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Az önkormányzat elfogadta a 
Magyar Vállalkozásfejlesztő 

Alapítvány által biztosított mikro-
hitel konstrukcióhoz adott kamat-

támogatási rendeletét: a döntés 
alapján az Alapítvány által nyújtott 
mikrohitel támogatás 3,9 százalé-
kos fix kamatköltségét átvállalja a 

Város az elkövetkező három esz-
tendőben.  

A mikrohitel egy maximum 10 
millió forintos összegű forgóeszköz 
és/vagy fejlesztési hitelforrás leg-
alább 75 százalékos magyar többsé-
gi tulajdonban lévő, maximum 9 főt 
foglalkoztató, akár újonnan induló 
mikro- és kisvállalkozások számára. 

Az önkormányzat az első három 
évre azoknak a helyi vállalkozá-
soknak vállalja át a kamatterheit, 
akik 1-9 fő között foglalkoztatnak, 
székhelyük és telephelyük is csak 
Balassagyarmaton van, a fejlesztést 
a város területén valósítják meg, to-
vábbá vállalják, hogy a hitelfelvétel 
utáni harmadik évben vagy a foglal-
koztatotti létszámukat bővítik, vagy 
növelik adózott árbevételüket. A hi-
tel nem igényelhető személygépjár-
művekre - csak abban az esetben, ha 
a vállalkozás személyszállítási főte-
vékenységgel foglalkozik. 

A testületi ülésen Lombos István 
képviselő azon kérdésére, miért 

nem vállal nagyobb keretösszeget 
és rugalmasabb feltételeket a vá-
ros, Csach Gábor alpolgármester 
elmondta: Gyarmat a megye gaz-
daságilag legerősebb városa és több 
száz vállalkozást érinthet a kedvező 
konstrukció, ezért nem szeretné a 
város túlvállalni magát, hiszen ez a 

keret a 2019-ig felvett hitelek három-
éves futamideje tekintetében mint-
egy 15 millió forintos terhet jelent a 
városnak, amely összességében 150 
millió forintos fejlesztést eredmé-
nyezhet 30-50 helyi vállalkozásnak. 
Ha az idei tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy a feltételeken enyhíteni 
kell, vagy a jelentős igény miatt nö-
velni kell a kereteket, lesz arra mód-
ja év végén a képviselő-testületnek. 
Természetesen minden érvet a gaz-
daságélénkítés érdekébe kell állítani, 
hiszen ez megtérül a befizetett adók 

révén, ugyanakkor szeretné kiszűrni 
a visszaéléseket, és a nem helyi fej-
lesztéseket a város.

Érdeklődni a hitelfeltételekről a 
www.mva.hu/mikrohitel honlapon, 
az önkormányzati kamattámogatás 
részleteiről a Városháza titkárságán 
lehet (35/505-925). A kamatmentes 

hiteligényléseket az 
önkormányzatná l 
má jus 8-tól lehet ké-
relmezni.

Mint azt korábbi 
lapszámunkban meg-
írtuk, a mostani mik-
rohitel kamattámoga-
tás az önkormányzat 
helyi kis- és mikro-
vállalkozókat segítő 
gazdaságfe j lesztő 
prog ramjának legfris-
sebb eleme, melyben 
2009 óta változatlan 
adómértékek, épít-

mény-, telek-, idegenforgalmi- és 
különadó mentesség, kedvező terü-
letrendezési szabályok, pályázatok, 
befagyasztott üzlethelyiség bérleti 
díjak, városkártya, és közbeszerzési 
értékhatár alatt 5 százalékos beszer-
zési kedvezmény is szolgálja a helyi 
vállalkozásokat. Hazánkban Gyar-
mat városa nyújtja először ezt a fajta 
kamattámogatást, amit azóta más 
települések is átvettek, hasonlóan a 
szintén sikeres CSOK-os ingyentelek 
programhoz.

(szilágyi)

Kedvezményes mikrohitel
Májustól új gazdaságélénkítő konstrukció: átvállalja a kamatot az önkormányzat
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Pimasz Kamaszok
A legnagyobb, arany minősítésű elis-

merést kapta a Weöres Sándor Orszá-
gos Gyermekszínjátszó Találkozó Nóg-
rád megyei bemutatóján a Rózsavölgyi 
Márk Alapfokú Művészeti Iskola égisze 
alatt működő Pimasz Kamasz csoport. 

A művelődési központ színpadán az 
általános iskolás tehetségek sajátos fel-
dolgozásban, a libák szemszögéből ját-
szották el nagyon hatásosan, sok humor-
ral fűszerezve Lúdas Matyi történetét, B. 
Nyíregyházi Ágnes rendezésében. Ezzel 
a nagyszerű teljesítménnyel továbbjutot-
tak a regionális elődöntőbe. 

A másik, városunkat képviselő Csiribiri 
Társulat egy parasztkomédia előadásá-
val ezüst minősítést szerzett.

Lomtalanítás és elektronikai  
hulladékgyűjtés

 

Lakossági lomtalanítás: 
május 6. és 7. 

(szombat-vasárnap), 8-16 óra között.
2 helyszín: Mikszáth K. út 59. - Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. (Tesco-val szemben) és Ifjúság utca 2. - 
volt Ifjúsági úti iskola udvara. 

Nem leadható hulladékok: bontási hulladék, építési anyagok, 
kerti hulladék, állati tetemek, veszélyes hulladék (pala, akku-
mulátor, szárazelem, festékes göngyölegek, veszélyes össze-
tevőjű tisztítószerek, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, autógumi, 
autóalkatrész, ipari vagy mezőgazdasági tevékenységből kelet-
kező hulladék.   

Elektronikai hulladékgyűjtés: 
május 13. szombat, 8-13 óra között.

Helyszín: 
Mikszáth út 23-25. szám alatti parkoló. 

Leadhatóak működőképes vagy működésképtelen elektro-
mos és elektronikai berendezések, lemerült akkumulátorok.

Kiss Árpád Napok
Idén is széles programkínálat jelle-
mezte a Kiss Árpád Napok rendez-
vénysorozatát. 

Az általános iskolában három napon 
keresztül versengtek illetve szórakoztak a 
diákok. Volt angol- és német tanulmányi 
verseny, scrabble-játék, az alsósoknak 
mesevetélkedő és városismereti bemuta-
tó, a sportban kiütősdi. 

Az utolsó, pénteki napon gyermek-
rajzokból nyílt kiállítás, amelyet Csach 
Gábor művészettörténész nyitott meg, 
és nem maradhatott el a hagyományos 
Humor az irodalomban című szavalóver-
seny sem.

Ovirock 
Öreg rockernek is vajból van a szí-

ve – igazolta a közismert rákenroll 
mondást Homuth Öcsi János, aki 
egy kedves meghívásnak eleget téve 

felkapta dobozgitárját és ellátogatott 
a Cseperedő Tagóvodába. 

Az apróságokkal együtt énekelt 

népszerű gyermekdalokat, majd 
előadta Balassagyarmat Dalát, ame-
lyet legnagyobb meglepetésére és 
örömére a kicsik kívülről fújtak. A 

rögtönzött kis műsor ak-
kora sikert aratott a lelkes 

közönség körében, mint 
azok a klubkoncertek, 
amelyeken mosta-
nában lép színpadra 
az énekes az Ősiláz 
együttes tagjaként. 
Az ovis buli után visz-
szaszállt kamionja 

nyergébe és ismét Európa 
sztrádái felé vette az irányt az 

Országúti Rocker.
(szilágyi)

A Vak Bottyán utca végén javában 
zajlik a CSOK-os ingyen telkek építése 
és a közművesítés is. 

A városba költöző két család már túl van 
az alapozáson, illetve az egyik ház már tel-
jesen szerkezetkész. A víz- és szennyvízbe-
vezetés napokon belül elkészül, így a többi 
igénylőnek már ezekre sem kell várnia. 

Mint azt korábban megírtuk, az önkor-
mányzattól már négy család igényelt CSOK-
os ingatlant. 

