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 Újabb 860 millió fejlesztésre

Már igényelhetik a vállalkozók a mikrohitelt, amelynek ka-
matköltségeit átvállalja az önkormányzat.

Medvácz Lajos polgármester és Varga Béla, a Nógrád Megyei 
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgató-
ja ellátta kézjegyével az új mikrohiteles 
együttműködésről szóló szerződést.

Mint arról már beszámoltunk, a Ma-
gyar Vállalkozásfejlesztő Alapítvány ál-
tal biztosított mikrohitel konstrukció 3,9 
százalékos fix kamatköltségét átvállalja 
a Város az elkövetkező három eszten-
dőben.  

A mikrohitel egy maximum 10 millió 
forintos összegű forgóeszköz és/vagy 
fejlesztési hitelforrás, legalább 75 száza-

lékos magyar többségi tulajdonban lévő, maximum 9 főt foglalkoz-
tató, akár újonnan induló mikro- és kisvállalkozások számára. 

Az önkormányzat az első három évre azoknak a helyi vállal-
kozásoknak vállalja át a kamatterheit, akik 1-9 fő között foglal-

koztatnak, székhelyük és telephelyük is 
csak Balassagyarmaton van, a fejlesz-
tést a város területén valósítják meg, 
továbbá vállalják, hogy a hitelfelvétel 
utáni harmadik évben vagy a foglalkoz-
tatotti létszámukat bővítik, vagy növelik 
adózott árbevételüket. A hitel nem igé-
nyelhető személygépjárművekre - csak 
abban az esetben, ha a vállalkozás 
személyszállítási főtevékenységgel fog-
lalkozik. 

Igényelhető a mikrohitel

Az önkormányzat évek óta sikere-
sen él a pályázati lehetőségekkel: 

az elmúlt napokban újabb százmil-
liókat sikerült nyerni a városnak. 

- A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretében 
tizenhat pályázatot nyújtottunk be 
– tájékoztatta lapunkat Medvácz 
Lajos polgármester -, amiből eddig 
öt kapott nyertes értesítést. Leg-
utóbb, csomagban négyre pályáza-
tunk. Ha megnézzük, hogy mek-
kora túljelentkezés volt az egyes 
pályázati forrásokra – többnyire 
három-négyszeres! -, akkor igazán 
elégedettek lehetünk: ekkora ver-
senyben igen szép eredmény az el-
ért 860 millió forint. 

Különösen örülök a Nyitnikék 
óvoda nyertes pályázatának, 250 
millió forint értékben, teljes körűen 
felújítjuk a sajnálatosan rossz álla-
potú épületet. A Nyírjes turisztikai 
célú fejlesztésével hasonlóképpen 
régi vágyunk válik valóra (részletek 
az 5. oldalon – a szerk.). Ezen pályá-
zatainkat feltétel nélkül támogatták 
az elbírálók, vagyis azonnal megtör-
ténhetnek a szerződéskötések. 

55 millió forintból korszerűsítjük 
a Védőnői Szolgálat Madách utcai 

épületet, továbbá irodabú-
torokkal, számítástechni-
kai eszközökkel, szakmai 
anyagokkal gazdagítjuk 
az intézményt. 

A Városi Bölcsődében 
24 millió forint keretében 
kicseréljük a fedélszé-
ket (a tetőszerkezetet), 
megoldjuk a biztonságos 
szennyvíz-elvezetést és 
birtokon belül újraaszfal-
tozzuk a járdákat. 

Mivel számos pályáza-
tunk még bírálati szakasz-
ban van, várjuk a többi 
TOP-os eredményt. Ezen 
kívül még további hat, 
uniós pályázatunk áll el-
bírálás előtt – nyilatkozta 
a város első embere.

Megújuló Csarnok
Pályázaton nyert 25 millió 
forintot a város a Magyar 
Kézilabda Szövetségtől. 
Az önkormányzat 10 milliós 
önrésszel kiegészíti a be-
ruházást, amely során tel-
jesen megújulnak a Városi 
Sportcsarnok öltözői, vizes-
blokkjai és az elektromos 
rendszere is. 
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Nem túl szívderítőek a 2016-os 
kompetenciamérés eredményei: a 
nógrádi diákság az utolsók között 
található, de megyén belül a gyarma-
tiak a legjobbak. 

