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Mint arról olvasóinknak már 
többször beszámoltunk, a Nemzeti 

Sportlétesítmény Fejlesztési 
Program keretében Nógrád megyé-
ben egyedüliként városunkban épül 

uszoda. Megnéztük, hol tartanak 
most az Ipolypart úti munkálatok.

A beruházás bonyolítója az állam ne-
vében eljáró fővárosi székhelyű Nem-
zeti Sportközpontok (NSK), az általuk 
kiírt közbeszerzési eljárást tavaly ápri-
lisban nyerte el a Henley and Service 
Kft., mint a legolcsóbb ajánlattevő. 

A város csak a kooperációk meghí-
vottjaként, utólag értesül a folyama-
tokról. 

A kivitelezés megindításakor derült 
ki, hogy az uszodatest teljes területén 
változó talajvízviszonyok vannak, 
emiatt a kivitelező kérte a statikai 
tervek megerősítését az esetleges na-
gyobb víznyomás ellensúlyozására – 
ezért állt az építkezés tavaly nyáron. A 

tervek módosítását elfogadta az építte-
tő, a szerződés határideje idén augusz-
tusra módosult. 

A tél elmúltával felgyorsult az épít-
kezés. Befejeződött a teljes cölöpalapo-
zás, elkészült a teljes gépészeti pince. 
Befejezték a medencetest alapbetono-
zást, a medence közművesítést. Jelen-
leg zajlik a meden-
cetest oldalfalainak 
betonozása, a talpge-
rendarácsok készí-
tése, a tanmedence 
építése, de már áll a 
bejárat két pillére is, 
ennek magasságából 
a látványtervek alap-
ján már képet alkot-
hatnak a polgárok az 
uszoda méreteiről is.  

Közben megindult a szennyvíz-
bekötés vákuumozási munkálata, 
ami miatt lezárták az Ipolypart utca 
Madách és Szabó Lőrinc utcák köz-
ti szakaszát (kéri a város a polgárok 
türelmét, hogy a Bercsényi utca felől 

a TESCO felé az Ipolypart úton köz-
lekedni akarók kerüljék el a területet, 
mert a Madách utcán, annak egyirá-
nyúsága miatt, nem tudnak kerülőt 
tenni).

Az önkormányzat az eddigi összes 
kötelezettségét teljesítette: elkészültek 
az előzetes felmérések, a közművek 
bekötése és zajlik a szennyvíz illetve 
a parkolók és közlekedési rend terve-
zése is.

Ha az időjárás is engedi, a város pol-

gárai ősztől használhatják a száz éve 
várt sportlétesítményt. Ráadásul az 
üzemeltetést is átvállalja az állam, te-
hát Balassagyarmatnak egyetlen fillér-
jébe sem kerül az uszoda fenntartása.

(szilágyi)

Jól halad az uszoda építése



2017. március

3aktuális

G
Y
A
R

M
A
T
I 
H

ÍR
E
K

 

Közel 3,5 milliárd forintos  főösszeg, 
mintegy 700 milliós fejlesztéssel: az 
uniós támogatások nélkül is sikeres 

költségvetésről beszélgettünk 
Csach Gábor alpolgármesterrel. 

Az ellenzék érve a költségvetés el-
utasítására az volt, hogy megint szű-
kült a feladatellátás, hiszen a Tanke-
rület átvette az iskolák működtetését.

Az átvétel igaz, csak az ellenzék 
elfelejtette elmondani, az állam a fel-
adat átvállalását úgy végzi, hogy az 
erre fordított tavalyi 150 millió forin-
tos állami támogatást nálunk hagyta. 
Ugyanis végre életbe lépett az úgyne-
vezett „szolidaritási támogatás”, vagy-
is azoknak az önkormányzatoknak 
kell beszállnia az állami feladatellátás-
ba nagyobb összegekkel, akik lefölözik 
a helyi adók döntő részét, csak azért, 
mert fő közlekedési utak mentén, vagy 
a fővárosi agglomerációban nagyság-
rendekkel nagyobb adóbevételhez jut-
nak. Ez is értelmet ad az állami feladat-
átvállalásnak.

Mitől jó ez a költségvetés?
Három okból is. Egyrészt, mert azon 

túl, hogy hiánymentes, jelentős tartalé-
kokat is tartalmaz. Tartalékot az egye-
lőre nem tudott költségek fedezetére, 
mint az idősek otthonának nem ren-
deződött fogyatékos finanszírozása, a 
közfoglalkoztatás vagy a 128 milliós 

általános tartalékunk. Másrészt az álla-
mi támogatástöbblet fedezi a mintegy 
250 főt érintő jelentős, zömében 25 szá-
zalékos béremelést, ez éves szinten 50 
millió forintot jelent, illetve a szakmai 
bérpótlékokat a szociális és kulturális 
ágazatban, ráadásul az összes kiadás-
növekedés után  még mindig marad 
mintegy 50 millió forint többlet a mű-
ködésben. Annak ellenére, hogy már 
kifutottak illetve még nem nyertek az 
uniós pályázataink, ezen források nél-
kül is közel 700 milliót fordíthatunk 
fejlesztésre, tisztán önerőből.

A költségvetés húsz százalékát köl-
tik fejlesztésre. Hogyan lehetséges ez 
az uniós források nélkül?

Valóban, a februári szavazáskor 
még nem tudtuk a beadott pályázata-
ink eredményeit, így nem tervezhető 
a magvalósításuk. A magyarázat egy-
szerű. A kormány 2014-ben teljes egé-
szében konszolidálta az ország összes 
önkormányzatát, Balassagyarmatot 2 
milliárdos tehertől megszabadítva. A 
válság után a város polgárai, gazdasági 
szereplői talpra álltak, 2014-től Balassa-
gyarmat a megye gazdasági motorja, itt 
a legalacsonyabb a munkanélküliség, 
itt a legprosperálóbb vállalkozni, itt a 
legmagasabb az egy főre jutó adóbefi-
zetés. De legalább ilyen fontos a felelős 
és takarékos önkormányzati gazdálko-
dás, hiszen a pénzmaradványoknak 
hamar a fenekére lehetne nézni, de mi 
ezt nem tettük sohasem. 

Milyen fejlesztések férnek bele 
ebbe?

Hogy csak a fontosabb tételeket em-
lítsem: 100 millió jut közterületek, utak, 
járdák fejlesztésére, 50 millióval elindít-
juk a Strand korszerűsítését, a Város-
központban lévő ingatlanok, projektek 
fejlesztésére idén is 80 millió forinttal 
számolunk, gépjárművek, eszközök 
beszerzését, infrastruktúra fejlesztést, 
a Városüzemeltetési Kft. költözését, 
pályázati előkészítések fedezetét bizto-
sítjuk. Gazdaságfejlesztésre 150 milliót 
tervezünk, és ne feledkezzünk meg az 
uszoda idei átadásáról sem. Ha ehhez 
hozzátesszük azt a közel húsz, 6 milli-
árd forint értékű eddig benyújtott EU-s 
pályázatunkat, amelyekből biztosan 
megindul az idén néhány, akkor méltán 
lesz emlékezetes a 2017-es esztendő is.             

         (szilágyi)

Folytatódik a fejlődés 
Negyedik éve hiánymentes költségvetéssel indul az esztendő

Kedves Olvasóink!
Hosszú hónapok óta készültünk 

rá, aztán ahogyan az már csak lenni 
szokott, közbeszólt az élet és felgyor-
sította a történetet: megújult városi 
újságot nyújthatunk át Önöknek. 
A teljes magazin színes lett, ám e 
nagy lépés is csak a kezdet, megyünk 
tovább ezen az úton.  Erre kötelez 
bennünket hitünk és meggyőződé-
sünk, mindenekelőtt pedig az Önök 
rendületlen bizalma és elismerése. 
Megújult lapunkat fogadják olyan 
szeretettel, amilyennel mi készítjük 
Önöknek!            Szilágyi Norbert

                                főszerkesztő

Böjte atya: szeressük ki egymásból a jót!
Ragyogó szemé-

lyiségével bevilá-
gította városunkat 
Böjte Csaba feren-
ces szerzetes, aki 
zsúfolt házak előtt 
tartott előadásain, 
akár életével, pél-
dát és utat mutatott. 
Hangsúlyozta, hogy 
a szeretetet nem ér-
demek alapján kell 

adni, mert ez egy gyógyír. Ne elítéljük egymást, hanem támogassuk, mindig nyújtsunk 
segítő kezet. Fedezzük fel a másikban a szépet, lelkesítsük a többieket. Szeressük ki 
egymásból a jót!  A titok, a rejtély és a csoda nem más, mint a szeretet.