De az ingyen telkeken túl olcsó közmű-

vesített építési telkeket is kaphatnak a csa-
ládok a Török Ignác utcákban és a Springa 
dombon, a Szabó Lőrinc iskola mögött. 

Már épülnek a CSOK-os házak
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A körzeti megbízott járőrök nem této-
váztak. Amint megtudták, hogy az 
égő épületben emberek rekedtek 
benn, azonnal menteni indultak. 

Testi épségüket nem kímélve rohan-
tak fel a második emeletre, ahonnan 

anyát, gyermekét, idős asszonyt vit-
tek ki. Az eset Vácon történt, a városi 

kapitányság állományába tartozó, 
Balassagyarmaton élő ifj. Kürtössy 

Aladár főtörzsőrmester és Frankó 
Zoltán címzetes törzsőrmester bátor 

tette általános elismerést keltett.
   
Március 17-én, este kilenc óra táj-

ban kapták a riasztást a járőrök, hogy 
a Duna-parti településen egy emele-
tes épületben tűz keletkezett. Mivel 
közel voltak a helyszínhez, gyorsan 
odaértek. A lépcsőházba futva a föld-
szinten egy férfit találtak, aki remeg-
ve közölte velük, hogy a második 
emeleti lakásban maradt az élettársa 
és a nevelt lánya. 

A rendőrök a szinte átláthatatlan 
füstben felsiettek a lépcsőn, észlelték, 
amint a lakásból másfél-két méteres 
lángnyelvek csapnak ki. A folyosón 
ott ült a nő, ölében a kislány. Felkap-

ták őket és kivitték a ház elé. A lakás-
tulajdonos közölte, feltehetően a má-
sodik van még egy idős néni is. Ekkor 
érkezett meg még egy járőrkocsi, ben-
ne Iván Sándor főtörzsőrmesterrel és 
Bőcs Norbert főtörzsőrmesterrel. 

A helyszíni parancsnok, ifj. Kürtös-
sy Aladár utasította őket, hogy ku-
tassák fel az épületben a tűzvédelmi 
kapcsolókat és áramtalanítsanak, míg 
ő, Frankó Zoltánnal felszaladt az asz-
szonyért. Meg is lelték az félájult né-
nit, két karjánál fogva lekísérték az 
utcára, és további két lakót is kimene-
kítettek az első emeletről. A szolgálati 
jármű hangosbeszélőjén ifj. Kürtössy 

felszólította a harmadikon 
rekedt embereket, hogy 
nyugodtan viselkedjenek, 
menjenek a nyitott abla-
kokhoz és szájuk-orruk 
elé vizes ruhát tegyenek. 

Perceken belül meg-
érkeztek a tűzoltók, a 
rendőrök lezárták az utat, 
hogy a lánglovagok for-
galomtól elzárt területen 
tevékenykedhessenek. A 
harmadik emeleti öt lakót 

már ők hozták ki. A kiérkező mentők 
hat személyt részesítettek egészség-
ügyi ellátásban, hármat füstmérgezés 
tüneteivel a váci kórházba szállítot-
tak.

Ifj. Kürtössy Aladár elmondta, a 
mentés során végig azt járt a fejében, 
hogy ötéves ikerlányai, Dóra és Réka 
hazavárják a papát, és „ne most le-
gyen vége az életének”.

A hősies tettet végrehajtó rendőrök 
az eset óta személyesen és a világ-
hálón keresztül rengeteg gratulációt 
kaptak, a váci rendőrkapitány pedig 
felterjesztette őket jutalomra.

(hegedűs)

Egy fiú elindult a fények útján. 
Sokan hallottunk már arról a halál-

esetről, ami egy rock koncerten tör-
tént 1981-ben. Azóta több legenda 

született az esettel kapcsolatban, 
de idáig nem tudhattuk az igazsá-

got. Mi igaz a mítoszokból? Mi tör-
tént azon a végzetes Karthago 
bulin? Az 1973-as túszdrámát 

bemutató Hírzárlat című tényregé-
nye után Hatala Csenge ismét egy 

rejtélyes ügy nyomába eredt. 

- Első regényed, a két éve megje-
lent Hírzárlat hatalmas sikert ara-
tott. Mi adta az inspirációt, hogy 
újabb könyv megírásához kezdj?

- Csaknem húsz éve járok a Kar-
thago együttes koncertjeire, ahol a 
Requiem című dalnak hatalmas si-
kere van, ihletőjére mégis nagyon 
kevesen emlékeznek. Az utóbbi 
pár évben fogalmazódott meg ben-
nem a gondolat, hogy fényt derítek 

arra, ki is volt az a fiú, aki meghalt 
’81-ben, azon a bizonyos fehérvári 
koncerten, emellett az is érdekelt, 
hogy miért nem mesélte még el sen-
ki a történetét. A fiú élettörténetének 
rekonstruálásán kívül a társadalmi 
környezetének bemutatására is nagy 
gondot fordítottam: kik voltak azok 
a csövesek? Mi a közös a Technokol 
Rapidban és a Parkánban? Hogyan 
szabályozta a rendszer az akkori 
zenekarok működését? Valamint a 
Karthago együttes induló éveiről és 
a Requiem című dal születéséről és 
fogadtatásáról is olvashatnak az ér-
deklődők a könyvben. 

- A Hírzárlat megírását már-már 
nyomozásnak is beillő kutatómun-
ka előzte meg. A Requiem esetében 
is hasonlóan jártál el?

- A Hírzárlathoz annyiban hason-
lít a téma, hogy ezúttal is több év-
tizedes legenda nyomába eredtem. 
Ahogyan a túszdráma történetének 
bemutatásánál, ezúttal is megszólal-
tattam néhány családtagot, ismerőst 
és szakértőt. A legfőbb különbség az 

- már ha a nyomozás hogyanjait vesz-
szük figyelembe -, hogy most a kuta-
tás egyes mozzanatait is rögzítettem 
a könyvben, ezért is határoztuk meg 
a műfajt nyomozási naplóként. 

- Bizonyára sokan várjuk érdek-
lődéssel a könyvet. Mikor vehetjük 
kézbe második regényedet?

- A Requiem című kötet a Könyv-
héten debütál. Június 8-án a buda-
pesti Rózsavölgyi Szalonban lesz 
a bemutató. Ott lehet majd először 
kézbe venni a 
könyvet, de már 
előrendelhető 
20% kedvez-
ménnyel a lira.
hu-n.  Igyek-
szem majd Bu-
dapesten kívül 
több városba is 
eljutni a könyv-
vel. A Karthago 
együttest példá-
ul több turnéállomásra is elkísérem, 
így aki a koncertekre látogat, velem 
és a könyvvel is találkozhat majd. 
Emellett a fordítottját sem tartjuk ki-
zártnak, a Könyvhéten például érde-
mes lesz a zenekar tagjait is keresni a 
tömegben.             Bellér Annamária

Életmentő rendőrök

Hírzárlat után Requiem

2017. április
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Egyedi táskákat és ékszereket készít, 
jópofa neszesszerjei hónapról 

hónapra nagyobb sikert aratnak, a 
Hana brand egyre jobban cseng a 

honi divatvilágban - Vadkerti Hanna 
28 éves korát meghazudtolóan cél-

tudatos tervező-márkatulajdonos.

- Különleges, bolondos, sikeres – 
de hogyan született?

- A bugyi formájú neszesszer törté-
nete három évvel ezelőtt kezdődött: 
Karácsony előtt kitaláltam, nem vásá-
rolok, hanem készítek ajándékokat. 
Rengeteg mindent varrtam, köztük 

egy klasszikus formájú neszesszert is, 
de azt nem tartottam elég izgalmas-
nak, így elkezdtem játszani a forma-
világgal, mígnem megszületett a bu-
gyiforma. Mindenkinek tetszett, ám a 
legjobban a bátyám biztatott, foglal-
kozzam ezzel tovább, mert nagy lehe-
tőségeket rejt. 