A tavalyi országos kompetenciamé-
résben nem kevesebb, mint 4308 okta-
tási intézményben mérték fel a diákok 
teljesítményét.

A 6., a 8. és a 10. évfolyamos tanulók 
ugyanabban az időpontban és azonos 
körülmények között, az arra kikép-
zett felmérésvezetők irányításával és 
felügyeletével írták meg a felmérést. 
Ennek során egy kétszer 45 perc hosz-
szúságú matematikai és egy kétszer 
45 perc hosszúságú szövegértési tesz-
tet oldottak meg.

A napokban közzétett statisztikai 
adatokból kiderül: a nógrádi diákok 
átlagban mindhárom érintett évfolya-
mon az alul-teljesítők közé tartoznak. 
Jellemzően csak Szabolcs-Szatmár-Be-

reg és Borsod-Abaúj-Zemplén diáksá-
gánál, egyes esetekben Somogy vagy 
Jász-Nagykun-Szolnok megyék fiatal-
jainál teljesítettek jobban mind a ma-
tematika, mind a szövegértés terén.

Megyén belül a két általános isko-
lai évfolyam esetében matematikai és 
szövegértési kompetenciákat tekintve 
is a Balassagyarmati Járás diáksága 
érte el a legjobb mutatót.

A járáson belüli iskolák eredménye-
it megtekintve az alábbiak derülnek 
ki: az intézményi sorrend a városban 
nem változott, a legjobb mutatókkal 
továbbra is a Balassi Bálint Gimnázi-
um rendelkezik, itt minden kompe-
tencia eredmény jelentősen jobb, mint 
az országos átlag. 

A második legjobb mutatókat a 
Szabó Lőrinc Általános Iskola hozta, 
amely matematika 6-8. és szöveg-
értés 6. évfolyamon rendelkezik az 
országos átlagnál jobb eredménnyel. 
A Kiss Árpád Iskola szövegértése 6. 
évfolyamban jobb az átlagnál, míg a 
Dózsa Iskola matek és szövegértés 8. 
évfolyamon rendelkezik átlag alatti 
eredménnyel. A Szent Imre Keresz-
tény iskola matek 6-8. és szövegértés 
8. évfolyamon rendelkezik az orszá-
gos átlagnál rosszabb eredményekkel. 
Az iskolák többi mérési mutatói nem 
mutatnak eltérést az országos átlag-
tól.

Figyeljenek a szülők
Az elmúlt évben újjászerveződött 

Egészségesebb Nemzedékekért Egye-
sület szervezett konferenciát a Projek-
tek Házában. 

A tanácskozáson és tapasztalatcserén 
legfőképpen a fejlődési rendellenességek-
kel küzdő gyermekek korai mozgásképes-
ség-fejlesztése volt előtérben. Az egyes 
szakterületek képviselői – pedagógiai 
szakszolgálat, gyógytornász, konduktor, 
fejlesztő pedagógus, védőnő – egyaránt 
azt hangsúlyozták, minél korábban fede-
zik fel a szülők, hogy nem úgy növekedik 
a gyermek, ahogy a kora indokolná, annál 
hatékonyabban gyógyíthatóak és javítha-
tóak a tartáshibák, a mozgásos- és kom-
munikációs zavarok. 

Az előadók, Diósi László, Ábelné Kövér 
Andrea, Retingerné Golyán Szabina, Jam-
rikné Kisvári Katalin, Omanné Földi Me-
linda, Pekáry László és dr. Márkus Eszter 

kiemelték, ha három-hat hónapos korban 
ezt észleli a család, akkor nagy esély van 
a jobb életminőség biztosítására. 

Az eseményen a konferenciát szervező 
egyesület és a Nógrád Megyei Polgárőr 
Egyesületek Szövetsége együttműködési 
megállapodást kötött.

Ujjé a moziban!
A Szabadtéri Színpadra szervezett Ujjé a 

ligetben! elnevezésű eseményt a rossz idő-
járás miatt a Madách Moziban tartották meg, 
de ez semmit sem vont le a Horváth Ádám 
és Barátnői, valamint Ferenczi Gyuri és a 
Rackajam koncertek kiválóságából. 