Szkíta-napok 5 hétig! Május 1-től június 4-ig! 
Részletek: https://www.facebook.com/osszefogakultura/
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Medvácz Lajos polgármester, Balla Mihály 
országgyűlési képviselő és Varga Béla ala-
pítványi elnök sajtótájékoztatón ismertették 
a kedvező lehetőségeket.

Városunk első embere felidézte az önkor-
mányzat Gazdaságélénkítő Programjának 
eddigi lépéseit. Kiemelte a városrendezési 
terv átalakítását, a gazdasági területek fej-
lesztését szolgáló benyújtott pályázatokat és 
a megújuló marketing tevékenységet. 2009 
óta változatlan a helyi adók mértéke, Balas-
sagyarmaton sem építményadó, sem telek-
adó, sem idegenforgalmi, vagy egyéb helyi 
adó nem terheli a vállalkozásokat. 

Kifejezetten a mikro- és kisvállalkozáso-
kat segíti, hogy 2010 óta befagytak a nem 
lakáscélú bérlemények díjai is, a nagyobb 

bérleményekben további 
kedvezményeket is kapnak 
a vállalkozók. Immáron négy 
éve, hogy a közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzések 
esetén 5 százalék árelőnyt él-
vez a helyi vállalkozás a váro-
son kívüliekkel szemben. Ezt 
a politikát folytatja az újabb 
támogatási forma, amelyben 
a Nógrád Megyei Regionális Fejlesztési 
Alapítvány által nyújtott Mikrohitel konst-
rukcióhoz nyújt kamattámogatást a város. 
Ez utóbbi programelem lép életbe a már-
ciusi testületi ülés után, amelyben az Ön-
kormányzat a Mikrohitel jelenlegi 3,9%-os 
kamatterhét vállalja át helyi székhelyű vál-
lalkozó számára, egyelőre 50 millió forintos 
éves keret erejéig. 

Varga Béla elmondta, a Mikrohitel bármely 
hitelképes vállalkozásnak nyújtható, maxi-
mum 10 millió forint összegre, maximum 10 
éves futamidőre. Az országosan egyedülálló 
mintaprogramban először Balassagyarma-
ton nulla százalékos kamattal, amely fontos 
segítség a mikro- és kisvállalkozások szá-
mára. A támogatást elsősorban telephely-
bővítésre, különböző eszközbeszerzésre 
lehet fordítani.

Balla Mihály azt szeretné, ha a gyarmati 
példa ragadós lenne, és más települések is 
csatlakoznának a vállalkozóik támogatásá-
hoz.

Balassagyarmat a megye legdinamikusab-
ban fejlődő városa, az általa vezetett járás 
gazdasági mutatói (foglalkoztatottság, cégek 
adózott árbevétele, export) 2014 óta vezetik 
a megyei rangsort. A honatya hangsúlyozta, 
nem véletlen, hogy Gyarmat jár élen a gaz-
daságfejlesztési ötletekben is, hiszen például 
a CSOK támogatások életbe léptetése előtt 
meghirdették a nagycsaládosoknak szóló in-
gyenes építési telekprogramot is.

Városunkban közel 1800 gazdasági vállal-
kozás fizet adót, az egy főre jutó adóerőké-
pesség tavaly meghaladta a 34 ezer forintot 
- ezzel Balassagyarmat a száz legerősebb 
város közé került az országban.

Átvállalja a kamatterheket az önkormányzat

Felújítás
Tovább foly-

tatódik a 2012-
ben elindult fel-
újítási hullám a 
Szent Erzsé-
bet Idősek 
Ot thonában. 
Befejeződött 
a mintegy 360 
négyzetméte-
res földszinti 
társalgó padló-

jának cseréje. A 40 éves régi pvc bontá-
sa, az aljzatkiegyenlítés és az új, korsze-
rű burkolat lefektetése 7,5 millió forintba 
került, melyet az intézmény fenntartója, 
az önkormányzat finanszírozott. További 
fejlesztések - külső akadálymenetesítés, 
a konyha modernizálása – vannak előké-
szítve a szociális otthonban.

Szemétség
Lassan nem tudunk úgy sétálni a sze-
retett városunkat körbeölelő erdőkben, 
hogy ne botlanánk kisebb-nagyobb hul-
ladékhegyekbe. Hiába szállítja el a vá-
ros egy-egy bejelentés után a szemetet, 
hamarosan újabb kupacok csúfítják el 
a természetet. Marad a tehetetlen düh, 
hogy még mindig élnek közöttünk elő-
emberek.

Ezért is figyelemre méltó az alábbi törté-
net. Egy gyarmati polgár szokásos sétáján 
bandukolt kedvenc vizslájával, mikor riasz-
tó kupacra bukkant. Háztartási hulladéktól 
kerti slagon keresztül vaskos iratkötegekig 
volt ott minden. A felelőtlennél is felelőtle-
nebb volt a szemét gazdája, merthogy a 
különböző céges papírokból, bevallások-
ból hamar kiderült, kicsoda ő. 

A hozzá becsöngető közterület felügye-
lőknek elismerte mindezt – mi mást tehe-

tett volna, mikor hivatalos papírok tucatjain 
virított a neve -, a törvény által előírt 20 
ezer forintos bírságot is kifizette. 

Megbánást nem tanúsított, szemmel 
láthatóan nem különösebben zavarták a 
történtek. 

Attól még, hogy valaki könyvelő irodát 
vezet, viselkedhetne civilizált emberhez 
méltóan. Vagy legalább égjen a bőr a ké-
pén.

(szilágyi)

A Nógrád Megyei Regionális Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány közremű-
ködésével kedvezményes mikrohitelt 
kínál városunk önkormányzata a helyi 
telephellyel rendelkező kis- és közép-
vállalkozások számára. Évente ötven-
millió forintos keretösszegben öt-tíz 
vállalkozást tudnak támogatni, és a 
mikrohitel 3,9 százalékos sztenderd 
kamatterhét átvállalja a város.
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Alaposan próbára tették az elmúlt eszten-
dők a magyar méhészeket. Előbb az EU 
akarta visszaszorítani a nem őshonos 
fafajtákat, így a fehér akácot, majd a kö-
zelmúltban hatalmas erővel törtek be ha-

zánk piacaira a silány minőségű, főként 
Kínából származó szintetikus méztermé-
kek – szerencsére hatékony diplomáciai 
fellépéssel mindkét esetben sikeres volt 
az elhárító hadművelet, és a szupermar-
ketek polcain is visszavette elsőségét a 
kiváló magyar méz.

Ennek is örültek azok a méhészek, akik 
szokásos, tavaszköszöntő találkozójukat tar-
tották március első szombatján a művelődé-
si központban. Ahogyan az elmúlt években 
megszokhattuk, idén is óriási érdeklődés 
övezte a seregszemlét. 

Valóban igaz lett a mondás, minden, ami 
szemnek és szájnak ingere, a látogatók so-
kasága elé tárult. Bárki megkóstolhatta az 
ízletes portékákat, felpróbálhattak méhész 

kalapokat és kesztyűket, a kaptárok tulajdon-
ságairól érdeklődhettek, szakmai jellegű be-
szélgetéseket folytathattak a mézkészítésről.

Szakmai konferencia is zajlott, többek 
között a magyar és szlovákiai mézkirálynő, 

Rozmann Gréta és Híves Boglárka jelenlét-
ében. Díszes egyenruhájukban felvonultak a 
Palóctáj Mézlovagrend tagjai, akik közül az 
egyesületük elnökét, Diósi Lászlót faggattuk, 
mi várható 2017-ben „mézfronton”? 