- Mindig is a divat vonzott?
- A Balassi gimiben még nem gon-

doltam volna, de amikor beiratkoz-
tam a Divat és Stílus tervező szakra, 
már biztos voltam abban, ez az egyet-

len olyan pálya, amelyben örömömet 
lelem. Ebben tudok kiteljesedni, az 
pedig nagyon jó érzés, amikor mások 
is elismerik, amit csinálsz.

- Nehezen indult?
- Belevágtam egy olyan útba, 

amelynek nem láttam sem az ele-
jét, sem a végét. Csak tapogatóztam a 
sötétben, és a lehetősé-
gekhez mérten megpró-
báltam kihozni minden-
ből a legjobbat. Ezért az 
első sikereknek a pozi-
tív visszajelzéseket és 
vásárlásokat nevezném, 
ami újabb és újabb biz-
tatást adott a folytatás-
hoz. Az idő engem iga-
zolt, az elmúlt két és fél 
évben szépen felfutott a 
kis vállalkozás, egyre 
ismertebbek vagyunk. 
A neszesszereknek 
nagy sikerük van itthon, 
főleg a fiatalabb korosztálynál, de 
számtalan magyar hírességnek is van 
már Hana terméke.

- Hány embernek adsz munkát?
- Rajtam kívül egy weboldalfejlesz-

tő és két bőrdíszműves dolgozik. 
Jómagam a tervezéssel, anyagok ki-
választásával és beszerzésével, a ren-
delések kezelésével, valamint a kö-
zösségi felületekkel foglalkozom. 

- A gyártásban is részt veszel?
- Amikor csak tehetem, elkészítek 

egy-egy neszesszert, nagyon szere-
tem csinálni.

- A tervezésnél mi a fő szempont?
- A neszesszereknél főleg a színek 

és a minták dominálnak, csak olyat 
tervezek, amelyeknél harmonizál ez a 

kettő. Ha ez elsőre nem teljesül, addig 
tervezem, amíg nem lesz olyan, ami-
lyet én is szívesen hordanék magam-
nál. A táskáknál és a kiegészítőknél is 
fontos számomra az összhang, de 
ezeket már sokkal letisztultabbá ter-
vezem. Nem különösebben követem 
a trendeket, de azt fontosnak tartom, 
hogy igényes és korszerű legyen a 
termék.

- Már Katalin hercegné is birtokol 
egy Hana neszesszert!

- Egyik ismerősöm 
vetette fel az ötletet, 
hogy ajándékozzunk 
Katalin hercegének is 
egy szép darabot. 
Elküldtük neki és há-
rom hét múlva kaptam 
egy szívhez szóló kö-
szönő levelet a 
Buckingham-palotából! 
El sem tudom mondani, 
milyen boldog voltam.

- Miben hiszel?
- Szerintem az ember 

abban lehet igazán jó, 
amit szívvel-lélekkel 

csinál. Ebben az esetben a nehézsége-
ken is könnyebben átlendülünk. 
Kitartó vagyok, biztosan nem adom 
fel!

- Milyen nő Vadkerti Hanna?
- Határozott és céltudatos, aki min-

dig tele van ötletekkel. A munkám 
egyben a hobbim, így nem is munká-
nak fogom fel.

- Tervek?
- Mindenképpen külföld irányába 

terjeszkedni, biztos vagyok benne, a 
neszesszerekkel nagy sikert lehet el-
érni. Öt év múlva erős márkát látok 
magam előtt, amiben olyan igényes 
darabok találhatóak, hogy első rá-
nézésre tudni: ez Hana termék.

(szilágyi)

Hódító bugyik
aktuális

Összefog a kultúra
Negyedik alkalommal kerül sor a Szkí-

ta Napokra, ám ezúttal 3 nap helyett 5 
hétig (!) tart a nem mindennapi program-
kavalkád.

2014-ben az egykor régészetileg feltárt 
helyszínen, a határátkelő melletti kamion-
parkolóban, három napos rendezvénnyel 
– Medvácz Lajos polgármesterrel közös 
emlék-kopjafa avatással - indította útjára a Szkíta Napokat Ónodi 
Krisztián. Az idei esemény minden szempontból különleges.

Úgy döntöttünk, hogy 5 hetes lesz a rendezvény – magyarázza 
a főszervező -, mert szükségét érezzük a szkíta szellemiség mé-
lyebb megismertetésének a mai széthúzó, acsarkodó, elidegene-
dett világban. Aki ebbe a témába beleássa magát, olyan gondol-

kodásmódba csöppen, ahol újra érték lesz 
az adott szó, a becsület, az erény és így 
könnyedebben, vidáman, fásultság mente-
sen tudja élni mindennapjait. Arról már nem 
is beszélve, hogy ezen szellemiség révén 
nagy életerőre tesz szert az ember. Ennek 
köszönhető a színes programsorozat, meg 
persze annak is, hogy rendezvényeinken 
nem a meggazdagodási vágyban fertőzött 
előadók vesznek részt. Hiszem és vallom, 

hogy összefogásra éheznek a magyarok és erre a kultúrájuk megis-
merése nyújt kiváló lehetőséget. Ezért lesz közel száz programunk, 
Gyarmaton kívül számtalan helyszínen, de határainkon túl is. A má-
jus 1-től június 4-ig tartó Szkíta Napok részletei megtalálhatók az 
Összefog a kultúra (osszefogakultura) facebook-oldalon.

                                   (szino)
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- Városunk kulturális életében 
nagy hagyománya van az amatőr 
színjátszásnak, amelynek bázisa kez-
detektől fogva a Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központ – utalt vissza a 
múltra a művészeti vezető. – Az or-
szág legnagyobb amatőr fesztiválján, 
az ISZN-en az évtizedek során szép 
sikereket ért el elődünk, a Madách 
Színkör, de sajnos az ő megszűnésük 

után komoly űr keletkezett. Ennek a 
hiánynak a pótlására jött létre immár 
több mint tizenöt esztendeje a Gyar-
mati Színkör, természetesen a műve-
lődési központ berkeiben működve. 
Az eltelt időszakban sok személyi 
változás történt, de mindig sikerült 
újjáalakulni, megújulni. A szervezés 
során számos alkalommal hirdettünk 
meg tagtoborzást, voltak, akiket ki-
emelkedő előadói képességeik alap-
ján hívtunk meg a társulatba, illetve 
akadtak olyanok is, akik egy-egy elő-
adásunkat látva kaptak kedvet ah-
hoz, hogy csatlakozzanak hozzánk. 
Mindannyiunk közös jellemzője a 
színház és a színpadi játék szeretete.

Jelenleg tízen alkotják a csoport 
„törzsgárdáját”: Csallóné Majoros Er-
zsébet, Cseri Lászlóné, Horthy Réka, 
Kovács Éva, Pusztai Éva, Fábry Ist-
ván, Rácz Imre, Sinágel József és Sz-
tancsik József, valamint Hegedűsné 

Jusztin Gizella. Rajtuk kívül egy-egy 
előadás színrevitelében szerepelnek 
tehetséges fiatalok is, mint Matusz-
ka Regina és Csordás Ivett, illetve a 
régebbi társakból Szunyog László. 
A fellépések előkészülete nagy fi-
gyelmet, összpontosítást és sok időt 
igényel. A tagok kimagaslóan színes 
egyéniségek, a főállású munkakörük 
is rendkívül változatos. Van köztük 
nyomozó, étteremtulajdonos, kór-
házi főnővér, egészségügyi dolgozó, 
titkárnő, műhelyfőnök és három pe-
dagógus. Ebből fakadóan igen nehéz 
egyeztetni a próbák és az előadások 
időpontjait.

