Éva.

A koncert első részét az Evangélikus 
Gyülekezet Énekkara és az Erkel Ferenc 
Vegyeskar közös énekei, Esterházy Pál: 
Harmonia Caelestis és Purcell: Zengjen 
hála néked című művei zárták. Szólót 
énekeltek: Antal Gusztávné, Varga Ivett, 
Kiss Gabriella, Svélecz Gyula. Az egye-
sített kórust Lévárdi Beáta, Artisjus-díjas 
karnagy vezényelte.

Előremutató bejelentések emelték 
rangra a Balassi Bálint Gimnázium jóté-
konysági bálját.

 Dr. Fényes-Bók Szilvia igazgató mesébe 
illő bejelentést tett: Vastagh Miklós - aki majd 
száz évvel ezelőtt született Nézsán, és 1931-
ben iratkozott be az akkori Balassagyarmati 
Magyar Királyi Állami Balassi Bálint Reálgim-
náziumba – rendkívüli támogatásban része-
sítette volt alma materét. A régi gyermekkor, 
az idilli diákévek élete végéig megmaradtak 
emlékezetében, még akkor is, amikor a II. 
világháborúban pilótaként szolgált, majd 
Ausztriából Brazíliába és végül Amerikába 
menekült és ott élte le hátralévő életét. Soha 
nem felejtette szü-
lőföldjét, családját, 
barátait. Végren-
deletében is meg-
emlékezett iskolá-
járól és örökségül 
10 ezer dollárt 
hagyott a Balassi 
Bálint Gimnázium-
ra. Az összeget fia, 
Vastagh Richárd 
néhány hete utalta 
át az iskola alapítványának számlájára. Az 
adományozó akarata szerint egy elkülönített 
összeget négy diák ösztöndíjára, a nagy 
részét pedig a gimnázium korszerűsítésére 
fordítják. 

A jótékonysági bálon a gimnázium két 
tanulója részesült Vastagh-ösztöndíjban, az 
idegen nyelvek kiemelkedő elsajátításáért: 
László Luca, 12. b osztályos és Radványi 
Bíborka, 11.a osztályos tanulók. Mindketten 
nyolcévfolyamos emelt szintű nyelvi képzés-
ben részesülnek, kiemelkedő tanulmányi 
eredményük mellett rangos versenyeredmé-
nyekkel rendelkeznek, és a diákközösség 
aktív tagjai.

A támogatás mindig fontos egy iskola 
életében, legyen az anyagi vagy szellemi jel-
legű. E célból alakult meg a gimnáziumhoz 
szorosan kapcsolódó Tízek Társasága, akik 
várják mindazon volt pedagógusok, diákok, 
szülők, hozzátartozók csatlakozási szándé-
kát, akik támogatni kívánják ilyen formában 
is a Balassit.

A Tízek Társaságának tagjai: dr. Dobó 
Márta (dr. Mikó Pál, a XX. sz. eleji igazgató 
és pedagógus dédunokája), Pozsonyi Anna 
(egykori igazgató és magyartanár), Versényi 
Györgyné (nyugdíjas pedagógus), Medvácz 
Lajos (polgármester), Argay Gyula  (fizikus, 
volt diák), Kovács Ferenc (a gimnázium egy-

kori igazgatója), 
Nagy László (egy-
kori diák, a Ba-
lassagyarmatért 
Baráti Kör egyik 
fő szervezője), 
Szántó Csaba (a 
gimnázium egy-
kori diákja, peda-
gógusa), Magyar 
József (mérnök, 
volt gimnazista), 

Szenográdi Ferenc (egykori balassis diák, 
újságíró).

Ezáltal ismét egy régi hagyomány éled 
újjá a Balassiban, hiszen 1934-ben alakult 
egy hasonló célokkal rendelkező társaság, 
a Balassagyarmati Öregdiákok Szövetsége, 
akik a gimnázium volt növendékei közötti 
kapcsolattartást, a hála érzését kívánták 
megőrizni volt iskolájuk és egykori tanáraik 
iránt, valamint erkölcsi támogatásban része-
síteni a volt iskolatársakat és baráti kezet 
nyújtani az érettségi után életbe kikerülő 
fiataloknak. 

Példamutató törekvéseik méltó módon ta-
láltak rá mai követőikre.

Palócföld 
A Városi Könyvtárban mutatkoztak be 

a Palócföld, megyei irodalmi folyóirat új 
szerkesztői. A tervekről dr. Gréczy-Zsol-
dos Enikő főszerkesztő és Szávai Attila 
szerkesztő beszélt az olvasóknak.

Dr. Gréczy-Zsoldos Enikő az egykori 

Szántó Kovács János Gimnáziumban 
érettségizett, a Városi Televíziónál is 
dolgozott, majd a miskolci egyetemen 
nyelvész diplomát szerzett, egyetemi ad-
junktus.

Szávai Attila a ’90-es évektől aktívan 
részt vett a Komjáthy Jenő Irodalmi és 
Művészeti Társaság munkájában.

Mesébe illő történet a Balassiban
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Fogyatékkal élő 
gyermekek moz-
gásfejlesztő köz-

pontját kívánja 
létrehozni az 

Egészségesebb 
Nemzedékekért 

Egyesület.

Mint azt Zolnyánszki Zsolt (kis képünkön) 
alapító elnök, jelenlegi alelnök felidézte, az 
Egyesület elődje 2006-ban alakult azzal a 
céllal, hogy a legveszélyesebb szenvedélybe-
tegségekre (dohányzás, alkohol, kábítószer) 
átfogó megelőzési programmal hívja fel - az 
óvodásoktól kezdve a középiskolásokig - a 
veszélyeztetett fiatalok figyelmét. 

A Siklósi Sándorné vezetésével és szak-
emberek bevonásával végzett, az országban 
is páratlan munka 2015-ben lezárult, a kilenc 
év alatt összegyűlt „prevenciós” adatok kiér-
tékelésre kerültek: az egyesület tevékenysé-
ge növelte a káros szenvedélyek elutasított-
ságát városunkban. A kidolgozott programot 

eljuttatták felsőbb döntéshozói szerveknek 
is.

Az egyesület neve eszencia, magába fog-
lalja azon emberek szellemiségét, akik elkö-
telezettek a felnövekvő generációk egészsé-
gének jobbításában – fogalmaz az egyesületi 
alelnök. Az új cél nem csupán segítő szán-
dékú, de hiánypótló is: fogyatékkal élő gyer-
mekek mozgásterápiás foglalkoz-
tatásával kívánnak foglalkozni, 
amely sem Nyugat-Nógrádban, 
sem a Felvidéken nem megol-
dott. Legközelebb Budakalászon 
vagy Salgótarjánban van lehe-
tőség erre a gyógyító kezelésre, 
kínálkozik tehát a lehetőség, hogy 
Gyarmaton is létrehozzanak egy 
mozgásfejlesztő központot. 

Medvácz Lajos polgármester 
védnöke az elképzeléseknek, de eddig min-
den megszólított igent mondott a támogatás-
ra. A minapi jótékonysági bál is szép sikert 
hozott, a közismert énekes, Emilio is az ügy 
mellé állt. Az Egyesület következő lépése egy 
kortárs képzőművészeti aukció lesz, melyben 
partnerre leltek - Lencsés Zsolt festőművész 

révén - a Magyar Művészeti Akadémia veze-
tésében. Ennek bevétele komoly lökést adhat 
a tervezett Központ létrehozásához. 

Az Egyesület lelkes csapata - melyet dr. Ti-
bay Ákos vezet – nem szűkölködik ötletekben. 
Például a Suhanjunk Együtt kerékpáros tár-
sasággal - akik tavaly megjárták Csíksomlyót 
-, a jövőben olyan zarándokhelyek felé veszik 

az irányt, mint Jasna Gora vagy Medjugorje, 
illetve a Vatikán. A bringások ezekkel a meg-
mozdulásokkal kívánják felhívni a figyelmet a 
fogyatékkal élő gyermekek világára.