Sajnos a csípős tél komoly károkat okozott 
a méh-társadalmakban. A családok huszon-
öt-harminc százaléka nem tudta átvészelni 
a fagyos körülményeket, ám ha kedvezően 
alakulnak az időjárási körülmények, a mara-
dék családok képesek átvállalni a feladatot 
és egy „átlag-termés” így is biztosítható, 
igaz, mennyiségben elmarad majd az elmúlt 
esztendők hozamától. 

A kiváló minőséget azonban így is garan-
tálják a méhészek.

- hegedűs -

Finom nógrádi mézek

Balassis támogatók
Mint arról beszámoltunk, az intéz-
mény jótékonysági bálján megalakult 
a Balassi Bálint Gimnázium Tízek Tár-
saságának nevezett támogatói köre, 
amelynek alapítói: dr. Dobó Márta, 
Pozsonyi Anna, Versényi Györgyné, 
Medvácz Lajos, Argay Gyula, Kovács 
Ferenc, Nagy László, Szántó Csaba, 
Magyar József és Szenográdi Ferenc. 

Dr. Fényes-Bók Szilvia, a középiskola 
igazgatója arról tájékoztatott, három újabb személlyel kiegészült a tagok listája: Smitnya 
Sándorné Dóka Ildikó, a dejtári Mikszáth Kálmán Tagiskola igazgatója, Pásztor Sándorné, 
a BBG tanára, valamint dr. Zonda Tamás orvos-író csatlakozott a tízekhez. 

A „tizenhármak” a közeljövőben tovább bővülhetnek, és a ballagás környékén a társa-
ság közös megbeszélésre is összeül, amelyben kitűzik a legfontosabb feladatokat. 

(hege)

Hangulatos vasutak
Egy hétvége erejéig gőzösök és vil-
lanymozdonyok vették birtokukba a 
művelődési központot. Persze csak 
makettek, terepasztalok formájában, az 
immár nyolcadik alkalommal megren-
dezett vasútmodell kiállítás keretében. 

A Balassagyarmati Vasútmodellező 
Klub tagjai szívügyüknek tekintik hob-
bijuk minél szélesebb közönséghez 
történő eljuttatását. Egy terepasztal el-
készítése gondos munkát, minden apró 
részletre kiterjedő odafigyelést igényel, 
hogy végül a valóságot teljes mértékben 
visszatükröző makettek szülessenek.

Nem csoda hát, hogy a látványos prog-
ram, élethű terepasztalok idén is renge-
teg érdeklődőt vonzottak. A gyarmati és 
környékbeli kiállítók és közönség mellett 
az ország minden részéből, többek kö-

zött Budapestről, Mosonmagyaróvárról 
és Szegedről is érkeztek érdeklődők. A 
gyarmati kiállítás családias hangulatával 
tér el a többi, hasonló rendezvénytől. 

– A visszajelzések nagyon pozitívak, 
és külön örömmel tölt el bennünket, hogy 
a szakma elitje is megjelent nálunk – nyi-
latkozták a szervezők.

Éppen a nagyszerű kiállítók miatt 
terjed gyorsan a híre a gyarmati rendez-
vénynek mind a civil érdeklődők körében, 
mind a szakmán belül. Ennek köszön-
hető, hogy a rendezvény évről évre ter-
jeszkedik. Az első évben még csak egy 
teremben állították fel terepasztalaikat 
a vasútmodellezők, idén már az egész 
épület mozdonyfüttytől volt hangos. Az 
idei vasút-hétvégének különlegessége 
is volt: a tombola szerencsés nyertese 
egy komplett terepasztalt - Szűcs Miklós 
alkotását - vihetett haza, amely a vas-
útmodellező klub anyagi támogatásával 
készült el.

Bellér Annamária
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Hit és hűség
Veres József, lapunk publicistája több mint tíz éve fest 
ikonokat.

Az ikon görög eredetű szó, a keleti egyházak szentképe. 
Nem elsősorban művészeti alkotás, hanem kultikus kép, célja 
a vallásos szemlélődő és Isten közötti kapcsolat megterem-
tése.

Lapunk publicistájának, Veres Józsefnek Makón, Makovecz 
Imre Hagymaházának aulájában nyílt kiállítása, melyet Pálfai 
Zoltán plébános ajánlott a látogatók figyelmébe. 

– Hittel tenni bármit is – mondta a tanár úr – csak követke-
zetes hűséggel lehet; így vagyunk ezzel feleségemmel az új-
raevangelizálás követésében. Makói zarándokutunk most az 
ünnepváró tisztulás, a nagyböjti készület szolgálata hitvallói 
szándékunk szerint. 

Az ikonok innen Földeákra, majd Kecskemétre viszik az 
evangélium üzenetét és városunk jókívánságait (fotónk a 
megnyitón készült, középen az alkotó). 

A szeretet estéje
Szívet-lelket melengető estét ajándékozott a telt házas kö-
zönségnek a Száztagú Palóc Ifjúsági és Gyerekdalkör nőnap 
alkalmából.

A Vármegyeháza dísztermében kétszázötven fős lelkes publikum 
hosszú percekig tartó vastapssal köszöntötte a meghitt este szerep-
lőit. A tavalyi szökőnapon alakult Száztagú Palóc Gyerekdalkör és 
vendégei emlékezetes két órával ajándékozták meg a jelenlévőket. 

Elismerés illeti a műsorvezető Marics Andreát és Szabó Zoltánt, 
Wesztegrám Miklós tárogatóst, az Iglice Táncegyüttest, Poór Maris-
kát és Szuszai Hunort, Krasznai Kázmért, a Rózsavölgyi Márk Mű-
vészeti Iskolából Csetneki Hannát és tanítványait, Lengyel László 
versmondót, valamint a Dalkör tagjain kívül ifjabb Lengyel Lászlót 
(gitár), Zsoldos Emőkét (zongora), Lévárdi Beáta és Pásztor Éva 
karnagyokat.

Az eseményről készült dvd 1500 forintos támogatói áron kapható 
a Fenyő Bútorboltban (Mikszáth K. u. 29., tel.: 20/353-8844).
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A kiváló fényképész édesanya révén min-
den adott volt, hogy e varázslatos szakmával 
kössön közelebbi barátságot. Szüleitől kapta 
első gépét (a mai napig féltve őrzött Smena 
Symbol-t), de a fürdőszobai laborálást is kita-
nulta, arról már nem is beszélve, hogy saját 
újságjával és netes jelenlétével bizonyította 
karakterét.

- Manapság a fotózás 
tölti ki minden szabad-
időmet - meséli Attila (36 
éves) -, s annyira komo-
lyan veszem e mestersé-
get, hogy a legjobb pesti 
szakmai iskolában vagyok 
végzős, mivel ebből aka-
rom eltartani a családom. 
Hazánk egyik legkedvel-
tebb fotós közösségében, 
a Fotózom, tehát vagyok! 

csoportban én 
vagyok az egyik 
admin isz t rá tor, 
ahol a moderálás 
mellett, heti két-
három alkalommal 
a fotósok által be-
küldött fényképek 
közül megválasz-
tom a nap képét. 
Már önmagában ez nagy megtiszteltetés, 
de legalább ekkora, hogy a Balassagyarmati 
Fotós Klub online felületén is adminisztrátor-

ként tevékenykedem.
Mi mozgat egy fo-

tóst?
- Éjszaka felkelni, ki-

menni egy hegyre, és ott 
madárcsicsergést hallgat-
va várni a napfelkeltét, 
nos, az egy nagyon szu-
per dolog – mosolyog.

Fontos kérdés egy al-
kotónál a hitvallás.