- A hónapok és évek során iga-
zi, baráti közösségé formálódtunk 
– folytatja a művészeti vezető. - A 
tagok a pihenésre, családjukra for-
dítható szabad idejüket áldozzák a 
színkörre, amit azonban nem áldo-
zatvállalásként, hanem az együtt 
játszás örömeként élnek meg. A 
próbákon szakmai segítséget nyújta-
nak egymásnak, valamint a rendező 
munkáját is a legnagyobb mértékben 
támogatják, látják el észrevételeikkel, 
ötleteket fogalmaznak meg, amiket be 
is illesztünk a darabokba. Szintúgy a 
kellékek és jelmezek elkészítésében is 
részt vesznek, minden egyes előadás 
tehát teljes egészében közös munka 
eredményeként valósul meg. 

A Gyarmati Színkör a klasszikus 
színjátszás hagyományait követi. 
Minden esetben a darabválasztás je-
lenti a legnagyobb dilemmát, érthe-
tő módon a tagok a feszültségekkel 
terhes mindennapok után inkább a 
vidámabb hangulatú műveket igény-
lik. Repertoárjuk gerincét így a komi-
kumba hajló, esetenként szatirikus 
irodalmi alkotásokból, közismert ka-
baréjelenetekből, paródiákból szer-
kesztett műsorok adják. Egész estét 
betöltő előadásokkal évente két- há-

rom alkalommal lépünk a városi kö-
zönség elé. 

- Szívesen fogadjuk el a megyén 
belülről érkező felkéréseket, ez éva-
donként javarészt tíz-tizenöt fellépést 
jelent, Salgótarjántól Rétságig, illetve 
kaptunk már invitálást az ország tá-
volabbi pontjairól, legutóbb Tisza-
szőlősön és Baján játszottunk. Járunk 
a Felvidék településeinek rendezvé-
nyeire, többek között megfordultunk 
Szlovákgyarmaton, Losoncon, Ra-
gyolcon, Ipolynyéken és Ipolybalo-
gon. Legnagyobb szakmai sikerüket 
tavaly értük el, a Pajtaszínházi Pro-
jekt keretében eljutottunk a Nemzeti 
Színházba, ahol John Whiting: Nincs 
miért című művét állítottuk színpad-
ra. Ezzel a mélylélektani drámával új 
műfajt és játékstílust próbáltunk ki, 
és óriási boldogsággal töltött el ben-
nünket, hogy kiérdemeltük magas 
szakértői körök, valamint a közönség 
tetszését, és nagy dicséret illeti tár-
sulatunk mentorát, Máté Krisztiánt, 
a salgótarjáni Zenthe Ferenc Szín-
ház Vastaps-díjas művészét, akinek 
kulcsszerepe volt a mű feldolgozásá-
ban.  Igyekszünk továbbá a fiatalabb 
korosztálynak kedveskedni, gyer-
mekszínházi előadásokat tartunk, 
mikulásműsorokat állítunk össze, 
nem csak Balassagyarmaton, hanem 
a vonzáskörzetben élő ifjúság számá-
ra is. Intézmények, civil szervezetek 
eseményein, bálokon, éttermi vacso-
rákon szintén fellépünk pódium-est-
tel. Öröm látni, hogy a színjátszóink 
szakmai tudása évről-évre gazdago-

dik, ennek ékes bizonyítéka, hogy 
Fábry István a Nemzeti Versmondó 
Versenyen arany minősítést kapott. 

Legközelebb május elsején, délután 
17 órától találkozhatunk a Gyarmati 
Színkörrel a Mikszáth Kálmán Mű-
velődési Központban. 

Hegedűs Henrik

Színpadszeretet
Sokat láthatjuk őket. Állandó szereplői minden nemzeti ünnep műsorának, 
emellett pedig egyre több darabot állítanak színpadra, amelyek rendkívül 
népszerűek a színház világa iránt élénken érdeklődők körében. Mára 
elmondhatjuk, a Gyarmati Színkör egyértelműen emelkedő pályára lépett. A 
társulat művészeti vezetőjével, Hegedűsné Jusztin Gizellával beszélgettünk.
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Magától értetődőnek tartjuk 
Hippokratész megállapítását – 

„Az vagy, amit megeszel” -, ám az 
ismeretlen szerző mondását – 
„Az vagy, amit kidobsz” – már 

jóval kevesebben valljuk követen-
dőnek. Pedig mindkét esetben 
tragikusak a következmények. 

Elhajigált cigarettacsikkek az ut-
cán, építési törmelék az erdőszélen, 
műanyag flakonok a bekötőutak 
mentén. 

Gátlástalanság? Hanyagság? Igény
telenség?

Városunk önkormányzati rende-
lete értelmében „közösségi együtt-
élés alapvető szabályainak meg-
sértésének” minősül a szemetelés. 
Tavaly 79 esetben intézkedett a 
hivatal ilyen ügyekben. A helyszíni 
bírság 550 ezer forintig terjed. ko-
molyabb történetek esetében akár 
150 ezer forintra is büntethető az 
elkövető. 

Persze, a lényeg mindig az: egy-
értelműen bizonyítható a szabály-
sértés? Nem könnyű, maradjunk 
ennyiben, hiszen ki veri nagydob-
ra, hogy elindul és kiszórja a sze-
metét? Arról már nem is beszélve, 
hogy többnyire szürkületben vagy 
sötétben cselekednek a névtelen 
bátrak.

De léteznek szemünk előtt élő 
gondok. Az évek óta működő 
hulladékszigetek a jövő irányába 
mutatnak. Legalábbis a többség 
számára. Kevesek még mindig ön-
kényesen értelmezik a szabályokat. 
Évek múltán is. A legelszomorítóbb 
példa erre a Mártírok út és Nyírje-
si utca kereszteződésénél található 
sziget. Nincs olyan hét, hogy egye-
sek – nem is kevesen! – ne pakol-
nák a konténerek tövébe minden-
féle egyéb szemetüket. Aligha kell 
mondani, ez is szabálytalan, s en-
nek elszállítása is a város, vagyis 
mindannyiunk pénztárcáját terheli.

Az emberi gátlástalanságha-
nyagságigénytelenség persze ki-
apadhatatlan. Az már a regék bi-
rodalmába tartozik, hogy egy öreg 
cigány évekig járta a várost kopott 
kordélyával, párszáz forintért min-
dent felpakolt és elszállított. Amit 
aztán gondosan el is rendezett. Tör-

ténetesen ásott egy jókora gödröt – 
egyébként önkormányzati – háza 
udvarán, s abba temette a cókmó-
kot. Néhanap még égetett is ezer-
éves kályhájában. De még azt is 
magától értetődőnek tartotta, hogy 
a ruhaneműket utcai csatornákba 
tömködte. Minderre úgy derült 
fény, mikor egy dugulás után kabá-
tok kerültek elő az emésztőből…

A Homoki Szőlőknél gumiznak: 
erőgépek abroncsait égetik el a ben-
nük lévő fémszálakért. A kórházi 
reptér melletti területen egyszerű-
en leszórják a nem kívánatos hulla-
dékot. Az erdőket pedig mindenki 
szabad területnek tekinti.

A közterület felügyelők mennek 

és intézkednek. Azonban ők sem 
varázslók. Csak ott és akkor tud-
nak intézkedni, ahol és amikor a 
törvény azt lehetővé teszi. Gyakran 
találkoznak olyan polgárokkal, akik 
éppen pakoltatják szemetüket. Köz-
ismerten kétes figurákkal. Szólnak 
a gazdának. Udvarias figyelmezte-
tésre mocskos válasz érkezik…

De az olyan esetek is rendszere-
sek, mikor kisebb szócsata után az 
illető elismeri az illegális hulladék 
lerakását vagy lerakatását, de meg-
bánásnak nyoma sincs (lásd a 9. ol-
dalon olvasható Elkönyvelve című 
jegyzetünket). 

Ezért kéri a Város a polgárokat, 
hogy ne adják oda szemetüket bár-
kinek! Ne bízzanak meg bizonyos 
alakokat párszáz forintért a hulla-
dék eltüntetésével – mert az úgyis 
illegálisan lesz leborítva. 