A mozgásfejlesztő központ érdekében tett 
lépéseinkről rendszeresen tájékoztatjuk a 
polgárokat – ígérte Zolnyánszki Zsolt.

Hiánypótló segítő szándék

Száztagú daloló erő
Egy éve alakult meg - a székely szentegyházi gyerekdalkör 
mintájára - a Száztagú Palóc Ifjúsági és Gyermekdalkör, Lé-
várdi Beáta és Pásztor Sándorné karnagyok vezetésével. 
  Rendhagyó módon szökőnapon, február 29-én a Vármegyehá-
za teltházas nézőtere előtt mutatkozott be az együttes. Jelmon-
datuk: A dalnak ereje van!

A Dalkör szép utat 
járt be: felléptek a 
Szkíta Napokon (a 
Vadóka gyermektánc 
együttessel), az ipoly-
balogi Szent Korona 
ünnepen, de Ákossal 
is énekeltek. A nép-
szerű énekest elbűvöl-
te a palóc gyerekse-
reg, akik szép látványt 
nyújtanak kézzel hím-
zett ingeikben. 

Mivel a Dalkör négy évente tudja ünnepelni születésnapját, 
idén a lányokat, asszonyokat, édesanyákat köszöntik szívhez 
szóló dalcsokorral, a Vármegyeházán, március 8-án (részletek 
lapunk hátsó borítóján).

Továbbra is nyitottak, várják azok jelentkezését, akik csatla-
koznának egy kiváló közösséghez, de támogatókat is örömmel 
látnának. Keressék Ónodi Krisztánt, a dalkör alapítóját: 20/353-
8844.

Már adott az újabb terv: a Száztagú Gyermekdalkör a csík-
somlyói búcsú után meglátogatná a székely gyerekdalkört és 
Böjte Csabát.

Új rovatunkban aktuális országos témákról kérdezünk helyi 
szakembereket.

Az elmúlt hetekben a pékszakmáról szólt a média, várhatóan 
10-30 százalékkal drágul a kenyér ára. Városunk egyik vezető 
társasága a Gazda Kenyér Kft., Horváth János ügyvezető osztja 
meg véleményét olvasóink-
kal: - Kevesen emlékeznek 
rá, de a kenyér ára 4 éve 
nem változott, miközben a 
sütőipar kiadásai - elsősor-
ban a szállítási és bérjelle-
gű költségek - folyamatosan 
növekedtek. Közben a piac 
mind jobban szűkült, mivel 
egyre többen vásárolnak a 
multiknál illetve a külföldi 
láncolatok egységeiben. És 
akkor még arról a talán leg-
fontosabb tényezőről nem 
is beszéltünk, hogy nagy a 
szakember hiány: jó és lel-
kiismeretes pékeket csak más pékségekből, több fizetésért lehet 
leigazolni. Az új, az eddiginél szigorúbb élelmiszerkönyv előírásai 
- melyet mi már hónapok óta betartunk és üdvözlünk, mert jobb 
minőséget tesz kötelezővé - biztosan nehezebb helyzet elé állít-
ják az „ilyen-olyan” pékségeket. A Gazda Kenyér eddig is kiváló 
alapanyagokból előállított magas színvonalú termékeket kínált, 
ezért a lehető legminimálisabb áremelést érvényesítjük. Tovább-
ra is azt javaslom, mindenki nézze meg, mit eszik a pénzéért.  

(szilágyi)

Aktuális  Kenyér áremelés
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Képviselői évértékelő

Balla Mihály, térségünk országgyűlési 
képviselője a Polgárok Balassagyarma-
tért és a Palócságért Alapítvány felké-
résére idén is megtartotta a tavalyi év 
munkáját értékelő beszédét a művelődé-
si központban. A már hagyománnyá vált 
rendezvényen a térséget érintő esemé-
nyeket, fejlesztéseket és eredményeket, 
valamint a következő időszak feladatait, 
terveit foglalta össze a fideszes hon-
atya.

- Kereskedelmi szakos közép-
iskolásként sejtetted, hogy erre 
a pályára fogsz lépni?

- Igen. Kicsi koromtól vonzód-
tam a mozgókép-készítéshez. 
Háromévesen találkoztam először 
kamerával, 13 évesen pedig egy 
jó barátommal elkészítettük első 
animációs filmünket. A középiskola 
alatt is folytattam a kísérletezést az 
animációs technikákkal, de azt az 
időszakot leginkább az útkeresés 
jellemezte. Végül jelentkeztem a 
Kodolányi János Főiskola Kom-
munikáció és művelődésszervező 
szakára, ahol felvettem a TV-pro-
ducer és mozgóképkultúra terjesz-
tő specializációt.

- Mi hozta meg a nagy ugrást?
- 2010-ben kreatív vezető lettem az Elit 

Cosmetix szépségipari cégnél, ahol nemzet-
közi szinten is felhasznált marketing anyago-
kat gyártottunk. Itt kezdett el összpontosulni 
minden szakma, amit addig tanultam és 
gyakoroltam. 2012-ben pedig rám bízták a 
MÜPA-ban megrendezett Duna TV 20. szüli-
napi gálaműsorának animációs, vetített dísz-
letének teljes megtervezését. Ezután beke-
rültem a Play Dead csapatába, akikkel azóta 

szinte az összes kereskedelmi csatornán 
sugárzott tehetségkutató és más zenei mű-
sor animált díszletét készítjük (X-faktor, Star 
Academy, Eurovíziós Dalfesztivál, Sztárban 
sztár). 2013-ban gyártásvezetőként részt 
vettem a Duna TV arculati filmjének elkészí-
tésében, melyet azóta is használ a csatorna 
nemzetközi médiakonferenciákon. Volt alkal-
mam olyan előadók videóklipjein is dolgozni, 
mint Sub Bass Monster, Majka és Curtis. 

- A csapatmunkák mellett önál-
lóan is dolgozol?

- Igen. Az első saját rendezésű 
videóklipemet 2015-ben készítettem 
el Szabó Ádám egyik számához, 
mellyel az Eurovíziós Dalfesztiválon 
indult. A színpadi díszletanimációt is 
én készítettem a fellépéséhez. Eb-
ben az évben indultam az ausztrál 
Rode mikrofon márka által szerve-
zett nemzetközi filmes versenyen is. 
A szakmai zsűri a Legjobb Horror és 
a Legjobb Filmzene kategóriában is 
a 7. helyet adta a műnek 76 ország 
1118 filmje között. A klipek, reklá-
mok és műsordíszletek sűrűjében a 
szívemhez legközelebb álló projekt 
a Minimaxon jövőre már 12 ország-
ban futó Kicsi Gesztenye Klub.

- Hogyan tovább?
- Szeretném folytatni a zenei produceri és 

menedzseri tanulmányaimat, írom a forgató-
könyvet a saját rajzfilmsorozatomhoz (Palóc 
népmesék), egy dokumentumfilmhez és két 
rövidfilmhez. Idén megnősülök, újra gyöke-
ret verek Balassagyarmaton, és megpróbá-
lok több időt szánni kutyánkra és a lovunkra. 
Sosem unatkozom.

Bellér Annamária

Értékőrző diákok
A Nógrád Megye Önkormányzata által 
meghirdetett Nógrádikum-Kincseink 
őrzője a diákokért című vetélkedőn ki-
emelkedő gyarmati siker született. 