- Fontosak a siker él-
mények, ezek inspirálnak 

– magyarázza. - Büszke nem vagyok, csu-
pán örülök, ha sok embernek tetszik az, amit 
alkotok. Doppingol. Persze sok művészeti 
ágban megy az, hogy a főművész csak a 
művészetnek él, és nem érdekli, ki mit gon-
dol a munkájáról, de én ebben a szemlélet-
ben nem hiszek. De abban sem hiszek, hogy 
ki kell szolgálni a tömeg igényét. Olyan fotót 
biztos nem készítenék el, ami nekem nem 
tetszik, csak azért mert sok embernek igen. 
Valahol a kettő között van az én utam. 

És mi vezérli e tehetséges fiatalt? 
- A legfontosabb, hogy büszkék lehesse-

nek rám a szeretteim. De édesanyám emlé-
ke legalább ennyire motivál.  

(szilágyi)

Van hozzá képe
A szüleitől kapott féltve őrzött Sme-
na Symbol, a fürdőszobai labor, a 
rovatok, újságok és netes jelenések 
ismeretében értékelhető igazán, hogy 
Torjay Attila a város fotósa lett.

aktuális
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 Elismerték a város kiválóságait

Paulikné Pósfai Klára tanárnő. 
1983-ban kezdte pedagógusi munká-
ját a Szántó Kovács János Szakközép-
iskolában. Német nyelvet, magyar 
nyelv és irodalmat tanított, illetve is-
kolai könyvtáros is volt. 

Ebben a 
középiskolá-
ban tanult, s 
i sko lá jához 
való hűsége 
megmutatko-
zik abban is, 
hogy sok évti-
zeden át tartó 
lelkes tanári, 
p e d a g ó g u s 
egyénisége a 
nyugdíjas éve-
ken is átsugár-
zik. 2011-ben 
ment nyugdíj-
ba, ennek ellenére az iskolába érkező 
cserediákok magyar nyelvre tanítását, 
beilleszkedését az iskolai véráramba 
és Balassagyarmat város vérkeringé-
sébe szívvel-lélekkel koordinálja. 

2004 őszén kapcsolódott be az AFS 
programba, az elsőként fogadott észt 
cserediákok kapcsán. Az elkövetke-
zendő években a körzetünkben lévő 
összes cserediák magyar nyelvre ta-
nítását vállalta. 2008-tól több, váro-
sunkat érintő rendezvény megszer-
vezésében is tevékenyen részt vett. 
Főleg Balassagyarmaton, de a környe-
ző településeken is interkulturális elő-
adásokat szervezett és vezényelt le a 
cserediákok közreműködésével. 

Évente szervezi és toborozza a kö-
zépiskolás diákokat az AFS-es basic, 
az orientációs és őrangyalképzésre, 
hogy a csereprogramokban egyre több 
fogadódiák vehessen részt, minél több 
hasznos tudással felszerelkezve. 

A kétévente rendezett non-stop na-
pon már három alkalommal toborzott 
más körzetekből cserediákokat és vett 
részt velük a kétnapos rendezvényen, 
harmadik éve szervezi az indiai csere-

diákok fogadását, ezen túl számtalan 
rendezvényt szervez az iskolával kar-
öltve. A közelmúltban egy önkéntes 
körzetfejlesztési pályázatot sikerült 
elnyerniük.

Emberszeretetével, tanító-nevelő te-
vékenységével és fiatalos lelkesedésé-
vel sokat tesz városunk közösségéért.

Pásztor Sándor, a Mikszáth Kál-
mán Társaság alelnöke. 1974-ben 
családalapítás céljával telepedett le 
Balassagyarmaton, üzemmérnökként 

a Telefonköz-
pontban he-
lyezkedett el, 
s néhány év 
után annak 
vezetője lett 
nyugdíjazá-
sáig. 

A műszaki 
fejlesztések 
tervezésében 
és végrehaj-
tásában el-
évülhetetlen 
a munkája, 
amivel meg 

lehetett gyorsítani a kapcsolás idejét, 
gördülékenyebbé tenni a kommuni-
kációt. 

Nem csak műszaki érdeklődésű, 
17 éve tagja az országos Mikszáth 
Kálmán Társaságnak. A gyarmati 
tagságot összefogja, s a város kiemelt 
rendezvényévé tette január 16-át, az 
író születésnapját. Kiváló kapcsolatot 
tart fenn a város kulturális intézmé-
nyeivel, iskoláival, hogy ébren tartsa a 
nagy palóc író emlékét. 

A mohorai Mauks-kúria kiállításá-
nak megálmodója, amivel egyedülál-
ló elképzelést vetített a társaság elé, 
mondván, írófeleségnek nem szok-
tak kiállítást rendezni, legyen Moho-
ra a kivétel. Szülőfaluját így jobban 
bekapcsolta a kulturális turizmus 
vérkeringésébe. Szklabonyán, Mik-
száth Kálmán szülőhelyén, Mikszáth 
oldalági leszármazottaival és az ottani 
múzeum vezetőivel együttműködve 
felújíttatta az író szüleinek síremlékét. 
Jelenleg azon dolgozik, hogy ugyan-
csak Szklabonyán, az író egykorvolt 
szülőházának helyén álló emlékkövet 
balassagyarmati segítőkkel felújítsa. 

Horpácson évtizede már egyik szer-
vezője és közreműködője a Kálmán 
napi ünnepségeknek. Tisztessége, 
korrekt magatartása révén elnyerte a 
balassagyarmatiak bizalmát. 

Dr. Bauer Viktor, a Dr. Kenes-
sey Albert Kórház-Rendelőintézet 
Csecsemő- és Gyermekgyógyászati 
Osztály főorvosa. Általános orvosi 
diplomáját 1999-ben a Semmelweis 
Egyetemen szerezte, szakorvosjelölt-
ként a gyarmati gyermekosztályon 
kezdte meg orvosi karrierjét. A kór-
házhoz való lojalitását bizonyítja, hogy 
bár elhagyta azt, 2009-ben  visszatért, 
majd 2011-től főorvosként irányítja a 
gyermekosztályt.

Vezetőként munkáját mindenkor 
nagy lelkesedéssel, lelkiismeretesen 
odaadó hozzáállással végzi, kifeje-
zetten jól alkalmazza kiváló szerve-
zőképességét, vezetői készségeit. Az 
osztály zavartalan, lendületes műkö-
désében tükröződik szakmai tudása, 
elhivatottsága és alapossága. Aktivi-
tásával járul hozzá a kiemelkedő szín-
vonalú betegellátáshoz. 

Kiemelt figyelmet fordít az osztály 
műszerezettségének fejlesztésére, 
eszközök beszerzésére a pályázati le-
hetőségek kihasználásával, valamint 
alapítványi támogatások segítségé-
vel. Többek között említést érdemel a 
K&H Gyógyvarázs 
programban való 
részvétel, amely 
során a gyermek-
osztály pénzado-
mányban részesült, 
illetve az Országos 
Egyesület a Moso-
lyért Közhasznú 
Egyesület felajánlá-
sa, amelynek keret-
ében eszközöket és 
játékokat kaptak a 
betegellátásban ré-
szesülő gyermekek.

Sokat foglalkozik szakmai felké-
szültségének növelésével, számos ha-
zai és külföldi konferencián és kong-
resszuson vesz részt előadóként. 

Embertársaihoz való példaértékű 
viszonya, empatikus magatartása 
kedveltté tették kollégái és a betegek, 
illetve a szülők körében.

A március 15-i ünnepségséghez 
kapcsolódva köszöntötték a város-

vezetők a Balassagyarmat 
Közösségéért díj kitüntetettjeit.
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CseDoFilms: 
Cseh Lóránt és 

Kovács Domonkos
1. Itt születtünk, itt nőttünk fel. 