Városunkban Zolnyánszki Zsolt 
képviselő régóta szívén viseli az 
ügyet:  Nem csak a harsány, erdő-
széli kupacokat látva illik felkap-
ni a fejünk és szólni a megfelelő 

helyen, hanem 
akár a belváros-
ban cigicsikket és 
egyéb hulladékok 
eldobálók irányá-
ba is; ez utóbbi 
jelenség mellett 
 valljuk be őszin-
tén - szinte kivétel 
nélkül elsétálunk! 
Evidencia?! Na, 
ez a gondok gyö-
kere! Itt rögtön 
le kell szögezni, 
nem technikai 
kérdésről van szó, 
nem a kukák hiá-
nyoznak, hanem a 
szemléletben van 
a hiba! „

G á t l á s t a l a n -
ság? Hanyagság? 
Igénytelenség?

V á r o s u n k n a k 
a tavalyi évben 
20 millió forint-
ját emésztette fel 
a „szemétügy”, 
vagyis ennyit köl-
töttünk az adó-
fizetők pénzéből 
egy olyan kiadás-
ra, melynek min-

den egyes forintja jobb helyen lett 
volna, bárhol máshol.

E sorok írója nem tud erre mást 
mondani, mint amit évekkel ezelőtt 
olvasott egy szerencsésebb vidé-
ken magasló táblán: „Az intelligens 
ember nem szemetel, a többieknek 
pedig tilos!”.

(szilágyi)

A mi kis szemétségeink
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A polgárok egy része lakossági 
hulladéklerakónak tekinti a temetői 
szeméttárolókat.

Tisztelt Balassagyarmatiak!
A Memento Mori Temetői Alapit-

ványt 2002-ben alapítottam a Római 
Katolikus temető kezelésére, fenntar-
tására. Abban az időszakban még nem 
kellett szemétkeze-
lési díjat fizetni, így 
aránylag csekély ösz-
szegből (400.000 Ft.) 
sikerült felszámolni 
a kis temetőben a la-
kosság által önkénye-
sen lepakolt építési 
törmelék lerakóhe-
lyet. Azóta az említett 
terület betelt, szépen 
kialakított sírhelyek sorakoznak.

A polgárok egy része azonban to-
vábbra is lakossági hulladéklerakónak 
tekinti a temetői szeméttárolókat!

Magukról megfeledkezett polgár-
társaink előszeretettel hordanak oda 
a használt gumiabroncstól kezdve a 
döglött nyúlon át a bontott csempéig 
minden elképzelhető hulladékot.

Mindannyiunk által ismert tény, a 
szemétkezelési díjak az utóbbi évek-
ben drasztikusan megemelkedtek. 

Ennek ellenére Alapítványunk hét 
évig nem emelte a temetői díjakat, de 
idén kénytelenek voltunk megtenni. A 
temetői szemét ártalmatlanítása éves 
szinten 3-4 millió közötti összegre rúg. 

Másik nagy probléma a bontott sír-
emlékek elhelyezése! A sírkövesek 
tisztességesebb fele betartja a temetői 

szabályzatot és bejelenti a sírkőállítást 
illetve elszállítja a bontott síremléket, 
A probléma elsősorban azoknál van, 
akik "feketén"  illetve szlovák vállalko-
zókkal dolgoztatnak, így megrövidít-
ve a költségvetést és szűkebb környe-
zetüket is, hiszen ezáltal nem veszik ki 
részüket a temető fenntartásából, így 
a becsületes embereknek kell állni a 
költségeket.

Tisztelt Balassagyarmatiak! Az Ala-
pítvány Kuratóriuma messzemenőkig 

szem előtt tartotta a lakosság terhelhe-
tőségét, ezért igyekeztünk az országos 
átlaghoz képest alacsonyan tartani a te-
metői díjakat. Ahhoz, hogy gondnokot 
alkalmazzunk, éves szinten pluszban 
két-három milliót kellene beszednünk. 
Mivel ez kemény díjemeléssel járna, 
ezért a következőket gondoltuk ki. 

Önkéntes alapon megszervezzük 
a Temetői Polgárőrséget! Elsősorban 
azokra gondolunk - hála Isten, sokan 
vannak, akik támogatnak tetteikkel, 
elismerő szavaikkal -, akik szabadide-
jükből áldoznának kegyeleti helyünk 
védelmére és egyfajta "térfigyelő ka-
meraként" rögzítenék a temetőben 
előforduló szabálytalankodókat (ter-
mészetesen ismerve ezen emberek 
agresszivitását, a konfliktust nem kell 
felvállalni), ami alapján megtehetnénk 
a szükséges lépéseket és végre valóban 
kegyeleti helyként működne a temető 
(a temető térfigyelő kamarákkal tör-
ténő "lefedése" milliós nagyságrendű 
lenne).

Kérem azon polgártársainkat, akik 
átérzik az ügy fontosságát és hajlan-
dóak elindulni egy rögös úton - amin 
megpróbáljuk nevelni, fegyelemre 
szoktatni nevezett polgártársainkat -, 
jelentkezzenek a 300-413-as telefonon 
vagy a Temető utca 4. sz. alatti irodá-
ban.

Köszönettel: 
Káplár András alapító

Már a temető sem szent

Tisztelet
Bolondok között így lé-

vén józan címmel a feled-
hetetlen dalnokra, Cseh 
Tamásra emlékeztek a 
művelődési központban 
rendezett hangulatos estén 
városunk Csehtamás-ra-
jongói. Hej, ha ezt láthatta 
volna egy oly nagy ravasz, 
mint Shakespeare William!

Fuvolisták 
Harminc zeneiskolából ér-

keztek tehetséges muzsikusok 
az immár tízedik alkalommal 
megrendezett Fuvoladuó ver-
senyre. A Rózsavölgyi Márk 
Művészeti Iskolában rendezett 
eseményen a házigazdák kép-
viseletében Kanyó András a 
tanár-diák kategóriában Hatala 
Dórával második, míg Pap Bog-
lárkával harmadik díjat nyert el.

Elkönyvelve
Szösszenetre dörgedelem.
„A Gyarmati Hírek márciusi számában megje-

lent Szemétség című cikk nem felel meg a való-
ságnak és az újságírói etikának, továbbá súlyo-
san sérti az én és könyvelőtársaim személyét és 
jó hírnevét városunkban” – szól a nyitómondat.

Vékonyka 13 soros cikkecskénkre vaskos 
47 soros kioktatást kaptunk. A siralmas-nevet-
séges magyarázkodás ismertetésétől megkí-
mélnénk olvasóinkat – értékesebb mondatokra 
szánjuk e hasábokat -, csupán azt emelnénk 
ki a levélből, hogy szerzője hosszasan fejte-
geti az újságírás alapszabályait, miszerint „az 
aranyszabály a tisztesség”, és részletesen 
ecseteli az „etikai kódexet”. Teszi ezt névtele-
nül, „Könyvelő Irodát Vezető” aláírással. 

Természetesen tudtuk-tudjuk, kinek a sze-
metét találták meg a város határában, ám azért 
nem nevesítettük, mert magára a jelenségre 
kívántuk felhívni a figyelmet. 

Miként most arra, milyen az, amikor még a 
szabályszegő próbálja leckéztetni a krónikást.

Hogy ez kinek a szégyene, döntsék el ked-
ves olvasóink.

(szilágyi)
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   Nem lehet finnyásnak lenni!
Akár Genderlányfiúlányokká Transz

vesztálódók Pártja is lehet az egykori 
lajbis radikális nemzetiből, ha Simics
ka után netán Sorosnak is gusztusa 
támad rájuk, de a hatalom/pénzéhség 
függvényében még a fordított sorrend 
sem kizárt. Ugyanis a hétköznapok 
történéseiben nyilvánvalóvá vált, hogy 
ilyen sarkos jobbról balra váltás vala
miféle közbizalmon alapuló érdekképvi
selet kiárulása, valójában elvek mentén 
húzódó pártérdekek árucikké konzumá
lódásának félegy éves története, mely 
demokráciákban politikatörténeti ab
szurdnak számít. 