A nyugat-nógrádi régiót a Szécsényben 
megrendezett megyei döntő középisko-
lás kategóriájában két gyarmati csapat 
képviselte. A Mikszáth Kálmán Középis-
kola (Csejk Vivien, Hevér Bianka, Kovács 
Mercédesz, Oláh Attila) Bellér Annamária 

felkészítése mellett első helyezést ért el, 
míg a Szondi György Középiskola csapa-
ta (Berényi Ákos, Poroszka Máté, Valah 
Barnabás, Veres Dániel) Ulveczki Edina 
felkészítésével negyedik lett.  A verseny 
célja az volt, hogy a tanulók jobban meg-

ismerjék Nógrád megye értékeit és tovább 
örökítsék hagyományainkat. A mai fiatalok, 
modern világunk „digitális bennszülöttei” 
egy sajátos miliőben élik mindennapjaikat, 
amelynek a hagyományok és nemzeti ér-
tékek ismerete már nem feltétlenül része. 
Ezért is bírnak nagy jelentőséggel az ilyen 
programok, amelyek hivatalosan verse-
nyek ugyan, a mögöttes tartalom és szán-
dék azonban felülírja a versengés kereteit, 
hiszen a felkészülés során elsajátított is-
meretek kitágítják a fiatalok látókörét.

A megmérettetésre iskolánként 
egy-egy négyfős csapat jelent-
kezhetett.  A diákoknak az első 
fordulóban a nógrádi értékek, 
Nógrádikumok ismeretéről kellett 
bizonyságot adniuk, a végső döntő 
feladatai között pedig már a Hun-
garikumok is szerepeltek. 

A mikszáthos tanulók mindkét 
fordulóban az első helyen végeztek: 
a területi válogatóból a legjobbként 

jutottak be a megyei döntőbe, ahol sikerült 
megőrizniük elsőségüket. A diákok elmon-
dása szerint a verseny nagyon hasznos 
volt, sok új ismeretet szereztek az őket kö-
rülvevő szűkebb és tágabb környezetükről 
(fotónkon a Mikszáth győztes csapata).

Van hozzá (mozgó)képe
Gyermekkori hobbiként 
indult, mára hivatássá 

vált a mozgókép-készí-
tés Pásztor Szabolcs 
életében. A gyarmati 

születésű fiatalember öt 
éve készít lenyűgöző 

animációs háttereket a 
kereskedelmi csatornák 

zenés műsorai, tehet-
ségkutatói számára, 

kisfilmjeivel pedig sorra 
nyeri a különböző pályá-

zatokat.
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A hagyományoknak megfelelően a Civitas Fortissima 
– Legbátrabb Város napján adta át az önkormányzat 

a Pro Urbe-díjakat: alábbi összeállításunkban 
bemutatjuk a Balassagyarmatért Emlékérem 

friss kitüntetettjeit.

Csegezi Tamásné Téglás Mária. 1951-ben született 
Dré gely palánkon, középiskolai tanulmányait a Szántó 
Kovács János Gim ná ziumban végezte. A Bélyegmúzeum 
igazgatója, majd pedig a Magyar Posta bélyegkiadási 

menedzsmentjének vezetője lett. Az ő 
menedzselésével megjelent bélyegek 
közül választották háromszor, 2008-
2010 között "Európa legszebb bélyegé-
nek” a Magyar Posta kiadásában meg-
jelent magyar bélyegeket, 2011-ben pe-
dig második helyet ért el a magyar bé-
lyeg ezen a versenyen. Jelenleg a Mária 
Rádió munkatársa. A Bélyeg múzeum 
igazgatójaként, majd pedig a Magyar 
Posta bélyegkiadási menedzsmentjének 
vezetője mindig megkülönböztetett fi-

gyelmet fordított szülőföldje felé. Kiadásában jelent 
meg alkalmi képes levelezőlap Horváth Endre halálá-
nak 50. évfordulójára (2004), a Réti Zoltán alkotását 
tartalmazó húsvéti bélyeg (2009), a Réti Zoltán és 
Farkas András művét felhasználó, Madách: Az ember 
tragédiája megírásának 150. évfordulójára megjelent 
Ifjúságért feláras alkalmi bélyeg és boríték (2010), 2011-
ben pedig a 60 éves Szent-Györgyi Albert Gimnázium 
alkalmi képes levelezőlapja. Szenvedélyes szeretettel 
kutatja Horváth Endre grafikusművész munkásságát. 

 Nagy Márta. 1954-ben született 
Szécsénkén, a budapesti Képző- és 
Iparművészeti Szakközépiskola elvég-
zése után az egri tanárképző főiskola 
hallgatója lett. 1977-ben kapott rajz-
földrajz szakos tanári diplomát, majd 
1982-ben a budapesti Magyar 
Képzőművészeti Főiskola rajz, ábrázoló 
geometria és művészettörténet szakán 
újabb diplomát szerzett. Századik egyé-
ni kiállítását 2004-ben volt osztályfőnö-
ke, dr. Kerényi Ferenc, az irodalomtu-

dományok kandidátusa nyitotta meg Salgótarjánban. 
Csoportos tárlatokon az akvarell-, a portré-, a tájkép, a 
zománc- és az egyházművészeti kiállításokon és bien-

nálékon vett részt Egerben, Hatvanban, Kecskeméten, 
Finnországban, Hollandiában, Dániában, 
Németországban és Olaszországban, továbbá a millen-
nium megünneplésének idején Gödöllőn, Budapesten 
és Pályon. 1994-ben felvételt nyert a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületébe, 1999 óta a 
Mednyánszky Társaság tagja.  

Dr. Szép József. A Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet, Szülészet- Nőgyógy ászati Osztályának 
osztályvezető főorvosaként feladatai ellátása során ké-
pes volt alkalmazni kiváló szakmai tu-
dását, meglátásait, szervezőképességét, 
vezetői készségeit. Az osztály zavarta-
lan, gördülékeny működésében tükrö-
ződött szakmai tudása, elhivatottsága, 
alapossága és precizitása. Munkáját lel-
kiismeretesen, odaadó hozzáállással, a 
betegek iránt példamutató empátiával 
végezte. Aktivitásával járult hozzá az 
intézmény mindenkori céljaihoz. 
Önmagával és munkatársaival szem-
ben mindenkori elvárása, hogy szak-
májukat a lehető legjobb színvonalon műveljék, mind a 
betegek, mind a kórházvezetés megelégedésére. 
Szerény fellépése, betegeihez való példaértékű viszo-
nya, közvetlen magatartása kedveltté tették kollégái és 
betegei körében is. 

Tóth András. 1961-ben született Balassagyarmaton. 
Iskoláit városunkban és Salgótarjánban végezte, gépész 
szakon. Feleségével és két gyermekével születése óta 
városunkban lakik. A rendszerváltás idején egyéni vál-
lalkozóként tevékenykedett, vasipari 
tevékenységet végzett. A Xhénia Kft-t 
az 1990-es években alapította, ahol alu-
mínium radiátorok gyártását és forgal-
mazását kezdte meg, majd megnyitotta 
szinterező üzemét is. Későbbi fejleszté-
sének eredményeként a vállalkozás mű-
anyag nyílászárók gyártását is meg-
kezdte, továbbá autóipari beszállítói 
státuszt is szerzett. A közelmúltban nyi-
totta meg a Xhénia Petrol benzinkutat a 
külső szügyi úton, a cég székhelyével 
szemben. A vállalkozás több mint húsz főnek ad mun-
kát. Lelkiismeretesen áll helyt a kihívásokkal szemben, 
nagy elhivatottságot érez a munkája iránt.

Elismerték városunk kiválóságait
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- Az Adrián vagy a Riviérán rin-
gatózik a yachtja?

- Sehol, mivel nincs hajóm.
- Hát nem halad a korszellem-

mel, egy ekkora társaság vezetője-
ként?...

- Csak azzal foglalkozom, amit 
fontosnak tartok. 

- Ne mondja, hogy nem keresik 
elitklubok!

- Gyakran invitálnak. Ta-
lán ha kétszer jártam ilyen 
helyen, de már régóta nem 
megyek.