 Torjay Attila fotói

Sereghajtó diákok
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 Félmilliárdos fejlesztés a Nyírjesben

Nyírjes a történelmi idők óta Balas-
sagyarmat része volt, legkorábbi aktív 
emberi jelenlétre utaló dokumentum 
a Zichyek 1824-es erdőtelepítési terve 
volt. Innentől aktív gazdálkodás indult 
a területen Nyírjes puszta és Szobok 
puszta kiépülésével. Az itt megtalált 8 
forrás már a XIX. század közepén két 
malmot is táplált, így a megerősödött 
erdőművelést, majd az állattenyész-
tést ez a tevékenység is gazdagította. 
A vízimalmok működése automati-
kusan hozta a tavak kialakítását, és 
ezek halászati hasznosítását is. 

A kiváló adottságú területen a szá-
zadfordulón bolgár kertészet is ala-
kult, a terület virágkora Ilovszky Ár-
min bérlő tevékenységére esik, amikor 
kialakult a hat tóból álló tórendszer 
halgazdálkodása, állattenyésztés, bol-
gár kertészet és dohánytermesztés. A 
virágzó gazdaságnak a kommuniz-
mus vetett véget, amikor szétszab-
dalták a tevékenységeket. A hetvenes 
évekre már csak halvány gyertyaláng-

nak maradt meg a Palóc TSZ kicsi te-
lephelye, amely a 80-as évek végére 
tönkrement. 

A terület turisztikai hasznosítása a 
hatvanas években indult: a halászat 
megszüntetésével hobbi horgásztóvá 
alakultak a tavak, majd ’68-ban üdü-
lőterületté nyilvánították a területet 
és megkezdték a hétvégi ház célú fel-
parcellázást. A hetvenes évek elején 
felépült a KISZ tábor (a mai Ridens 
elődje), a nagytóra betonvédmű léte-
sült (amelyet 2005-ben és 2015-ben is 
fel kellett újítani), bevezették az ivóvi-
zet is. 

Az első jelentős beruházásra 2012-ig 
kellett várni, amikor létrejött a terület 
délkeleti végén a Nyírjesi Fűvészkert 
és Vadaspark, majd 2014-ben újraasz-
faltozták a Fenyves-, egy évre rá a Kó-
csag utcát, húsz parkolóhellyel. 

Az új beruházás részleteit a körzet 
önkormányzati képviselője, Csach 
Gábor alpolgármester ismertette: - A 
most elnyert 450 millió forint összérté-
kű pályázat önkormányzati tulajdonú 
területek turisztikai célú fejlesztését 
támogatja. Leglátványosabb eleme a 
Nagytó feletti parkerdő közepén ta-
lálható, egykori Kábel üdülő területén 
megvalósuló lombkorona sétány és 
kilátó lesz, melyet kisebb infrastruktú-
ra fejlesztések és parkolóépítés egészít 
majd ki. 

A kettes tó természetes dombolda-
lán kicsi víziszínpad épül, a Nagytó 
oldalában biciklis pihenő zuhanyzó-
val, öltözővel és WC-vel, de vendég-
látóhely, gátőr- és csónakház, illetve 
ajándékbolt is nyílik. 

Az egykori Gabonás üdülőben Ha-
gyományok Háza és kézműves mű-
hely létesül, kulturális elemmel gaz-
dagítva a természeti- és sportélményt. 

A területen ezen túl gyalogösvények, 
utcabútorok, esőbeállók, tematikus 
játszóterek, erdei sporteszközök, gya-
loghidak létesülnek és a fejlesztést 
jelentős parkosítás, növénytelepítés 
egészíti ki. 

A beruházás eredményeként meg-
valósulhat a Nagytó szabad strand-
ként való hasznosítása is, amely így 
az egyetlen ingyenesen használható 
Nógrád megyei nyílt vízi fürdőhellyé 
válhat.