Ha Berne Emberi 
játszmák című köny
vének alapgondola
ta szerint valamit 
mondhatunk, köznapi 
polgárokként mind
közönségesen csak 
annyit, hogy „gyo
morforgatóan undorító”. Decens 
tárgyilagossággal, hogy „megtévesz
tették választóikat”; a mondóka hu
morával meg hogy „bal, jobb, bal, 
jobb, mennek a majmok”. 

Azért mezei politikusokként talán 
még azt is hozzátehetjük; a szívós 
következetesség apró lépéseinek idejét 
az ugráslehetőség idejével felcserél
ni igencsak képzetlenségre vall, mint 
ahogy a „nagyot szakítunk projektje” 
is visszaüt akár perspektívájában, 
akár korábbra tekintő precedens érté
kű tanulságai felől nézzük.    

Mint a szólás tartja: „Láttam én 
már karon varjút!”

Mi több, pártáruló Kunczét, majd 
exitáló szadeszt, sőt malomkeréknyi 
MDFkalapot is, melynek emlékét 
úgy elfújta a szél, mint az áprilisi 
ibolyaillatot.

 „Cukisékkal” sem lenne gondunk 
addig, amíg fenti aberrációikkal belte
nyészetükben szagítanak.  Most azon
ban „új rablói vannak a nyárnak”, és 
a közbékének.

A SimicskaJobbik plakátkampány
ba kezdett. Ennél alattomosabb és 
sunyibb eszmehirdető módszert senki 
más nem talált, vélhetően nem is igen 
keresett. „A plakát maga a gyalázat” 
– írja Dippold Pál publicista  „Sér
tő, a köznyugalmat rendkívüli módon 
zavaró, büntetőjogilag megfogha
tó, rágalmazó tartalmakat hordozó, 

végtelenül gyáva és 
kisszerű eszköz. A 
minden emberben ott 
lévő, de a legtöbbünk
ben megfékezett sátáni 
indulatokra akarnak 
hatni ezek a plakátok. 
Az irigységre, a zsige
ri gyűlölet felkeltésére 

és folyamatos ébren tartására.”
Korosztályom nagyobbik része nem 

csak a hétköznapi kommunizmust, de 
annak nyelvi üledékét is megszenved
te. Számunkra különösen üres fraze
ológiájuk és stilisztikai csúsztatásaik 
hazugságkakofóniája alig viselhetőn, 
de legalább beszédesen hiteltelenítők 
voltak. 

Egyik kezdetleges stílusbújócskájuk 
például a felelősségvállalást eleve há
rító többes számú simlizés, melynek 
énőrzővédő gyávasága dialektikus 
materialista olajozottsággal műkö
dött, s természetesen nem Pelikánelv
társék alapszervezetében.    

Simicska vonó/ája, kis átirattal 
most ugyanezt húzza nosztalgikus 
plakátgonoszságával, melynek nyel
vi kártételénél csak primitívsége na
gyobb. Itt is a személyes névmások 

szerveznek, sőt polarizálnak: „Ti dol
goztok, ők lopnak” Két többes számú 
személyes névmás. Ti és ők. Hol van 
a plakátokról az a két személyes név
más, ami valamennyire hitelesíthetné 
otromba állításaikat: hol van az én, 
és hol van a mi? Hol van a liberális
szocialista önzés énjének vállalása, és 
hol a mi, a lajbis radikális nemzeti? 
Sehol. Ahogy a kulisszák mögött a 
szereposztó rendező, a szürke emi
nenciás, a nagy organizátor, sehol a 
felszínen, de már esetleg úton a világ
manipulátor George Soros diszkrét 
inkognitója felé, hogy a senior előtt 
letehesse vazallusi esküjét. Farkasai 
is bizonyítottak, alamuszi módon ki
somfordáltak a Sorosügyi parlamenti 
szavazásról, amin azért nem kell na
gyon csodálkozni, hiszen a betelepíté
si kvóták elleni eljárásban ugyanígy 
tettek. 

A jövő héten talán már együtt üvöl
tenek a genderlányfiúlány falkával, a 
Sorosjugendekkel CEU akadémiáért; 
az Anarchista Világügynöki fakultás 
akkreditálásért; a káoszjog védőszer
veiért; a civilmozgalmároknak por
ció, forspont, kvártéjért; migránste
lepítésért, sariáért, minaretépítésért, 
a disznók kiirtásáért, a péntekvasár
napi ünnepi zárvatartásért; Helsinki 
Bizottságért, Amnesty Internationa
lért, Freedom Houseért, a magyar de
mokrácia védelméért, s természetesen 
a Zorbán takarodásáért.

Farkasokkal táncolni vagy farkasok
kal üvölteni – egyre megy. Egyébként 
már Medgyessy is megmondta: „Nem 
lehet finnyásnak lenni!”  

Meg már a római közvécéket felállí
tó Vespasianus is; „Pecunia non olet” 
– A pénznek nincsen szaga.

Veres József

zsigeri
gyűlölet

“
“

„Örök gyermek és álmodozó 
vagyok, aki szeretné, ha a bolygó 
jobb hely lenne.”

A balassagyarmati Balla Orsolya 
– aki természetvédelmi mérnökként 
biokertészetet vezet, a festészet mel-
lett hímzéssel foglalkozik, de felújít 
régi tárgyakat is - képeiből rendezett 
kiállítás nyílt a Szerbtemplomban.

Zolnyánszki Zsolt kurátor köszön-
tője után ifj. Telek Zoltán megnyitó-
jában hangsúlyozta a régi értékek 
megőrzésének fontosságát, amely-
nek során Orsolya a modern kort 
„leheli” a hagyományos dolgokba. 

A kiállítás megnyitóján közremű-
ködött a Művészeti Iskola citeraze-
nekara és Csetneki Hanna. A kiállí-
tás május 25-ig látható.

Hagyomány és korszerűség
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Városunk képviselő-testülete 
megszavazta a közeljövőben in-

duló, Balassa Kártya névre ke-
resztelt városkártya programot: 

több szolgáltatást ötvöz, ezáltal – 
felhasználhatóságát tekintve – 

túlmutat bármely korábbi hason-
ló kezdeményezésen. Bevezetését 
megalapozza a fizetési infrastruk-
túra modernizálását célzó, ingye-

nes bankkártya-elfogadó termi-
nálhálózat kiépítése a város kis-
kereskedelmi egységeiben, azaz 

Fizetési Pontok telepítése.

Nő a bankkártya-elfogadó 
helyek száma a városban
Magyarországon a bankkártya-

használat messze elmarad az uniós 
átlagtól - olvasható a Nemzet-
gazdasági Minisztérium tavalyi je-
lentésében, ráadásul az elmúlt 
években lelassult az elfogadóhe-
lyek bővülése. A holtpontról való 
elmozdulást célozta meg az NGM 
2016. decemberében meghirdetett 
termináltelepítő programja, amely-
nek köszönhetően idén  30 száza-
lékkal több boltban fizethetünk 
majd bankkártyával. A pályázat 
egyik nyertese, a P.O.I. Partner 
Kft. évek óta dolgozik azon, hogy 
olyan üzleti modellt és szolgálta-
tást biztosítson partnerei számára, 
amely ösztönzően hat fizetési kul-
túránk fejlődésére, és előnyös kon-
díciókat nyújt mind a kiskereske-
dők, mind a kártyatulajdonosok 
számára. A P.O.I. Fizetési Pont 
szolgáltatása egy, a világ számos 
országában már jól működő tech-
nológián alapuló, innovatív fizeté-
si megoldás, amely a hagyományos 
bankkártyás fizetésnél jóval széle-
sebb körű. 

A szolgáltatáscsomag alapja egy 
új generációs, érintőképernyős, ún. 
intelligens POS (POI) terminál, va-
lamint az O.F.SZ. Országos Fizetési 
Szolgáltató által kibocsátott Fizetési 
Kártya. 