- Miért?
- Mert nem akarok olyan 

körhöz tartozni, ahol nem 
érzem jól magam.

Miért?
- Túl nagy a különbség 

köztünk, legfőképpen gon-
dolkodásmódban és életfel-
fogásban. 

- Állítólag jó üzleteket 
lehet építeni.

- Nem akarok ilyen he-
lyeken üzletelni. Tőlem tá-
vol áll a gyors üzlet és nagy 
pénz függvénye. Olyan 
emberekkel szeretnék üz-
leti kapcsolatot teremteni, 
akik ugyanúgy gondolkod-
nak, mint én. Egyébként 
nem maradtam magamra, 
mert akik hozzám hasonló-
an gondolkodnak, azok szintén nem 
járnak ilyen klubokba.

- Mit takar ez a gondolkodás?
- Elsősorban hosszú távú kapcso-

latot jelent. Semmitől nem idegenke-
dem jobban, mint hogy nyúljunk le 
valakit jól, tegyük zsebre a pénzt és 
menjünk tovább! 

- Tehát konzervatív?
- Alapelveimet illetően büszkém 

vállalom ezt. Megbízhatóság, tisz-
tesség, becsület, felelősség – ez a 
legfontosabb. A cég vezetésében is 
konzervatív vagyok, a megfontolva 
haladás pártján állok, semmit nem 
rendelek alá pillanatnyi előnyökért. 
A végrehajtásban viszont újítónak 

tartom magam, mert a legkorsze-
rűbb módszerekkel dolgozunk, ez 
a mai napig foglalkoztat, sőt, egyre 
jobban érdekel.

- Elkötelezett lokálpatrióta.
- Számomra itt is egyszerű a kép-

let: a város abból fog gyarapodni, 
amit a városban dolgozók hozzá-
tesznek. Nagy részben rajtunk mú-
lik, mit szánunk erre. Az nem jó, ha 
csak szidjuk, hogy ez sincs, az sincs, 
hanem tegyünk érte, persze minden-
ki a maga lehetőségeivel és eszköze-
ivel. Mi persze többet engedhetünk 
meg magunknak, mint mások.

- Ezért is bőkezű támogató.
- Ebben hiszek: adjunk, legfőkép-

pen olyan helyekre, amelyek mind-

annyiunk életében fontosak. Kórház-
nak fontos? Szakképzőnek fontos? 
Gimnáziumnak fontos? Az itt élők 
látják a hasznát? A jövőt szolgál-
ják? Mindezt kötelességnek tartom, 
meggyőződéssel teszem.

- De nem szokta nagydobra verni 
– holott a mindentudók azt mond-
ják, a mai világban már minden a 
reklámról szól…

- Megtesszük azt, amit fontosnak 
tartunk – maradjunk ennyiben. Tá-
vol áll tőlünk a villongás.

- Három éve azt nyilatkozta ne-
kem: „Erősségünk nem a gépekben 
és a szoftverekben, hanem a kollé-
gáim fejében van”.

A mai napig ezt vallom: pénzért 
bárki képes megvenni a technikát, 
viszont a csapat, a győztes csapat ki-
alakítása mindent eldönt. 

- Két csapat között mi a különb-
ség?

- A tehetség, a tudás és az akarat. 
- Konkrétan?
- Hiába van jó tudású dolgozója 

valakinek, ha az illető nem akar dol-
gozni. Viszont teremtsük meg a kö-
rülményeket, a feltételeket, a lehető-
ségeket, hogy akarjon is dolgozni. 

- Tehát nem csupán a fizetésen 
múlik?

- Messze nem. Persze, az egyik 
legfontosabb tényező, de mellette 
megannyi olyan apróság létezik, 

melyeket, ha megte-
remtünk kollégáink-
nak – és hiszem, hogy 
mi ezt megteremtjük 
–, akkor már vonzóak 
vagyunk, mégpedig 
hosszútávon.

- Amikor jeles dip-
lomás tehetségeket 
interjúztat egy-egy 
állásra, mi a legfonto-
sabb?

- Az elszántság. Sze-
rencsére már tudunk 
válogatni. 

- Szívesen alkalmaz 
fiatalokat.

- Jelenleg 38 év az 
átlagéletkor. Ez azért 
van, mert fontosnak 
tartom a váltást, hogy 
amikor az idősebbek 
már kiöregednek, a fi-
atalok beérjenek. 

- De hát ez még 
odébb van!

- Hiszek az előre gondolkodásban, 
fontosnak tartom, hogy ne kapkod-
junk. Ezért is alkalmazunk szívesen 
pályakezdőket, persze kiváló jogo-
sítványokkal – a tehetséget gondozni 
tudjuk, a jó irányba fordítani, és hi-
szünk abban, hogy nálunk hasznos 
tagjaivá válnak egy remek társaság-
nak. Úgy, hogy ők is, mi is elégedet-
tek leszünk.

- Tehát egy 51 éves elhivatott he-
gesztő ne is jelentkezzen?

- Szó sincs róla, van ilyen kollé-
gám, a tapasztalatot is sokra érté-
keljük. Egyébként meg jómagam 54 
éves vagyok…

Két lábbal a földönKonzervatív újító, aki távol 
tartja magát az elitklubok

világától - városunk
friss díszpolgárával,

Oravecz Tibor 
cégtulajdonossal 

beszélgettünk álomról és 
valóságról.
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- Hét éve az Audi partnerei – most 
alakítják ki új, 1300 négyzetméteres 
kutatás-fejlesztési telephelyüket 
Győrben -, ezt azért kevesen mond-
hatják el magukról.

- Az Audi köztudottan prémium 
kategóriás márka, aligha árulok el 
titkot azzal, csak olyan beszállítókat 
alkalmaz, akik a legkiválóbb minő-
séget nyújtják.  

- És miért nyerő a DELTA-TECH?
- Ha nem megy be a kiváló minő-

ség - mert előfordulhat, lévén embe-
rek vagyunk -, akkor ott a munkatár-
sunk, aki azonnal rendelkezésre áll, 
a csapat pedig gyorsan intézkedik 
a probléma megoldásában. Ha kell, 
még az éjszaka kellős közepén is. 

- Mi motiválja?
- Hogy szeretnék megfelelni min-

den vevőmnek, mégpedig hosszútá-
von. Az mozgat, hogy nem akarok 
olyan gépet kienged-
ni innen, ami nem jó, 
vagy ami után a vevő 
nincs megelégedve. 
Olyat szeretnék adni 
a vevőnek, amivel a 
legmesszebbmenőkig 
elégedett.

- Elég hétköznapian 
hangzik…

- Mivel nem a fényes 
szólamokban hiszek. 
Két lábon állok a föl-
dön.

- Vagyis azon mun-
kálkodik, hogy egy jól 
csengő márkát felépít-
sen?

- Pontosan.
- A család biztosítja 

a nyugodt hátteret?
- Hiszek benne, hogy 

nem adhatja más. Har-
minc éve vagyok házas 
és baráti köröm nagy 
része is stabil családi 
háttérrel bíró embe-
rekből áll. Talán nem 
véletlenül.

- Mit tanácsol gyer-
mekeinek?

- Csinálják, amit 
sze retnek, mégpedig 
olyasmit, amit élvez-
nek. Ne a pénz vezérel-
je az életüket, mert ha 
valamit jól csinálnak, 
azzal úgyis jön majd a 
pénz.

- Mivel kapcsol ki?
- Olvasni még min-

dig szeretek. Évente 

egy hetet utazom a feleségemmel 
külföldre és egy hetet síelek a fiam-
mal. És persze a zenehallgatás is régi 
szenvedély, amikor csak tehetem, 
megyek a Lord, Zorán, Koncz Zsu-
zsa koncertjeire.

- Elégedett ember?
- Kettős ez az érzés. Teljes mérték-

ben elégedett vagyok a személyes 
életemmel, de a céggel még koránt-
sem.