A tervezés megindítása előtt ter-
mészetesen nyilvános egyeztetés lesz 
a szakmai és civil szervezetekkel is. 
Az önkormányzat célja, hogy vissza-
hozza a hetvenes évek zsongását a 
legkorszerűbb, de természetbarát szó-
rakozási és pihenési lehetőségekkel, 
szolgálva nem csak az idelátogatók, 
hanem a városlakók pihenését is – tá-
jékoztatott Csach Gábor. 

Mivel feltétel nélküli szerződéskö-
tésre érdemesült a város pályázata, 
ezért a támogatási szerződés aláírása 
folyamatban van, amely után - várha-

tóan már júniusban - azonnal indulhat 
a munka a tervezéssel és a kivitelezés-
re szóló közbeszerzés előkészítésével. 
Az önkormányzat szeretné 2018 végé-
re befejezni a negyven éve nem látott 
beruházást.                               (szilágyi)

A 450 millió forint összértékű nyer-
tes pályázatnak köszönhetően 

negyven év után újra jelentős fej-
lesztések kezdődnek a Nyírjesben. 

A XXI. Balassagyarmati Sörfesztivál július 12-15. kö-
zött, szerdától szombatig zajlik majd az Ipoly-parton.

Ezúttal négy napos lesz a közkedvelt rendezvény, a 
szokásos színes programkínálattal. 

Többek között koncertet ad a Cloude 9+, a Welhello, az 
Edda Művek, Fenyő Miklós, de fellép a Dorothy lány rock 
banda, a Soul Fool Band, Deniz  és Dér Heni is. 

A mulatós napon itt lesz a Felvidéki Mulatós Zenekar, 
Sihell Ferry és Henna, Nótár Mary, Bódi Guszti és csa-
pata, Suzy és Jolly, valamint a Jó Laci Betyár. A tánc 
kedvelőinek Dj. Dominique és Arató András szolgáltatja a 
talpalávalót.

A belépődíj a tavalyi marad: a napijegy ára 2 ezer Ft, a 3 
napos bérlet 5 ezer, míg a 4 napos bérlet 6 ezer Ft.

Részletek a Sörfesztiválról a júniusi lapszámunkban.

XXI. Sörfesztivál
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Vidámság szérum
A Gyarmati Színkör május első napján sem okozott csalódást a 
bohózatok kedvelőinek.  Remek hangulatú, vidám jelenetekből 
szerkesztett műsorukat mutatták be a művelődési központban 
telt ház előtt.

A színkörnek mindig nagyobb kihívást jelent, amikor saját kö-
zönségüknek játszanak. Az előadás előkészületei során adrena-
lin szintük magasabbra emelkedik, ha családtagok, barátok, régi 

tagok is ülnek a nézőtéren, de erőt is ad, hogy együtt szorítanak 
a játszóknak. Az előadás szereplői igyekeztek legjobb tudásuk 
szerint játszani. Remekül alakította Kovács Éva a pincér, Horthy 
Réka a csapodár hajlamú szerető, Cseri Lászlóné a kellemetlen 
szituációba kerülő vendég szerepét. Méltán érdemelte ki játékával 
a közönség tetszését a szerepét lázasan gyakorló színésznőt és a 
csalást leleplező, vagy a férjét megcsalni készülő feleséget meg-
formáló Pusztai Éva. 

Kiválóan formálta meg az orvos asszisztenst és az epés meg-
jegyzéseket tevő kisnyugdíjas nénikét a Csallóné Majoros Erzsébet 
valamint, a beteget és a kissé szenilisedő nyugdíjast vagy kiábrán-
dult öngyilkosjelöltet Sztancsik József. 

Felejthetetlen élménnyé tette az előadást játékával a kókler or-
vost, szenesembert, vagy az esetlen hódítót alakító Rácz Imre. A 
legtöbb jelenetben szereplő  Fábry István is hol sietős üzenetha-
gyóként,  hűtlenkedő férjként vagy  hevesen udvarló szeretőként és 
orvosként  színpadra lépve kiváló alakítást nyújtott.

A közönség méltán jutalmazta vastapssal a Gyarmati Színkör 
színvonalasan szórakoztató estjét.