Oláh Zoltán diákszínjátszó körében 
találkoztunk és akkor indult el a kö-
zös barátságunk, melyet hamarosan a 
közös filmezés is még szorosabbá fű-

zött. Az első film akkora löketet adott, 
hogy szinte egyből bele is kezdtünk 
a következőbe – persze ezek a filmek 
rendkívül amatőr jellegű produkci-
óknak számítottak, melyekben ketten 
láttuk el a stáb feladatainak nagy ré-
szét. Ennek ellenére mindig akadtak 
és akadnak a mai napig olyan segítő-
ink, akik nagyobb mértékben tudnak 
besegíteni egy-egy film elkészültében. 
Hadd emeljük ki Hlavay Bencét, Salgai 
Bencét, Juhász Ádámot és Kovács Se-
bestyént, akik nélkül nem tarthatnánk 

itt. A kezdeti filmek után elkezdtünk 
videoklipeket és a reklámfilmeket csi-
nálni. Számunkra a filmezés szenve-
dély, melyet akkor is csinálnánk, ha 
nem kapnánk érte semmilyen ellen-
szolgáltatást. 

2. Lóránt: Nincs konkrét példaké-
pünk, inkább általánosságban azok 
az emberek,akik képesek hinni benne 
és tenni azért,hogy megvalósítsák az 
álmaikat. Számunkra az, hogy a filme-
zéssel foglalkozhassunk munkaszerű-
en a jövőben, hogy évről évre egyre 
nagyobb projekteket valósíthassunk 
meg.

Domonkos: Ha rá kellene mutatnom 
valakikre, a szüleim és nagyszüleim 
jutnak eszembe. Ők azok, akik olyan 
támogatást és légkört biztosítottak 
számomra, amely lehetőséget és bá-
torítást adott, hogy azzal foglalkoz-
zam, amit szeretek. Az ő példájukon 

keresztül tanultam meg, hogy 
mit jelent a nagybetűs család 
fogalma, mely fontosabb a vál-
lalkozásnál, a filmezésnél és 
mindennél. Ha valakikre sze-
retnék hasonlítani egyszer az 
életben, akkor azok ők.

3. Elégedettek nagyon ritkán 
vagyunk, mindig újat és jobbat 
szeretnénk csinálni. A legfon-
tosabb számunkra, hogy meg-
találjuk a saját hangunkat, egy 
olyan filmezési formát, mely 
ránk jellemző. Ahhoz hogy 

őszinte és hiteles filmeket és videókat 
tudjunk készíteni, fontos, hogy azok 
a filmek belőlünk jöjjenek. Ezt keres-
sük folyamatosan. Az elmúlt évet egy 
Ipoly Tv-s sorozat gyártásával töltöt-
tük, mely időnk nagy részét kitöltöt-
te. Emellett mindketten Budapesten 
tanulunk egy-egy filmes egyetemen, 
ami szintén elég időigényes. Igyek-
szünk azonban, hogy legyen időnk a 
saját gyártású filmekre és videókra is.

4.  A napokban elindítottunk egy 
online videós felületet, amelyen Palóc 

Videotéka néven különböző rövid és 
viccesnek szánt videókkal próbálunk 
elérni nagyobb közönséghez. A ma-
gyar online tér már most telítve van 
mindenféle tartalomgyártóval, ezért 
igyekszünk olyan műfajban készíteni 
videókat, mely alulreprezentált itthon. 
Emellett van még egy befejezetlen 
munkánk, amelynek a végére két éve 
próbálunk pontot tenni, de idő hiá-
nyában ez mindig meghiúsul. Ez egy 
gyarmati történet, amit nagyjátékfilm 
formájában szeretnénk a bemutatni. 
Természetesen a suli elvégzése sem 
mellékes.  

5. Reméljük, hogy már teljes állás-
ban a filmezéssel tudunk foglalkozni, 
mégpedig a saját vállalkozásunkon be-
lül. Azért szeretjük a filmes vállalkozói 
munkát, mert minden feladat teljesen 
más. Egy videoklip és egy reklámfilm 
összehasonlíthatatlan és éppen ez 
benne az izgalmas. Emellett azonban 
szeretnénk folytatni a szórakoztató 
jellegű videók és filmek készítését is, 
melyeket remélhetőleg nagyobb kö-
zönséghez is el tudunk majd egyszer 
juttatni. A legideálisabb tíz éven belüli 
cél, ha játékfilmet is készíthetnénk.

AztaPasta: 
Szombati Ádám

1. Balassagyarmaton születtem, 
2001-ben érettségiztem, autószerelő-
ként nem tudtam elhelyezkedni szak-
mámban, így a már nyári szünetekben 
is bevált balatoni vendéglátásban tevé-
kenykedtem. Ezután a moziban kezd-
tem dolgozni és mivel nem állt tőlem 
messze a vendéglátás, hamar beleta-
nultam a pizzázásba, nagyon élveztem, 
hét évig itt dolgoztam. Később váltot-
tam, egy pesti catering cégnél kezdtem 

dolgozni, a kis büféktől a legnagyobb 
országos rendezvényekig megjártam 
mindent. Hazajöttem, újra a moziban 
sikerült elhelyezkedni, ezúttal már üz-
letvezetőként. Sokat köszönhetek Rigó 
Zolinak, de saját lábamra akartam 
állni, ezért képzéseken és pályázato-

Fiatal Példaképek

Szerkesztőségünk az alábbi kérdé-
seket intézte a friss díjazottakhoz:

1. Mit kell tudnunk rólatok?
2. Számotokra ki a példakép? 

3. Elégedettek vagytok?
4. A közeljövő legfontosabb tervei? 

5. Ha tíz év múlva beszélgetünk, 
mivel lennétek elégedettek?

Az önkormányzat új díjat alapított, amelyet első alkalommal a március 
15-i ünnepségekhez kapcsolódó rendezvényen adtak át a városvezetők. A 

Fiatal Példakép elismerés azoknak a Balassagyarmaton élő 16-35 év 
közötti személyiségeknek vagy vállalkozásoknak adományozható, akik 
Gyarmaton érnek el kimagasló eredményeket, vagy innen elszármazva 

országosan vagy nemzetközileg elismert tevékenységet végeznek: példá-
juk mintaként szolgál a helyi ifjúságnak, mert azt bizonyítják, hogy egy kis-

városban is megtalálhatja a számításait egy fiatal. 
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kon vettem részt, melyek segítségével 
sikerült 2015. szeptemberében meg-
nyitnom az AztaPastát,  ezzel sikerült 
pontot tenni egy tíz évig tartó munká-
val és tanulással töltött időszak végére. 
2.  Szükséges követendő példákat ál-
lítani magunk elé, melyek segítenek 
elérni azt, ami lehetetlennek tűnik. 
Számomra konkrét példakép nincs. 
Sokkal inkább sarkal jó teljesítményre 
és merítek erőt egy újabb kihívásból, 
az alkotás öröméből vagy ösztönöz 
új célok elérésére olyan akadály, amit 
első pillantásra túl nehéznek látok.

3. Vállalkozás terén, mint általában 
mindenkinek, a legnagyobb feladat, 
hogy azt hosszú távon és jövedelme-
zően működtessük. Három állandó 
kollégával dolgozom. Sokan megfor-
dultak már nálunk, de ők azok, akik 
tudják teljesíteni azt, amit az AztaPasta 
nyújtani szeretne. A környéken jellem-
ző a munkanélküliség, mégis nehéz 
megfelelő munkaerőt találni. Szeret-
ném, hogy csapatunk egységes és jól 
működő legyen, így ezt mindig szem 
előtt tartom, ha valaki szeretne ná-
lunk dolgozni. Jelenleg én is a csapat 
része vagyok és kiveszem a munkából 
a részem, így viszont a vállalkozással 
járó egyéb teendők megoldása sokszor 
nagy terhet jelentenek. Ezeket mind 
feledtetik azok a napok, mikor közös 
munkánk eredményeként jókedvű, 
elégedett vendégek hagyják el boltun-
kat vagy épp térnek vissza hozzánk. 
Nem titok, hogy az AztaPasta nem 
ételeivel újított, hanem működésével 
hozott új színfoltot a város életébe

4.  Új kínálattal jövünk áprilistól és 
friss desszerteket is fogunk kínálni, 
emellett a kiszállítás menetén, eszkö-
zein is fejlesztünk. Emellett egy új do-
logba is belevágunk, ha sikerül, még 
egy üde színfoltot teremtünk a város 
életében.