- Nem???
- Ez persze nem az eddigi ered-

ményeinkre vonatkozik, mert tény-
leg semmi okunk panaszra, valóban 
fantasztikus utat jártunk be. Ugyan-
akkor az is meggyőződésem, az ed-
digieknél sokkal többre vagyunk 
képesek.

- Brazíliában, Mexikóban és Kí-
nában éppen úgy otthon érezheti 
magát, mint Oroszországban vagy 

Franciaországban - 
hogyan tapasztalja 
ezekben az orszá-
gokban a magyar 
tehetség megítélé-
sét?

- A régi kapcso-
lataink számára 
nem kétséges, hogy 
világszínvonalon 
dolgozunk. Az új 
helyeken először 
óvatosan kezelnek 
bennünket, aztán a 
végén mondják el, 
nem gondolták vol-
na, hogy ennyire 

jók vagyunk.  Ilyenkor mindig sze-
rényen mosolygok, mondván, mi ezt 
már régóta tudjuk...

- Elárulja a legnagyobb kudarcát?
- Megtenném, de nincs ilyen. Mi-

vel egyedi célgépeket gyártunk, elő-
fordul, hogy elsőre nem a legopti-
málisabb megoldást választjuk. De a 
feladat jellegéből adódóan ez termé-
szetes, a lényeg, hogyan folytatjuk. 
Mi pedig eddig még mindig minden 
problémát megoldottunk a megren-
delő legnagyobb megelégedésére. Ez 
a lényeg.

- Tervek?
- Lehet, hogy furcsán hangzik, de 

nincsenek évekre szóló üzleti ter-
veim. Nem álmodozom. Mindig az 
adott feladat érdekel, hogy abban 
hibátlanok legyünk. 

- Fejlődés?
- Mondjuk úgy, jó felé sodor az 

élet, húsz évvel ezelőtt egyikünk 
fejében sem fordult meg, hogy idáig 
juthatunk. De hát jómagam ezeket 
már csak lépcsőknek tekintem, ezek 
kellettek, hogy idáig jussunk, szép 
történet, nagy út, sokat mentünk - de 
van még felfelé! És lesz miről beszél-
nünk öt, meg tíz év múlva is, ebben 
biztos vagyok!

- A titok nyitja?
- Kihasználni a lehetőségeket. De 

rögtön hozzáteszem: tisztességgel, 
becsülettel.

- És mikor yachtozunk?
- Bármikor. De nem én hozom a 

hajót!
Szilágyi Norbert

1963-ban született Balassa-
gyarmaton, a váci Lőwy Sán-
dor (ma Boronkai) Gépészeti 
Szakközépiskolában érettségi-
zett, a budapesti Bánki Donát 
Gépipari Műszaki Főiskolán 
szerzett gépészmérnöki diplo-
mája után a Budapesti Műszaki 
Egyetem Mérnöktovábbképző 
Intézet kábelmérnök szakán 
képezte tovább magát. 

Első munkahelyén, 1984-
1996 között a Kábelgyárban 
dolgozott fejlesztő mérnökként. 
Két Kábeles mérnökbarátjával, 
Csillik Zoltánnal és Schneider 
Lászlóval 1995-ben alapították 
meg a DELTA-TECH Mérnöki 
Iroda Kft-t - egyedi célgépek 
tervezését és gyártását tűzték 
ki célul. Az első berendezése-
ket egy garázsban szerelték 
össze. 

A kezdetekben kis városi 
iroda és egy külterületi műhely 
szolgálta a munkájukat, ám 
2003-ban megnyílt a korszerű 
cégközpont az Ipari Parkban, 
2006-ban Bátonyterenyén, 
majd 2008-ban Győrben is 
hoztak létre telephelyet. 

Folyamatosan fejlődnek, 
mostanra évi 2 milliárd Ft fe-
letti az árbevételük. 2009 óta 
a DELTA-TECH minden évben 
Balassagyarmat 20 legna-
gyobb adófizető cége között 
van. 

Oravecz Tibor pedagógus 
feleségével egy fiú és egy le-
ánygyermeket nevel.
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„A francokat nem!„ - A hataloméhség 
elemi erejű, zsigeri mélységű megnyil-
vánulása volt ez a napokban. Természe-
tesen balról jött, és a szegedi szocialista 
polgármester interjúválaszaként arra a 
nem hivatalos, közszájon terjedő feltéte-
lezésre, hogy: „Nem akar vezető szerepet 
vállalni a Szocialista Pártban”. Talán 
azért is lehet emblematikus a válasz, 
mert formájában rövid és lakonikusan 
tömör; stílusárnyalatában nyersen hatá-
rozott, argó-közeli szinonímaválasztása 
pedig nem kevés indulati töltéssel nyo-
matékosít is. 

Ahogy azt köll! Mög nem köll cifráz-
ni, hogy kevés szóból is mögértsék, akár 
mint Ruzsa Sándor, mert az se sömmi! 

De „apáink reménye” nyomában, az 
illegalitástól gödi gödörig, veteránok, 
pionírok után járt út is ez már; jelszavas 
útjelzői a történelembe is belenyomul-
nak. Mint egykor, az élesre időzített, 
spártai szikárságú „Na és!?”. Ez a fel-
kiáltóból kérdőbe hajló kétszavas mondat 
csak szövegkörnyezetében üzenetértékű, 
ezért is kommunikációs bravúr. Nem 
kisebb feladatot bízott nyelvünkre az 
egykori miniszterelnök, mint hogy a pu-
fajkaszag fertőtlenítésével legitimáljon 
egy mentalitást. És hogy álmában nem 
gondolt az ellenkezőjére, nem szánal-
mas, inkább elborzaszt.

De az ország - tisztesség ne es-
sék, szólván - röhögött is azért; mikor 
D-209, a vörösöves ööö-zős bajnok a 
„felcserepedő gyerek” „útel, útelágaz-
hoz, útelágadozáshoz”, de az amerikai 
„Szilikon-völgybe” biztosan eljutott, sőt 
ezenközben többször „ócsított” is. 

Nyelvünk szintaktikai tömörítő ere-
jének villantásait, hogy böszmeséget ne 
mondjunk, később is élvezhettük volna, 
csak hát a fránya szövegösszefüggés okán 
megint csak le kellett mondanunk erről, 
pedig messzehangzók voltak nem is olyan 
régen a gyakran és pattogva repkedő stí-

luspetárdák; „Mi az hogy!”, „Nagyon 
is!” , „Törvényesen és tisztességesen”, 
„Hazudtunk reggel, délben meg este.”, 
„Bérmélkoztam is egy darabig.”

Valószínűleg a jelszavas hagyomány-
ápolás nyelvművelői csúcsa ez, benne az 
életmű gyöngysorai azonban csak a per-
formanszok egészében csillogtak igazán. 
Az egykori médiasztár szerény alakítá-
sai tették ugyanis igazán drámaivá őket, 
különösen a kimunkált kobratekintet volt 
feledhetetlen a hozzá mesterien időzített 
hatásszünetekkel. Színházi szakemberek 
cipollai, jágói született karakterszínészt 
vizionáltak, a kritikusabbak borderline-
flepniről, az irigyek meg diploma-plági-
umról suttogtak.     

 „Nekünk is van vezérünk” – repde-
sett Lendvai a Medgyessy-puccs után. 
Hamarosan a népnyelv is tisztelgett 
„Flepnis Fletó”, „őszödi böszme” előtt. 
De hát a „Renegát Kautzky” Lenin óta 
örök veszély, ezért is gyanakodhatunk 
féltékenységre kor-, párt-, elvtársa szi-
gorú szavai okán; „A Lipótba vagy a 
Csillagba” - jelölte meg karrierje irányát 
nyilvánvaló elfogultsággal újságírói 
kérdésre. Az újabb aranyszájú aforizmás 
megmondóember ebből csak a hátraha-
gyott adósságot, a csődszéli állapotot és 
a gazdaságilag, erkölcsileg lezüllesztett 
országot felejtette el megemlíteni, meg 
persze benne a maga részét, talán nem 
kis felelősségét.