A válasz viszonylag egyszerű: 
még mindig kevés helyen lehet 
kártyával fizetni. Ennek pedig a fő 
oka az, hogy korábban a kiskereske-
dőknek nemhogy haszon, de nyűg 
és extra költség volt a termináltele-
pítés és fenntartás. Pontosan ezért 
indította el tavaly az NGM a termi-
náltelepítő programját, amelynek 
keretében a P.O.I. Partner Kft. olyan 
korszerű, egyérintéses terminálokat 
telepít, amelyeken keresztül Fizetési 
Kártyával egyszerre egyenlíthetjük 
ki vásárlásunkat, tölthetjük fel tele-
fonkártyánkat vagy fizethetjük be 
közüzemi számláinkat. 

A városunkban végzett felmérés 
szerint a kiskereskedelmi egységek 
59 százalékában nem lehet kártyá-
val fizetni, de kiderült az is, az üz-
lettulajdonosok többsége nyitott 
arra, hogy kipróbálja a Fizetési Pont 
intelligens terminálját, amellyel a 
többletfunkcióknak köszönhetően 
bevételre is szert tehet. Megkeres-
tünk két üzlettulajdonost, akiknél 
pár hónapja üzemel POI terminál, 
hogy mondják el tapasztalataikat. 

Franka Gábor, a Kossuth Lajos ut-
cai telefonbolt tulajdonosa elmond-

ta: gyakran kérdezték a vásárlók, fi-
zethetnek-e kártyával, de a korábban 
elérhető terminálok költségei miatt 
ezt nem engedhette meg magának. 
„A Fizetési Pont termináljában az 
tetszett meg, hogy sokkal kedve-
zőbb az ára, mint más, bankok által 
biztosított termináloké. Egy telefon-
bolt nagyon pici haszonnal dolgo-
zik, ha magasak a költségek, akkor a 
haszon nagy részét elviszik.” 

A Rákóczi utcai Gazdabolt üzlet-
vezetője is hasonlóan vélekedik, a 
fő motiváció náluk is az volt, hogy 
keresték a vevők. „Az az igazság, 
nem volt túl nagy összehasonlítási 
alapunk, de a Fizetési Pont feltételei 
megtetszettek. Jó időben szereztünk 
tudomást róla, és azt gondoltuk, ki-
próbáljuk”. 

Mindkét üzletben kiderült, a kár-
tyás fizetés lehetőségét még tuda-
tosítani kell a vevőkben. - Nálunk 
viszonylag új a terminál, így még 
csak most kezdik megszokni az em-
berek, de az a tapasztalatom, hogy 
akár kétezer forinttól a nagyobb 
összegekig szívesebben fizetnek 
kártyával, mint készpénzzel. Mi-
vel csak néhány hete használjuk, a 
mobilegyenleg-feltöltést és egyéb 
funkciókat még nem reklámozzuk – 
mondta el Franka Gábor. A Gazda-
boltban is ez a helyzet: „Alapvetően 
fizetésre használják a vevők, de szí-
vesen élnek a lehetőségekkel.”

Bár a terminál szolgáltatásait még 
a kereskedőknek is meg kell ismer-
niük, vásárlói elégedettség szem-
pontjából mindenképpen pozitív 
egy üzletre nézve, ha a vevő tud 
kártyával fizetni és nem kell elro-
hannia egy automatához, ha nincs 
nála elég készpénz. 

Arról nem is beszélve, hogy a Fi-
zetési Pontok POI termináljain ke-
resztül használhatjuk majd a Balassa 
Kártyát is, amivel nemcsak kedvez-
ményekhez juthatunk hozzá, de 
még a városunkat érintő döntések-
ben is aktív szerepet vállalhatunk.

Hódítanak a Fizetési Pontok
Felgyorsult világunkban egyre 

inkább arra törekszünk, hogy min-
dent a legegyszerűbb módon intéz-
zünk. A fizetés tekintetében viszont 
mintha még mindig ragaszkodnánk 

az „ósdi” és koszos készpénzhasz-
nálathoz. De vajon miért?
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Komoly hagyományokra tekint 
vissza a Balassi Bálint Gimnázium 
vegyeskara. A kórus az elmúlt év-
tizedekben olyan kiváló karnagyok 
irányításával működött, mint Réti 
Zoltán, Für Éva, Ember Csaba és 
Mátyás Levente. 