Ez azt jelenti, hogy a terminál-
igénylő, Fizetési Pontokká váló 
boltokban a vásárlók 5 perc alatt 
juthatnak teljes értékű MasterCard 
kártyához és a hozzá tartozó ked-

vező díjú fizetési számlához. Nincs 
bankfióki sorbanállás, két hetes vá-
rakozási idő, vagy utazás, ha valaki 
fizetési kártyát szeretne, hiszen a 
szomszédban is elintézheti mind-
ezt.

Mindenki jól jár vele
Amellett, hogy a P.O.I. Partner 
Kft. ingyenesen vállalja a POI ter-
minálok telepítését és működteté-
sét a Fizetési Pontokon, nincs 
havidíj, vagy forgalmi elvárás és a 
kereskedő még pénzt is kereshet 
vele! Ráadásul a terhei jelentősen 
csökkennek azáltal, hogy a bank-
kártya-használathoz kapcsolódó 
díjtételek mérséklődnek, ugyanis a 
bankkártyás forgalom kevesebb, 
mint 1 százalékának megfelelő 
díjat kell fizetnie a szolgáltatók-
nak (szemben az általános 3-5 szá-
zalékkal). 

Ebben a modellben mindenki jól 
jár: a kiskereskedők ingyen termi-
nálhoz, azon keresztül pedig bevé-
telhez juthatnak, illetve bővül vá-
sárlókörük is, hiszen a Fizetési Pont 
szolgáltatásokkal előnyre tehetnek 
szert a konkurens boltokkal szem-
ben. A vásárló pedig az értéknövelt 
és kényelmi szolgáltatásoknak kö-
szönhetően egy helyen talál meg 
minden, a napi pénzügyei intézésé-
hez szükséges eszközt. Így nem-
csak a vacsora megvásárlása miatt 
sétál a karnyújtásnyira lévő boltba, 
hanem feltölti mobiltelefonja 
egyenlegét és befizeti pl. a súly-
adót, vagy a csatornadíjat. Emellett 
azonnal utalhat pénzt a terminálon 
keresztül, befizethet a számlájára 
kis összeget, vagy akár készpénzt 
is kérhet vissza a kártyás vásárlást 
követően. Mindezt pedig az ország 
számos pontján megteheti, hisz a 
Fizetési Pontok nemcsak városunk-
ban, hanem országszerte megtalál-
hatóak.

Gyarmaton jelenleg a kiskereske-
delmi egységek közel 60 százaléká-
ban nincsen terminál, azonban a vá-
rosban lebonyolított előzetes felmé-
rés jól mutatta, hogy megfelelő üzle-
ti modell mellett a kiskereskedők je-
lentős hányada nyitott a Fizetési 
Pontokra.

Városkártya program – 
elsőként a régióban

A városkártya program megszava-
zását megelőző, Balassagyarmaton 
végzett felmérés azt is mutatta, hogy 
az üzlettulajdonosok több, mint 80 
százaléka örülne a Fizetési Pont vá-
roskártya programjának, hiszen jelen-
tősen növelheti a forgalmukat. 
Ráadásul a lakosok a Fizetési Pontokon 
igényelhetik és aktiválhatják város-
kártyájukat, amely megkönnyíti a 
mindennapjaikat a városban. 

A városra szabott program 
Balassagyarmaton hat szolgáltatással 
indul, azonban akár ennek többszörö-
sére bővíthető az igények alapján. A 
vásárlói lojalitás alprogramban min-
den, a városban elérhető kedvezmény 
és törzsvásárlói program egy kártyá-
val vehető igénybe. A helyi modern 
díjfizetés szolgáltatás lehetővé teszi az 
önkormányzati díjak, adók pillanatok 
alatt való befizetését a Fizetési 
Pontokon. A helyi kifizetések alprog-
ram biztosítja, hogy az önkormányza-
ti támogatásokhoz a leggyorsabban 
lehessen hozzájutni és a megfelelő 
módon felhasználni. Fontos szolgálta-
tás, hogy a lakosok szavazhatnak a 
terminálokon keresztül a város közér-
dekű kérdéseiben egyéb ügyeik inté-
zése közben, így aktívan hozzájárul-
hatnak a városvezetés munkájához. 
Egy másik alprogram keretein belül 
azonnal, bárhol értesülhetnek a várost 
érintő fontos információról SMS for-
májában. A Balassa Kártyát és szolgál-
tatásait, illetve a város életét érintő 
aktualitásokról pedig a városkártya 
honlapján tájékozódhatnak.  

És ez még nem minden! Ez az 
első városkártya Magyarországon, 
amelybe egy teljes értékű MasterCard 
egyérintéses fizetési kártya és a hoz-
zátartozó fizetési számla is beépítésre 
került. 

Így a Balassa Kártyával kiválthatjuk 
a többi, pénztárcánkban, zsebünkben 
lapuló kártyát. Hozzájut hatunk 5 perc 
alatt és fizethetünk vele a boltokban, 
igénybe vehetjük törzsvásárlói ked-
vezményünket a fodrásznál, vagy az 
autómosóban, dönthetünk a lakóhe-
lyünket érintő kérdésekben, azaz még 
jobb lesz Balassagya rmaton élni.                     

 www.fizetesipont.hu

Vegye készpénznek a kártyát!
Elindult a Fizetési Pont telepítés - Bemutatkozik a Balassa Kártya
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EBTARTÓK FIGYELEM!  
Értesítjük Balassagyarmat lakosságát, hogy 

az ebek veszettség elleni kötelező oltása 
az alábbi helyeken és időpontokban lesz:

Szügyi út  2017. május 6. (szombat) 7.00 – 10.00 
Kecske-liget 2017. május 7. (vasárnap) 7.00 – 10.00
Pótoltás: 
Szügyi út  2017. május 14. (vasárnap) 7.00- 8.00 
Kecske-liget 2017. május 14. (vasárnap) 8.00- 9.00 
Kóvár  2017. május 14. (vasárnap) 9.00 -10.00
Homoki szőlők 2017. május 14. (vasárnap) 10.00 -11.00
Nyírjes  2017. május 14. (vasárnap) 11.00 -12.00

Az eboltás díja: 3.500 Ft, mely tartalmazza az oltást, a 
féregtelenítő tablettákat és a regisztrációs igazgatási díjat

Veszettség ellen csak mikrochip-pel ellátott ebek olthatók, 
lehetőség van az oltáskor még jelöletlen ebeknél a mikrochip be-

ültetésre, ára: 3500 Ft. Az újonnan kiadott vagy elveszett oltási 
könyvek pótlása díjköteles: 500 Ft/db.

A veszettség elleni oltás és a mikrochip kötelező, a mikro-
chip nélküli illetve az oltatlan ebek tulajdonosaival szemben 
büntetés kerül kiszabásra.

Információ illetve az eb tartási helyén kért oltás bejelentése: dr. 
Perjés Zoltán, 06-30/977-5951.

Az ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület képzési pá-
lyázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért  Közhasznú Nonprofit Kft. ered-
ményesnek értékelte. Ezáltal a megyei szinten működő egyesüle-
tünknek 28 szociális szakember és 12 fő képzésére nyílt lehetősé-
ge. A képzések helye a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ. 

A programmal célunk, hogy mind a munkatársaink, mind az 
érintett személyek minél jobban legyenek képesek érdekeiket 
érvényesíteni és mindennapjaikban tudjanak felelős döntéseket 
hozni. A 30 órás tréning sikeres elvégzése munkatársaink részére 
25 akkreditációs ponttal bír. A képzés elvégzéséről minden részt-
vevőnek igazolást, vagy tanúsítványt állítunk ki. Bízunk abban, 
hogy a megszerzett tudás a mindennapok gyakorlatába beépíthe-
tő, abban kiválóan hasznosítható. 

Fábri Lászlóné projektfelelős

Költészet Napja
Szóban és dalban egyaránt elhangzottak a magyar 

irodalom klasszikusai, illetve kortárs versek a műve-
lődési központban tartott költészet napi műsorban. A 
rendezvény keretében mutatták be Juhász Ákos köl-
tő-előadóművész 
frissen megjelent 
Most című köte-
tét. A fellépők kö-
zött szerepeltek a 
Gyarmati Színkör, 
a Tormay Társa-
ság tagjai, vala-
mint a Dallamos 
együttes is.