Az odamondva-kibúvó szocialista 
erénygyakorlat mestere azonban sza-
badszájús-plebejusi szerepjátékával, 
igazságtevő népharcossá mosakodottan 
most sem tud veszedelmes gittegyleté-
nek felelősségvállalása elől lelépni, mert 
a metró-csalás százhatvanmilliárdja 
szoci-szadesz lenyúlás még akkor is, ha 

a dokumentációs bizonyíték „fércmű” is 
- Ődefiniciója szerint. 

„De hiába mindenha renegát”, a mes-
ter, a szavahihető őszinteség és hűség 
idolja epigonokat támasztott. Még kicsit 
maníros a figura, de majd…! Színté-
vesztésük ugyan közveszélyes, de a láj-
tos-radikális, cukifiús marketinggel a 
reinkarnálódó vörösszegfű még akár a 
brüsszeli piac csodavirága is lehet.

Demszky sem adta lejjebb Churchillnél, 
aki 1940-ben, a német bombázások idején 
mondta: „Nem ígérhetek mást, csak vért, 
erőfeszítést, verítéket és könnyeket!”. A 
fogorvosával dicsekvő nagy arc szerényen 
már csak „gondot, problémát” ígérhetett 
a metróépítésben. Ebben a néptribunusi 
pózban azonban sokminden benne látszott 
- s mint a benyújtott cech hatalmas össze-
ge után nyilvánvaló bizonyosság -, csak 
a szolgálat önzetlensége, felelősségvállaló 
őszintesége, meg, mint Tarlós István fo-
galmazott; „a szürkeállomány hibádzott” 
- fordította eufémiásra a figurát.  

Pityinger László, gengszternyelven 
Dopeman (szabad fordításban annyit 
tesz: drogos ember) közölte, hogy indul 
a józsefvárosi időközi választáson. 

„Egyelőre értékrendszerem van, meg 
elviségem” - hangzott a hiteles és intel-
lektuális nyilatkozat pár napja. Mert ő, 
az, aki az Orbán Viktorról mintázott 
hungarocellbábu fejét rugdosta az alagút 
előtt. Az MSZP meg a DK rögtön mögé 
is állt. - Mi az hogy! Nagyon is!

„Aha-élményünk” tanulmány-ter-
jedelmet is megérdemelne, különösen, 
ha 1948-tól napjainkig vizsgálódnánk, 
most azonban csak a „különleges anyag-
ból gyúrt” legek villanhattak. 

Meg a jobbosbalos program-hiány 
szemérmetlen űrjében zajló iszapbirkó-
zás, nagyotmondó intellektuális, poli-
tikai zsenikkel, önzetlen kerubokkal, a 
POZICIÓÉRT!

 Veres József

2017. február

Az Alföld Balassagyarmatra költözik
 A szentesi Alföldi Fotószalon az ország egyik legrangosabb, évente megren-

dezésre kerülő fotós kiállítása, ahová hazánk minden tájáról érkeznek alkotások, 
melyeket egy fényképész szakmában is elismert zsűri értékel minden alkalommal. 
Balassagyarmatra a 22. szalon alkotásai és az elmúlt 6 esztendő válogatott művei 
érkeznek. 

A kiállítás helyszíne: Tornay Galéria – Rákóczi fejedelem útja 27. 
Kiállítás megnyitó: március 25., szombat 17 óra. 
Kurátorok: Gálos László Norbert és Zolnyánszki Zsolt Benedek. 
A kiállítást megnyitja: Barta Zsolt Péter fotóművész. 
A tárlat megtekinthető március 25. és április 28. között.

Nagy arcok, nagy elszállóigék

Mi az hogy! ““
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Kilencedszer találkoztak a Legbátrabb 
Városban a múltunk iránt érdeklődő ha-
táron túli és anyaországi középiskolások, 
hogy számot adjanak történelmi ismere-
teikről, ápolják baráti kapcsolataikat, és 
erősítsék együvé tartozásuk érzését.

A Via Nova ICS és Kertész Csil-
la szervezésében megvalósuló Ci-
vitas Fortissima Kárpát-medencei 
történelmi vetélkedőn 11 csapat 
vett részt. A megmérettetés fő té-
mája az 1919-es csehkiverés volt, 
a Szent László-emlékévhez kap-
csolódóan pedig az Árpád-házi ki-
rályok korára vonatkozó kérdések 
is szerepeltek a feladatok között.

2016 óta a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet is támogatja a ren-
dezvényt, nekik köszönhetően jelentősen 
kibővült a résztvevők köre. Idén Felvidék-
ről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Délvidékről 
is érkeztek csapatok. Az anyaországot Vác 
és Balassagyarmat képviselte, városunk-

ból a Mikszáth Kálmán Középiskola és a 
Szondi György Középiskola vett részt a 
viadalon. 

 A verseny megnyitón jelen volt Szász 
Jenő, az NSKI elnöke, Fráter Olivér, az NSKI 
alelnöke és Medvácz Lajos, Balassagyarmat 

polgármestere. A megnyitó beszédekben el-
hangzott, hogy ez a rendezvény azért is kü-
lönleges, mert a fiatalok, a jövő reménységei 
és letéteményesei testközelből ismerhetik 
meg a nemzeti összetartozás örömét.

A versenyző diákoknak nehéz dolguk volt: 
két írásbeli feladatlap kitöltése után még 
szóbeli feladat is várt rájuk. A verseny ered-
ménye: harmadik helyen végzett az ipolysá-
gi Szondy György Gimnázium, második lett 
a váci Piarista Gimnázium, a győztes pedig 

a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimná-
zium csapata lett.  A verseny másnapján a 
program résztvevői Egerbe látogattak, janu-
ár 29-én pedig a városi megemlékezésen is 
főt hajtottak a bátor hősök előtt.

A legbátrabb vetélkedő diákok

Hogyan? Tovább!
A gyarmati Kicsi vagyok én Közhasznú Alapítvány a Nem-
zeti Együttműködési Alap támogatásával pályaorientációs 
szemináriumsorozatot szervezett az Észak-magyarországi 
régióban és a Felvidéken, Hogyan? Tovább! címmel tavaly 
áprilistól idén februárig.

Az alapítvány a pályaválasztás előtt álló középiskolás fiata-
lok döntéshozatalának megkönnyítését tűzte ki célul. 

Az egri Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Gimnáziuma, 
a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium és a 
kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium után 
a 20 alkalomból álló szeminárium sorozat utolsó állomása a 
gyarmati Szent Imre Keresztény Iskola volt.

Február 7-én és 8-án a 11. 
és a 12. osztály tanulói vettek 
részt a 2-2 tanórán megvaló-
suló projektben. A végzős 
diákok éppen a napokban 
hozták meg a jövőjüket hosz-
szútávon meghatározó fon-
tos döntést.

A szeminárium foglalkozá-
sain nagy hangsúlyt kapott 
a tanulók önreflexiója, mely 
segít abban, hogy a személyiségükhöz leginkább közel álló 
területet kiválaszthassák. A tréning második felében kisebb 
csoportokban dolgoztak a diákok, ahol minden csapat a saját 
vállalkozását tervezte meg. Itt megtapasztalhatták a „munka-
helyi team-ekben” működő folyamatok sajátosságait. 

Volt olyan csapat, aki a falusi kultúrát és gasztronómiát rep-
rezentáló éttermet indítana a fővárosban, volt, aki a környe-
zettudatos hulladékgazdálkodásban látott lehetőségeket. A 
többiek zenecsatornát, filmművészeti fesztivált, biztosító céget, 
éttermet, kávézót alapítanának. 