5. Elégedett lennék, ha az AztaPasta 
és minden jövőbeni terv működne, és 
ez a város lakói számára még szeret-
hetőbb és élhetőbb Balassagyarmatot 
jelentene. Most is, és tíz év múlva is 
minden nap azon fogunk dolgozni, 
hogy vendégeink szívesen térjenek be 
hozzánk. Jó látni, hogy valami olyat 
hoztunk létre, amit sokan megszeret-
tek és eltökélt célom, hogy ez mindig 
így legyen. Egy ilyen kisvárosban 
megállni a lábadon és stabilan jól tel-
jesíteni, nem könnyű dolog, hiszen 
akik a versenyszférában próbálnak 
boldogulni, egy elég szűk piacon ta-
lálják magukat, illetve akik valami-
lyen alkotói tevékenységet végeznek, 
sokszor találkozhatnak lehetőségeik 

korlátaival. Mégis, ha elég elhivatottak 
vagyunk saját céljaink és képességeink 
iránt, példát mutathatunk az utánunk 
következőknek. A saját életünket és 
környezetünket mi alakítjuk, és mi va-
gyunk a felelősek azért, hogy a saját és 
városunk élete hogyan fejlődik tovább. 

TortaPont: Szabó Anna 
és Tornyos Ákos

1. Ákos: Mindketten Balassagyar-
maton születtünk 1989-ben. A gimná-
zium után a Pécsi Tudományegyetem 
bölcsészkarára jártunk, Anna angliszti-
ka, én esztétika szakon diplomáztam. 

Anna: Már gyerekkoromban szí-
vesen sütöttem, és az egyetem után 

már biztos voltam benne, hogy ezzel 
szeretnék foglalkozni. Ezért Budapes-
ten cukrász képzést végeztem és a ko-
rábbi gyakorlati helyemen dolgoztam 
tovább, miközben otthon is folyama-
tosan kísérleteztem. Bonbonokkal és 
csokoládékkal kezdtem, majd áttértem 
a tortákra. Az ízekkel én foglalkoztam, 
Ákos pedig egyre többet segített a dí-
szítésben, dizájnban és a fotózásban.

Ákos: Én is kézzelfoghatóbb szak-
mával akartam tovább menni tanul-
mányaimban és mivel korábban is 
tanultam rajzolni, animáció szakra 
jelentkeztem, majd végül alkalmazott 
grafikus képesítést szereztem. Ekko-
riban éjszakánként egy médiafigyelő 
cégnél dolgoztam, és mellette un-
derground zenekarokban zenéltem. 
A hosszú távú terveinkkel nem volt 
összeegyeztethető a fővárosi élet, ezért 
2014-ben visszaköltöztünk Gyarmat-
ra.

2. Anna: Sok újhullámos cukrász-
dát, cukrászműhelyt, kávézót látogat-
tunk meg az utóbbi években, amelyek 
jó példával járnak előttünk. Azokat a 
helyeket szeretjük, ahol érezhető, hogy 
a minőség az elsődleges szempont, 
megvan a saját stílus és figyelnek a 
részletekre. Tetszik például a modern 

francia, olasz, amerikai desszertek 
egyszerű, letisztult stílusa.

Ákos: Alapvetően minden inspiráló 
lehet, ami nem kommersz: ami nem 
kiszolgálja a közízlést, hanem újítása-
ival, egyediségével igyekszik formálni 
azt.

3.  Anna: A kezdeti hobbi gyorsan 
kinőtte magát, jelenleg minket is be-
leszámítva 5-7 ember dolgozik ezen a 
vállalkozáson, akik mind 25-30 év kö-
zöttiek és gyarmatiak. Ehhez sok apró 
lépés kellett, de megvan a szépsége 
annak, hogy kicsiben kezdtük és fo-
kozatosan fejlődünk. Ez igazi csapat-
munka, ezért ez az elismerés nem csak 
nekünk, hanem a munkatársainknak 
is szól. 

Ákos: Elég összetett, amit csinálunk, 
amihez mindannyi-
unk munkája nélkü-
lözhetetlen. Más ez, 
mint egy cukrászda - 
szándékosan nem is 
hívjuk így. Jó, hogy 
nyitottak az emberek 
erre itt a környéken, 
ráadásul sok meg-
rendelésünk van 
Vácról, Budapestről 
is, de szállítottunk 
már tortát Csong-
rádra is. Igyekszünk 

olyan színvonalat képviselni, ami or-
szágszerte megjegyezhető. 

4. Anna: Előttünk az esküvői szezon, 
reméljük, sok szép tortát készíthetünk 
idén is. Ezen kívül szeretnénk folyama-
tosan bővíteni a kínálatunkat is, sok új 
recept ötletem van és szeretnék tovább 
fejlődni a mentes sütik terén is, mert 
kihívást jelent olyan finomságokat ké-
szíteni, amik például cukor-, glutén-, 
tej-, vagy tojásmentesen készülnek, 
mégis teljes értékűek és azok számára 
is élvezhetők, akik nem érzékenyek a 
hagyományos alapanyagokra.

Ákos: Az indulás óta folyamatosan 
fejlesztjük a vállalkozást. A 2015-ös 
műhely indulás és 2016-os üzletnyitás 
után most ismét a háttérmunkán van 
a hangsúly: az irodánk kialakításával a 
kezdetekhez képest már kétszer akko-
ra területen folyik munka. A célunk az, 
hogy megtaláljuk a legoptimálisabb 
formát a működéshez.

5. Anna: Szeretnénk, ha megvalósít-
hatnánk mindazt, ami jelenleg csak öt-
letek szintjén van meg, de azért remél-
jük, a munka mellett a magánéletre is 
több időnk jut majd, mint most.

Ákos: A lényeg, hogy nem akarunk 
engedni a minőségből, bármibe is fog-
junk.                              Szilágyi Norbert
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   Nagycsütörtök
Ha esti imádságom közben elnyom 

az álom, röstelkedve emlékszem rá mi-
atta másnap. Különösen így vagyok 
ezzel nagycsütörtökön, s mert bár 
kész vagyok a virrasztásra, az imába, 
elmélkedésbe bele-, belealszom, s szán-
dékomból egy-két órára telik. Értelme-
zésemben a nagycsütörtöki szenvedés 
történéseiből pedig valamit megélni 
nyilvánvalóan testi igénybevétel is 
kell legyen valamennyire, mint ahogy 
az őszinte részvállalás igyekezetével a 
hívek még ma is végigjárják a kálvá-
ria-dombon, -úton, -téren a keresztutat 
ezen az estén. Biztos 
sokunk számára nem 
csak főpásztori hűsé-
gével, lelki tartásával 
maradt emlékezetes, 
de szimbolikus jelen-
téstartalmú is a bete-
gen és gyengeségével 
küszködő pápa, II. János Pál, ahogy a 
feszületben végződő, nagyon sajátos 
botjára támaszkodva szenvedte végig a 
stációkat egykor.  

A Getszemáni kertnek ez a testet-
lelket emésztő valóság-élménye a ki-
szolgáltatottság, a magány és félelem 
képeinek villantásával teszi olyan idő-
szerűen megrendítővé Dzsida Jenő ver-
sét is. Van hogy év közben is, de ezen 
az estén mindig elolvasom gyönyörű 
imádságát, Nagycsütörtök című hu-
szonegy sorosát.

„…Az ablakon túl mozdonyok zö-
rögtek,/ a sűrű füst, mint roppant de-
nevérszárny,/ legyintett arcul. Tompa 
borzalom/ fogott el, mély állati félelem./ 
Körülnéztem: szerettem volna néhány/ 
szót váltani jó, meghitt emberekkel,/ 
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,/ 
Péter aludt, János aludt, Jakab/ aludt, 

Máté aludt és mind aludtak…/ Kövér 
csöppek indultak homlokomról/ s végig-
csurogtak gyűrött arcomon.”   

Mint Pilinszky Apokrifjában áttéte-
lesebb szóképi keretben a befejező sorok: 
„És könny helyett az arcokon a ráncok,/ 
csorog alá, csorog az üres árok.” 