Program a felelős döntésekért

Tájékoztatás
Balassagyarmat Önkormányzata ez-

úton tájékoztatja városunk polgárait és 
az itt működő civil szervezeteket, hogy 
megkezdtük a településkép védelmé-
ről szóló 2016. évi LXXIV. törvényhez 
kapcsolódóan Balassagyarmat város 
Településképi Arculati Kézikönyvének 
megszerkesztését.

Kérjük mindazon személyeket és ci-
vil szervezeteket, akiknek javaslata van 
arra, hogy mely építészeti, környezeti, 
településképi érték, jó példa kerüljön a 
kiadványban bemutatásra, az javaslatát 
juttassa el 2017. május 12-ig a pmester@
balassagyarmat.hu, vagy Moór Mátyás 
városi főépítésznek címezve a moorma-
tyas.53@gmail.com e-mail címre.

A Településképi Arculati Kézikönyv 
készítésének célja, hogy jó példát, iga-
zodási pontot nyújtson egyaránt a laikus 
építkezőknek, és a szakember tervezők-
nek új épületek építése, meglévők fel-
újítása során. Közös feladatunk a minél 
harmonikusabb településarculat elérése, 
meglévő értékeink megóvása.

Medvácz Lajos polgármester
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- Kisiskolásként édesapám és testne-
velőm bíztatására atletizáltam – idézi 
fel a kezdeteket Edina -, ezeknek az 
éveknek az örömei adták azt a sport-
szeretet, ami a mai napig hajt, immár 
harminc éve. Pár évig triatlonoztam 
is, majd nyolcadikos koromban jöttek 
toborozni a csepeli iskolánkba, rögtön 
beleszerettem a kajak-kenuba. Egyál-
talán nem jöttek gyorsan az eredmé-
nyek, de nagyon kitartó voltam. 15 
évesen országos diákolimpiát nyertem 
kajakosként, majd európai versenyről 
térhettem haza bajnokként, ifjúsági 
válogatott lettem. Főiskolai tanulmá-
nyaim alatt kicsit váltottam: áttértem 
a kenuzásra, s már az első viadalom 
után bekerültem ott is a válogatott-
ba. Ezek az évek már a csapatról, a 
közös munkáról szóltak. Egy életre 
megtanultam, milyen egymásért küz-
deni, harcolni teljes erőbedobással, 
feláldozni az önös érdekeket a közös-
ségért. Sárkányhajóban többszörös 
világbajnoknak mondhatom magam, 
világjátékokon is indulhattam. Itt is-
merkedtünk meg az erőemelőkkel, 
akik megkérdezték, nincs kedvem 
kipróbálni az erőemelést? Hát, kipró-
báltam… 

Edina olyan elképesztő erőnléttel 
bírt, hogy „csak” az erőemelés tech-
nikáit kellett megtanulnia. Gyorsan 
haladt. Pár év múlva már sorra nyerte 
a versenyeket, országos bajnok lett, 
nemzetközi színtéren is letette névje-
gyét. Megismerkedett a szintén orszá-
gos bajnok, válogatott Ódor András-
sal, akivel együtt készülve 2008-ban 
megnyerte a Prágai Világbajnokságot 
– azóta alkotnak boldog párt az élet-
ben. 

- Hat éve foglalkozom utánpótlással 
több korcsoportban is - meséli -, imá-
dom minden pillanatát! Az edzések 

nagyon jó hangu-
latú, motivált csa-
patban zajlanak. 
Mindenkinek más 
a célja: valaki for-
málódni szeretne, 
valaki prevenciós 
célzattal jár, töb-
ben erőemelő vagy 
kajakos versenyre 
készülnek. Külön 
öröm számomra, 
hogy a gyermeke-
ink, Barnabás és 
Benedek is részt 
vesznek már a 
tréningeken, így 
együtt sportol a 
család! Gyakorla-
tilag a Vitalitás SE 
is olyan, mint egy 
nagy család, ahol szeretjük és segítjük 
egymást. Sokat köszönhetek ennek a 
klubnak, és Honti Attila elnöknek, aki 
régóta versenyzőtársam is, azért ez 
sem mindennapos egy egyesületnél! 

Civilben a Szondi György Szakis-
kola testnevelőjeként tevékenykedik, 
az „ép testben ép lélek” szellemében 
foglalkozik a tanulókkal. Sokat jelent 
a számára, hogy Kopcsányi Ottó igaz-
gató támogatja az elképzeléseit.

- Nincs okom panaszra – nevet Edi-
na -, szuper családban, szép környe-
zetben élek, szeretem a munkámat, 
kedves emberekkel-barátokkal va-
gyok körülvéve. Ez a legfontosabb! A 
sportpályafutásommal kapcsolatban 
van bennem némi hiányérzet: annak 
idején az olimpiáért sokat dolgoztam, 
apróságokon múlott, de nem jött ösz-
sze. Persze nem szomorkodom, végül 
is valamilyen szinten kárpótolt az 
élet: a tavalyi, riói olimpián indult egy 
komoly sportolóm, Ceiner Benjámin – 

nevelőedzője voltam -, aki párosban 
és négyesben is nagyon jól szerepelt. 
Ez nagy büszkeség a számomra! És 
akkor még nem beszéltem a számta-
lan erőemelő sikerről, a tavalyi Euró-
pa-bajnokságon elért 141.5 kilós fek-
venyomó világrekordomról, az egyre 
ígéretesebb tanítványaimról…

Ulveczki Edina sérülés után készül 
a versenyzői visszatérésre. Óvatosan 
tréningezik, semmit nem akar kockáz-
tatni. Szívesen emelne és nyomna még 
rangos viadalokon, de a medáloknál 
már jobban motiválja iskolai munká-
ja, a fiatalok felkészítése, tapasztalatai 
átadása. Az egészség mindennél fon-
tosabb, persze azért néhány arany-
nak még szívesen készítene helyet az 
érmektől és serlegektől zsúfolt vitri-
nekben. Amikor pedig legfontosabb 
céljairól kérdezzük, szelíd mosoly kí-
séretében csak ennyit válaszol: - Sze-
retnék példát mutatni…

(szilágyi)

Az erő vele van

Nem hétköznapi sportolónő: kimagasló eredménye-
ket ért el kajak-kenuban és erőemelésben, világcsú-
csot jegyez fekvenyomásban, utánpótlás erőemelők 
és kajakozók edzője, nyaranta kajaktábort vezet, civil-
ben testnevelő tanár. Ulveczki Edina, a Vitalitás SE 
kiválósága követendő példát mutat mindenkinek aka-
raterőből, szorgalomból és sportszeretetből.

Tető alatt a szurkolótábor
Újabb létesítményelemmel gazdagodott a Kövi Pál Sportközpont. 

A Balassagyarmati VSE megyei első osztályban szereplő lab-
darúgóinak Ipoly-parti otthonában a lelátórész fölé tetőszerkezetet 

emeltek, így már a kedvezőtlen időjárási viszonyok során sem kell 
többé ázniuk a drukkereknek. Információink szerint hamarosan fel-
szerelik a széksorokat is, még kényelmesebbé téve a szurkolást. 

A csapat szakmai vezetésében a tél folyamán változást történt, a 
vezetőedző, Lenkey Gábor távozása után már egyedül a szakmai 
igazgató, Kis Károly irányítja tavasszal a társaságot. A fiúk tovább-
ra is magabiztosan állnak a tabella élén, márciusban és áprilisban 
mindössze egyetlen, kisebb botlásuk volt, amikor Karancslapujtőn 
értek el döntetlent, a többi meccsüket, így a két nagy rangadót, 
hazai pályán a Salgótarjáni BTC ellen (2-1) és idegenben, Cereden 
(3-1) egyaránt megnyerték, azaz igen közel kerültek ahhoz, hogy 
behozhatatlanná váljon előnyük a „megyeegyben”.

(hege)