Versmondás hóesésben
Tél tábornok jócskán próbára tette a XXVII. 
Madách-Mikszáth vers-és prózamondó ver-
seny szervezőit és messziről érkező résztve-
vőit, hiszen egész napos hóeséssel próbálta 
megnehezíteni a program zavartalan lebo-
nyolítását. 

A hamisítatlan téli hangulat ugyanakkor 
varázslatos díszletet is biztosított a Mikszáth 
Kálmán Középiskola hosszú időre visszatekintő 
hagyományos rendezvényének, amely ezút-
tal sem elsősorban a szigorú értelemben vett 
versengésről, mint inkább a baráti kapcsolatok 
ápolásáról és a versmondás szeretetéről szólt.

A program megnyitó műsorában fellépett a 
Dallamos együttes és a Pécsről érkezett Matyók 
Annamária. A szünetben fergeteges hangulatot 

teremtett a rendező iskola tanulójának, Jóni Anitának és együttesé-
nek népzenei műsora.

A versenyzőknek ebben az évben egy Madáchtól vagy Mikszá-
thtól származó, illetve Madáchról vagy Mikszáthról szóló művet és 
egy szabadon választott alkotást kellett előadniuk. A kétfordulós 
versengés után a zsűri (Kiss László, Majer-Illés Ivett, Kun Ferenc) 
döntése értelmében a pécsi Balaskó Bence győzött. A közönségdí-
jat Faludi Zsolt, a legígéretesebb tehetség díját Balaskó Bence, a 
rendező iskola különdíját Csejk Vivien kapta, míg a magyarul leg-
szebben beszélő versmondó Futó Friderika lett. A zsűri két külön-
díjat is adott: a balassagyarmati Matus Laurának és a zilahi Antal 
Krisztiánnak, a legjobb balassagyarmati versenyző ugyancsak Ma-
tus Laura (fotónkon) lett.

A program délután koszorúzással és ipolybalogi kirándulással 
zárult, ahol a vendégek megtekinthették a felvidéki falu különleges 
kincsét, a Szent Korona másolatát.

(bellér)
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hirdetés

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázati eljárás keret-

ében AJÁNLATOK BEKÉRÉSE útján LAKÓÉPÜLETEK KIALAKÍTÁ-
SÁRA 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 Balassagyar-
mat, Ifjúság u. 2. szám alatt található. Az ajánlattevőknek koncepció 
tervet kell benyújtani a kialakításra kerülő lakóépületre, különös te-
kintettel a lakások számára, méretére, elhelyezkedésére, az ingatlan 
tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó ajánlatot. Amennyiben az 
ajánlattevő  a tulajdonjogot a megvalósuló lakásokkal kívánja rendez-
ni, akkor nyilatkoznia kell a beruházás lezárásakor az önkormányzati 
tulajdonba kerülő lakások számáról, méretéről. Az ajánlattevőknek 
részleteznie kell a beruházás megvalósításának tervezett időtarta-
mát, valamint a rendelkezésre álló forrásokat és biztosítékokat. Az 
ajánlatokat írásban zárt borítékban „Ajánlat a Balassagyarmat, 
Ifjúság u. 2. szám alatti lakóépület kialakítására” megjelöléssel 
Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Pf.: 58.) 
március 01. 14.30 óráig beérkezőleg kell benyújtani. Az ajánlatok 
bontására a Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala „A” épü-
letének I. emeleti kistanácskozó termében pályázati tárgyalásra ke-
rül sor, külön értesítés nélkül, március 01. 15.00 órakor. Az ingatlan 
megtekinthető: előzetesen egyezetett időpontban. (Balassagyarmati 
Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemel-
tetési Csoport, telefonszám: 35/505-977)

dr. Varga Andrea jegyző

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város 

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

Ingatlan területe induló bruttó vételár
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 4,5 m. 
A vételi ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 
Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.) kell benyújtani március 03. 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, 2017. 
március 8. napján 9.30 órakor. A pályázattal kapcsolatosan további 
információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Telepü-
lésfejlesztési, Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztálytól kér-
hető. A Képviselő-testület fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.  dr. Varga Andrea jegyző

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázati eljárás keret-

ében AJÁNLATOK BEKÉRÉSE útján LAKÓÉPÜLET KIALAKÍTÁ-
SÁRA meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan-
nyilvántartásban Balassagyarmat 440 hrsz-ú, 1765 m2 földterületű 
földrészleten lévő kivett középiskola megnevezésű ingatlant a meg-
tekintett állapotban. Az ingatlan természetben Balassagyarmat, 
Bercsényi u 2. szám alatt található. Az ajánlattevőknek koncepció 
tervet kell benyújtani a kialakításra kerülő lakóépületre, különös te-
kintettel a lakások számára, méretére, elhelyezkedésére, az ingatlan 
tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó ajánlatot. Amennyiben az 
ajánlattevő a tulajdonjogot a megvalósuló lakásokkal kívánja rendez-
ni, akkor nyilatkoznia kell a beruházás lezárásakor az önkormányzati 
tulajdonba kerülő lakások számáról, méretéről. Az ajánlattevőknek 
részleteznie kell a beruházás megvalósításának tervezett időtarta-
mát, valamint a rendelkezésre álló  forrásokat és biztosítékokat. Az 
ajánlatokat írásban zárt borítékban „Ajánlat a Balassagyarmat, 
Bercsényi u. 2. szám alatti lakóépület kialakítására” megjelölés-
sel Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Pf.: 
58.) március 01. 13.30 óráig beérkezőleg kell benyújtani. Az aján-
latok bontására a Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala „A” 
épületének I. emeleti kistanácskozó termében pályázati tárgyalásra 
kerül sor, külön értesítés nélkül, március 01-án 14-00 órakor. Az 
ingatlan megtekinthető: előzetesen egyezetett időpontban. (Balas-
sagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és 
Városüzemeltetési Csoport, telefonszám:  35/505-977)

dr. Varga Andrea jegyző

FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a 2017. I. félévi 

gépjárműadó, a magánszemélyek kommunális adója és a helyi 
iparűzési adóelőleg késedelmi pótlékmentes befizetési határ-
ideje: március 16.

Az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez az érintettek 2017. 
február végéig kézhez kapják a 2017. évi gépjárműadó és a ma-
gánszemélyek kommunális adójának összegére, illetve az I. félévi 
helyi iparűzési adóelőlegre vonatkozó értesítést és a befizetési csek-
keket. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók helyi 
adófizetési kötelezettségüket belföldi pénzforgalmi számlájukról 
kötelesek teljesíteni, ezért részükre befizetése csekk nem kerül 
megküldésre. 

Felhívom a figyelmet, hogy 2017. január 1-től az önkormányzat 
bankszámlaszámai megváltoztak, ezért banki átutalás esetén az 
adófizetési kötelezettséget ennek figyelembe vételével teljesítsék. 
Az új bankszámlaszámok megtalálhatók a kiküldésre kerülő ér-
tesítőn vagy elérhetők a www.balassagyarmat.hu honlapon.

A vállalkozási tevékenységet folytató adózók 2016. évi helyi 
iparűzési adóbevallási kötelezettségüknek 2017. május 31-ig tehet-
nek eleget. A bevallási nyomtatvány az előző évek gyakorlatának 
megfelelően 2017. április hónapban kerül kiküldésre az adózóknak, 
illetve az önkormányzat honlapjáról már letölthető.