De költeménye egészével; életérzés-
ében, képi, szemléletbeli és gondolatpár-
huzamában is ide, a szent eseményhez 
kapcsolható:

„…És tudjátok nevét az árvaságnak?/ 
És tudjátok, miféle fájdalom/ tapossa 
itt az örökös sötétet/ hasadt patákon, 

hártyás lábakon?/ Az 
éjszakát, a hideget, a 
gödröt,/…a mélyvilági 
kínt ismeritek?” 

Mindenki a magá-
ét valószínűleg, de az 
egyetemes megváltott-
ságunkért elszenvedett 

kínoknak súlyából, isteni méreteiből csak 
töredékesen, és csak amennyit a kegye-
lem jóvoltából tudhatunk magunkénak.

Forrásaink, segítőink szentlelkes 
ajándékok; használatra kibontásuk értel-
münk, szívünk, akaratunk dolga, érint-
sen meg az minket akár konkrétumok 
fizikai megtapasztalásával, vagy fogal-
mak, képek, hangok, élmények, érzések 
„lelkes” eszközeivel. 

Ennek a misztériumnak leheletfinom 
megjelenítése Thomas Merton amerikai 
konvertita, trappista szerzetes, költő mi-
niatűrje :

„ Mert kicsiny szikraként,/ Mely min-
den élő szívében lappang,/ Ülteti szét 
e világba Isten a csak Őt illető hatal-
mat./ Gondolatainak súlyát nem képes 
a Világegyetem hordozni,/ Ezért mag-
ba, gyökérbe, levélbe és virágba rejti,/ 
Mindaddig, amíg fény és árnyék,/ Az 

áprilisi szél és köd különös játékában,/ 
Túl a tavasz áhítatos csendjén,/ A te-
remtett világ iszonyúnak érzi/ Hordoz-
ni örök titkának súlyát.” (A gondolatok 
elhintése) 

Persze az etalon ezen az estén külö-
nösen is, az Evangélium, Megváltónk 
emberarcával, halálfélelmének leírásá-
val, a fogalmi ihletettség szentségi rész-
leteivel. Igy, olvasva biztos bevillannak 
a helyszín, a Gat-Semané („Olajprés”) 
kert, és a vért verejtékező Jézus gyötrő-
désének töredékképei Zeffirelli vagy Mel 
Gibson filmjéből. A megrendülés emel-
kedettsége a profán és kegyetlenül nyers 
életigazság váltásaival, a vizualitás jó-
voltából, talán még elevenebb és jelenva-
lóbb a megváltás drámája.  

Ahogy Dr. Frederick Zugibe amerikai 
orvosprofesszor szavai nyomán is, me-
lyet kutatásai alapján a vérizzadásról 
(haematohydrosis) a Crucifixion címû 
ismeretterjesztõ filmben mond.

 „A verejtékmirigyek körül összetett 
véredények hálózata található. Nagy 
stressz esetén ezek a véredények erőtel-
jesen összehúzódnak, Majd amikor a 
szorongást felváltja a beletörődés, ezek a 
hajszálerek az elpattanásig tágulnak, a 
vér bejut a verejtékmirigyekbe, ezek pe-
dig megrepednek, és igen nagy mennyi-
ségű verejtéket termelnek, amely a vér-
rel együtt jelenik meg a bőr felszínén, s 
melynek során patakokban folyik a véres 
izzadság a testen.”

Szent Lukács, aki orvos volt, így ír er-
ről: „Verejtéke, mint megannyi vércsepp 
hullott a földre.” Mi meg a fájdalmas 
olvasóban így mondjuk: „Aki érettünk 
vérrel verítékezett”.

Imádkozzunk!
Ma este történt!

Veres József

nyirkos
éj volt

“
“

Emlékhely angyali segítséggel
A Gulag-emlékév záróeseményeként avatták fel a 

ferencvárosi pályaudvar előtti téren a málenkij robot 
emlékhelyet, a balassagyarmati Párkányi Raab Péter 
alkotását.

 - A munkára két és fél hónapom volt – nyilatkozta a 
szobrászművész, városunk díszpolgára -, így utólag 
számomra is hihetetlen, hogy egyáltalán elkészült. Mun-
katársaim, akik végigkísérték az emlékmű létrejöttét, azt 
mondták: ezt a szobrot az angyalok rakták össze. Köszö-
net nekik és annak a kétszáz embernek, akik munkája 
eredményeként, a legnagyobb télvíz idején elkészülhetett 
ez az emlékhely.



2017. március

11magazin

G
Y
A
R

M
A
T
I 
H

ÍR
E
K

 

Kimagasló gyarmati siker született az 
Implom József Középiskolai Helyesírási 
Verseny Kárpát-medencei döntőjében, 
Gyulán. A Mikszáth Kálmán Középiskola 
11. osztályos diákja, Unterwéger Zsolt a 
szakiskolai kategóriában országos 3. he-
lyezést ért el. 

Ez az eredmény önmagában is nagyon 
szép, ám az még csillogóbbá teszi a sikert, 
hogy mindezt pék szakirányon tanuló diák 
érte el, aki a jövőben nem humán irányban 
fog tanulni és dolgozni, helyesírása és fogal-
mazási készsége mégis kiváló.

Zsolt a megyei döntő első helyezettjeként 
képviselte városunkat és megyénket az or-
szágos döntőben, ahol a versenyzőknek elő-
ször egy tollbamondást kellett leírniuk, majd 

különféle helyesírási problémákat feszegető 
feladatlap kitöltése várt rájuk. 

A zsűri elnökének elmondása szerint az 
idei verseny különösen színvonalas volt: a 
112 versenyző fele nyújtott legalább nyolc-
van százalékos teljesítményt. 

Ebben az erős mezőnyben remekelt a 
péknek készülő fiú, akit az ünnepélyes ered-
ményhirdetésen a szakiskolai kategória har-
madik helyezettjeként szólítottak színpadra. 
Ez a helyezés egy átlagon felüli tehetség és 
alázatos felkészülési folyamat eredménye, 
Zsolt szerénységgel társuló tudása mindenki 
számára példaértékű. 

Ő maga így vall a nem mindennapi siker-
ről: - Érdekel a művészet, a költészet, ezért 
is törekszem a korrekt helyesírásra minden 

egyes fogalmazásomban, szövegemben. 
Ezt a tulajdonságomat a magyar tantárgyat 
oktató tanárom, Bellér Annamária tanárnő is 
észrevette, ezért gondolta rólam, hogy ered-
ményt érhetek el ezen a versenyen, orszá-
gos szinten is. Sokat készültünk, és nagyon 
izgultam, de bíztam is magamban. Amikor 
a színpadra szólítottak, nagyon örültem és 
büszke voltam, jó érzés harmadiknak lenni 
egy ilyen rangos országos versenyen.” 

Kiváló helyesíró péktanuló

Aranyosak
Különleges módon 

köszöntötték névadó-
juk születésének már-
cius 2-i, 200. évfordu-
lóját az Arany János 
Tehe tséggondozó 
Programban tanuló diákok. A kollégisták közösen vonultak a Civitas Fortissima térre, ahol 
a Vármegyeháza épülete előtt zenés-táncos flashmob-produkciót adtak elő, a villámcső-
dület végén pedig színes lufikat eresztettek a magasba. A járókelők vastapssal díjazták a 
diák egyedi megemlékezését.

Március 2-án ebéd utáni sétálásom-
nak hódoltam a tavak környékén pá-
rommal. Hallottuk, hogy gyerekzsivajtól 
hangos az erdő, közelebb érve örömmel 
és meghatódva láttuk, hogy lakókörze-
tünkben működő Ridens iskola tanulói 
és 2 nevelőjük, Figura Kata és Balázsbá’ 
vezetésével szedik az erdő és a tavak 
környékén a szanaszét dobált szemetet. 
Azért írok, mert ez példaértékű! Tudni 
kell, hogy ezek a gyerekek speciális isko-
lában tanulnak, és mégis tisztában van-
nak azzal, hogy óvni és takarítani kell azt 
a helyet, ahová ők is szívesen kijárnak 
sétálni. Gratulálunk és köszönjük nekik 
mi, nyírjesiek, és az ide látogató balas-
sagyarmatiak nevében.

Fekete György nyírjesi lakos

Gyermekrajzversenyt 
hirdet a TortaPont 
Óvódásoknak és kisiskolásoknak hir-
det rajzversenyt a Torta Pont: 4-12 éves 
kor közötti gyermekek alkotásait várják 
A tökéletes gyereknap témában. 

A pályázatokat május 6-ig lehet lead-
ni a süteményboltban (Balassagyarmat, 
Teleki utca 5.), ahol a rajzokból kiállítást 
rendeznek és a közönség személyesen, 
illetve a Torta Pont facebook oldalán 
adhatja le szavazatát a legjobbnak ítélt 
munkákra. 

A verseny színvonalát helyi vállalko-
zások felajánlásai emelik: az első három 
helyezett értékes nyereményeket kap a 
Nemesvári Papírbolt, a Kincsestár köny-
vesbolt, az AztaPasta, a Sprint Dekor, a 
ZAKOTA textilfigurák és a SÁ-NA játék-
bolt felajánlásával, a fődíj pedig a nyer-
tes rajzával díszített egyedi torta. 

A pontos versenykiírást és a további 
részleteket keresse a facebook.com/tor-
tapont címen!

Tavasznyitó gazdafórum
A tavaszi mezőgazdasági munkák megkez-
dése előtt tartotta fórumát az agrárkamara 
megyei szervezete, illetve a gazdakörök 
szövetsége a művelődési központban. 

Az eseményen megjelent és előadást 
tartott Győrffy Balázs, a Kamara elnöke és 
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a 
MAGOSZ elnöke is.

Szóba került többek között az uniós ag-
rártámogatások kérdése, a fő hangsúly arra 
helyeződött, hogy a magyar gazdáknak fel 
kell zárkózni az európai átlaghoz, mind a 
gazdálkodás hatékonyságának növelés-
ében, mind az új technológiai vívmányok 
alkalmazásában. 

A közeljövő tervei közül a legérdekesebb 
a jégeső-elhárító rendszerek országos be-
vezetése, amely 1,8 milliárd forintos költség-
gel legkésőbb 2018 májusáig kiépül. 

Olvasóink írják
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Különleges és kivételes: 61 évesen 
kezdett el futni, 10 év alatt 25 

maratont teljesített, 200-nál 
is több aranyérmet szerzett – a 78 

éves Lencsés Éva, a Vitalitás SE 
versenyzője a közöttünk 

élő példakép.
Valóban hihetetlen! Fiatalos moz-

gás. Kellemes stílus. Műveltség. In-
telligencia. És fantasztikus kisugár-
zás, széles jókedv, magával ragadó 
életszeretet, ha nem lenne, ki kellene 
találni. Persze, könnyű neki, hiszen 
még csak a 78. évében jár.

- Gyermekként, de később sem 
sportoltam, mert nem olyan környe-
zetben nőttem fel – meséli Éva -, egé-
szen 45 éves koromig vártam a komo-
lyabb mozgással. Elvált asszonyként 
felneveltem két lányomat és fiamat, 
s miután útjára engedtem gyerme-
keim, a felszabadult időt magamra 
fordítottam, teljes energiával bele-
vetettem magam a természetjárásba. 
Annyira megszerettem, hogy 17 évig 
megszállottam ezt űztem! Imádtam a 
csodálatos tájakat, a varázslatos Ma-
gyarországot, például a Szent István 
Emléktúrát – 250 kilométer – 68 óra 
alatt, 2 óra alvással teljesítettem. Az-
tán 61 évesen elkezdtem töprengeni 
azon, vajon hol lehet a teljesítőké-
pességem határa? 2000-ben kipróbál-
tam a futást, 2,5 kilométeres távval, 
tetszett. Az első évben 25 versenyen 
álltam rajthoz. Egyre növeltem a tá-
vokat, tíz hónap múlva teljesítettem 
a maratont, a célba érkezés után azt 
mondtam magamnak: gyerünk to-
vább!

Éva 63 évesen elkezdett ultrázni: 
40, 50 és 70 kilométeres viadalokon 
indult, de például Ausztriában há-
rom nap alatt 150 kilométert teljesí-

tett. Mindig az élmezőnyben végzett, 
többnyire a dobogón fogadta a gratu-
lációkat. 

- A siker nem hullik az ember ölé-
be – nevet jóízűen -, azért sokat kell 
dolgozni, de hát jómagam az edzést 
szinte mindig jobban élveztem, mint 
magát a versenyt. Egyedül vagyok, 
a saját ritmusomban haladok, élve-
zem a természet hangjait és illatait, 
rácsodálkozom a teremtés csodájára, 
hát kell ennél több? A versenyeket 
a személyes találkozásokért, a ba-

rátságokért, a sok fiatalért szeretem. 
Az pedig kellő szerénységgel viselt 
büszkeséggel tölt el, hogy több ver-
senyre hosszú évek óta VIP-vendég-
ként hívnak meg a szervezők. 

Tervszerűen versenyez: tíz évig fu-
tott maratont – 25-öt teljesített -, az-
tán 73 évesen az ultrákat is befejezte, 
mostanság a félmaraton a kedvence. 

- Tudni kell, hol a határ – magya-
rázza -, főként, amikor az ember már 
nem annyira fiatal… Fokozatosan ve-
szek vissza a terhelésből, tavaly csak 
25 versenyfutásom volt a korábbi 
35-tel szemben. Három hónapra ter-
vezek, tele a naptárom, és még min-
dig nagyon élvezem minden egyes 
percét. És nem a díjak, nem a sikerek 
érdekelnek. Jól esnek, persze, mert 
mégis csak kétszáznál több arany-
érem díszíti a lakásom, de ennél sok-
kal fontosabb, hogy a futás egy semmi 

máshoz nem hason-
lítható csodálatos 
dolog, a nagybetűs 
szabadság! Az élet-
tani hatásairól már 
ne is beszéljünk, bár 
mostanában egyre 
gyakrabban érzem 
a derekam, igaz, 
ilyenkor csak any-
nyit mondok: sze-
rencsére még van, 
ezért fáj.

Lencsés Éva szí-
vesen főz, sokat 

olvas (a történelmi regények a ked-
vencei), imádja a klasszikus zenét, 
az operát különösen kedveli. 

- Nem tervezem a visszavonulá-
som – kacag nagyot -, addig futok, 
amíg örömöm lelem benne. Tisz-
tában vagyok vele, hogy sokaknak 
példaképként szolgálok, ezért ennek 
megfelelően élek. A hitvallásomat 
sokan kérdezik, s évek óta ugyanazt 
mondom: ha élni akarsz, gyalogolj - 
ha hosszú életet akarsz, fuss!

Szilágyi Norbert

Hirtelen jött az ötlet. Egy utcai talál-
kozás után vetődött fel Csaba Tamás 
fejében, hogy a 80. életévét betöltő egy-
kori kosárlabdázó csapattársat, Rith 
Lajost egy meglepetés ünnepséggel 
köszöntsék a jeles alkalomból. 

Így jött létre a találkozó a Svejk Ven-
déglőben, amelyen aztán megidéződtek 

a régi szép idők. A hetvenes évek, amikor 
a sportág gyarmati szerelmesei három 
szezonon keresztül is az NB II-ben pat-
togtatták a labdát. Ennek a társaságnak 
volt kiemelkedő személyisége a kerek 
évfordulóhoz érkezett Rith Lajos, aki ké-
sőbb hetvenéves fejjel is bátran beállt a 
fiatalabbak közé játszani. Még egy vicces 
emlék is előkerült a múlt mélyéről: a saj-
nálatosan korán elhunyt bedobó, Sárkány 
László nem egyszer kiáltott oda támadás 
közben az irányítónak: „ne pumpáld annyit 
a labdát Lajos, passzolj!”         (hegedűs)

Fuss a hosszú életért!

80 év