További információ személyesen, vagy telefonon kérhető a Pol-
gármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoportjánál ügyfélfogadási 
időben, vagy a (35) 505-917 és az 505-918-as telefonszámokon.

dr. Varga Andrea jegyző

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség határozott idejű (ma-
ximum 5 év időtartamra való) BÉRBEADÁSÁRA. A helyiség fekvési 
helye: Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 57., alapterülete: 32 m2. 
Felszereltsége: villany- és vízellátás, egyedi gázfűtés, műszaki állapota: 
jó. A helyiségben vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékeny-
ség folytatására lehet pályázni, valamint irodahelyiség kialakítására is 
lehetőség van. A pályázati ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegy-

zőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. Pf.: 58.) kell 
benyújtani: március hó 03. 12.00-óráig, beérkezőleg. Több pályázó ese-
tén a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termé-
ben pályázati tárgyalást tartunk. Külön értesítés nélkül: március hó 08. 
napján 11.00 órakor. A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás 
kérhető ügyfélfogadási időben: Balassagyarmati Közös Önkormányzati 
Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoportjánál kérhető 
a 35/505-977 telefonszámon.  dr. Varga Andrea jegyző
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Mindössze öt évvel ezelőtt indult 
első versenyén, ám ifjú gimnazista-
ként is a legjobbak között szerepel 

a felnőttek mezőnyében – Benus 
Adél rutinos rókákat megszégyenítő 
profizmussal mászik és nyilatkozik.

- Tavaly kétszeres felnőtt bajnok 
lettél – 16. életévedben járva, bocsá-
nat, mászva…

- Az évet sajnos egy sérüléssel kezd-
tem, így az első egy-két versenyen 
nem a legjobb teljesítményemet nyúj-
tottam. Nyáron kezdtem el együtt 
dolgozni a jelenlegi edzőmmel, a 
Szeged mellett élő Táborosi Gábor-
ral. Vele nagyon sokat fejlődtem és 
erősödtem. Nagyobb a motivációm, 
mint valaha, az idén mind a 6 kupát 
én akarom megnyerni!

- Kiknek köszönheted a legtöbbet, 
hogy idáig jutottál?

- Legtöbbet a szüleimnek, akik időt 
nem kímélve támogatnak, visznek-
hoznak edzésre és versenyre, mindig 
ott állnak mellettem. De örök hálám 
az első igazi edzőmnek, Kandrács 
Ildinek és jelenlegi edzőmnek, Ta-
binak, aki tartja bennem a lelket és 
bajnokot csinált belőlem. Továbbá a 
támogatóimnak, akik segítenek a fel-
készülésben, köztük a városi önkor-
mányzat is.

- Nehéz ügy manapság szponzoro-
kat találni…

- A támogatóimat magam keresem!
- Nocsak!
- Több külföldi és magyar céggel 

állok kapcsolatban. Sajnos hazánkban 
ezt a sportot nem nagyon támogatják, 
bár reménykedünk, hogy mivel olim-
piai sportág lett, talán felfigyelnek 
ránk. Egyelőre maradnak az e-mai-
lek, amiket szétküldök különböző 

mászófelszerelés-gyártó cégeknek. 
Ezek persze nem pénzbeli támogatá-
sok, nagyrészt termékeket kapok ki-
próbálásra és használatra.  

- Az iskolával hogyan állsz? 
- Sporttal a tanulás is könnyebben 

megy! Büszke vagyok rá, hogy 2014-
ben Jó tanuló-Jó sportoló lettem. A 
mászás engem úgy kikapcsol, hogy 
olyankor tényleg elfelejtem a gondjai-
mat, csak én és a fal létezünk. A föld-
rajz a kedvenc tantárgyam, sok orszá-
got bejárok, de a hegyeket is jobban 
ismerem. Szeretem még az angolt és a 
németet, külföldi mászó barátaimmal 
is rendszeresen tudok beszélgetni, ez 
motivál a nyelvtanulásban.  

- Miért jó a mászás?
 - Olyan csapatnak vagyok része, 

ahol mindenki segíti és tiszteli egy-
mást. Számunkra nem az a fontos, 
hogy versengjünk egymással, hanem 
jól érezzük magunkat és mindenki 
egyformán jó legyen.  

- Hobbi? 
- Nagyon szeretek olvasni, színház-

ba járni, de kedvelem a Rubik-kockát 
is, főleg mióta ki tudom rakni, ezzel 
szoktam lazítani a versenyek előtt. 

- Ilyen fiatalon miben hiszel?
- Mászókörökben ismert mondá-

sok az alapelveim: No pain, no gain, 
vagyis nincs fájdalom, nincs nyere-
ség. A másik pedig: Pain is momen-
tary, glory is forever, tehát a fájdalom 
csak pillanatnyi, de a dicsőség örök. 
Ezek vezérelnek, ezek azok, amelyek 
hajtanak és tartják bennem a lelket, 
amelyek arra késztetnek, hogy soha 
ne adjam fel.

(szilágyi)

Fájdalom és dicsőség

Feljebb lépne a Kábel
Február második hétvégéjén már meg-

kezdődött a férfi kézilabda NB I/B tavaszi 
idénye. A jelenleg kiesőhelyen tanyázó 
Kábel SE alakulata szeretne minél inkább 
előbbre lépni ebből a veszélyes zónából. 
Ennek megfelelően öt játékossal erősí-
tették meg a játékoskeretet, így Győrffy 
Sándor vezetőedző már szélesebb körből 
válogathatja a csatákba küldendő fiúkat. Az 
új fiúk között két, balkezes játékos is akad, 
többen NB I-es rutinnal is rendelkeznek, 
míg a legnagyobb veszteségnek a Lajos-
mizsére távozó házi gólkirály, Duzsi Dávid 
számít. Őt viszont eddig nagyszerűen pó-
tolja a posztjára érkezett jobbszélső, Nagy 
Dániel.

Erősített a BSE
Akik folyamatosan nyomon követik a saj-

tóban a Balassagyarmati VSE labdarúgói-
nak edzőmérkőzéseit, netán a fogvacogtató 
hidegek ellenére 
maguk is kilátogat-
tak megszemlélni 
a kedvencek felké-
szülését, új nevek-
kel találkozhattak 
a csapat összeál-
lításában. Ahogy 
a vezetők már az 
őszi idény végén 
h a n g s ú l y o z t á k , 
hosszú távon gon-
dolkoznak, és már 

a tavaszi bajnoki mérkőzéseket is ennek a 
célnak rendelik alá. Így alakulnak az átiga-
zolások is. Aligha számít meglepetésnek, 
hogy az NB II-es Ceglédtől érkezett, hu-
szonöt esztendős szervező középpályás, 
Popovics Bertold szinte kirobbanthatatlan 
lesz a BSE kezdőcsapatából és szintúgy 
alapembernek számít majd a gyarmati 
szurkolók számára ismerősként visszatérő 
Langó László, aki kacskaringós külföldi utat 
bejárva került ismét az Ipoly-parti közegbe. 
A megyei első osztályú bajnokság március 
12-i rajtjáig történhetnek még változások 
a pontvadászatot jelentős előnnyel vezető 
együttes keretében. Képünkön a csatárként 
és támadó középpályásként egyaránt bevet-
hető Langó László.

H.H.

Első versenyén 2012-ben indult, azon-
nal folytatásra biztatta őt a honi verseny-
mászó szakág akkori vezetője, Táborosi 
Gábor Tabi (edzője lett). A következő 
években a gyerek- és serdülő korcso-
portban is szerzett korosztályos bajnoki 
címeket, majd 2015-től (ifistaként) már 
a felnőttek között is indult. Ugyanebben 
az évben a korosztályos bajnoki címek 
mellett felnőtt bajnok lett gyorsasági ver-
senyszámban. Tavaly korosztálya mind-
három versenyszámát megnyerte, és fel-
nőtt magyar bajnok is lett két számban. 
Három éve vesz részt nemzetközi verse-
nyeken. Tavaly az Ifjúsági Európa-Kupán 
13. lett. A Balassi Bálint Gimnázium 9. 
osztályos diákja, szüleivel és nővérével 
városunkban él.