A karnagyi pálcát két esztendővel 
ezelőtt vette át Pásztor Sándorné, 
akihez tavaly Lévárdi Beáta is csat-
lakozott.

- A Balassiba járó diákok iskola-
időben és azon kívül is rendkívül 
elfoglaltak, sokirányú az érdeklődé-
sük, éppen ezért a szabadidejükben 
igen nehéz megszervezni a próbákat 
– mondja Pásztor Sándorné tanárnő. 
– Mindössze egy délutánt tudunk a 
foglalkozásra szánni, ezt viszont a le-
hető legtartalmasabb módon töltjük 
ki. Két órán keresztül igen intenzí-
ven gyakorolunk, amihez szerencsé-
re nagyon jó a fiatalok hozzáállása, 
tökéletes partnerek a munkában. 
Viszonylag széles a repertoárunk, 
változatos műsort állítunk össze, el-
sősorban a gyerekek adottságaihoz, 
képességeihez, karakterükhöz mér-
ten választjuk ki az elénekelendő 
darabokat.

Lévárdi Beáta ehhez hozzáteszi, a 
tizenhatodik századi madrigáloktól 
kezdve a magyar szerzők népdalfel-
dolgozásain keresztül a könnyedebb 
műfajokig sokszínű a kínálatuk, el-
sősorban a míves, értékes kórusmű-
vek előadására törekednek, illetve 
alkalmazkodnak az egyes rendez-

vényekhez, hiszen fellépnek tanév-
nyitón, jótékonysági bálon, adventi 
kórustalálkozón, karácsonyi ünnep-
ségen, ballagáson, sőt már vendég-
szereplésre is meghívást kaptak 
Ipolyságra. Mindketten úgy vélik, a 
tanár egyénisége, kisugárzása sokat 
számít abban, mennyire lesz népsze-
rű az együtténeklés, mennyire válik 
erős vággyá a fiatalokban a közös 
dalolás és a szereplés.

- Nyugodtan állíthatom, a több 
mint hatvan fős kórustagság nagyon 
összetartó társaság, és ezzel az intéz-
mény legnagyobb létszámú szabad-
idős csoportjává vált – folytatja Pász-
tor Sándorné, 
amihez Lévárdi 
Beáta hozzáfűzi, 
egyre több, idén 
már tizenöt-ti-
zenhét fiú érez 
kedvet a dalolás 
iránt, ez kiszéle-
síti a hangzásvi-
lágukat, és több 
a l k a l o m m a l 
kaptak olyan 
v issza je lzés t , 
hogy minél inkább használják ki a 
fiúk jelenlétét az éneklésben.

A kórus nemrégiben érte el az 
utóbbi időszak legnagyobb sikerét. 
Egerben, az Országos Éneklő Ifjú-
ság Mozgalom minősítő hangver-
senyén a dr. Kabdebó Sándor és dr. 
Kiss Katalin, az Eszterházy Károly 
Egyetem karnagyai, valamint Em-
ber Csaba, a Magyar Zeneiskolák és 
Művészeti Iskolák Szövetségének el-
nöke, a gyarmati Rózsavölgyi Márk 
AMI igazgatója alkotta zsűri Arany 

Diploma minősítéssel jutalmazta a 
BBG énekkarának teljesítményét. Az 
indoklás szerint a fiatalok szépen, 
tisztán énekeltek, a kórus egysége-
sen, a műsorszámoknak megfelelő 
karakterben szólt, fegyelmezett elő-
adásmód jellemezte a szereplésüket 
és kitűnt a kivételes összhang az 
énekesek és a karvezetők között.

A beszélgetésbe bekapcsolódott a 
kórus két tagja, Istvanovszki Diána 
és Petrovszki Blanka. Mindketten jó 
alapokkal érkeztek a Balassiba, hi-
szen már korábban is énekeltek, így 
könnyen beilleszkedtek az új társak 
közé. Hangsúlyozták, nagyon meg-

kedvelték a csoportot, barátságok 
szövődtek, és különösképpen azt 
emelték ki, hogy miközben koncent-
ráltan készülnek, nagyon jó hangu-
latban zajlanak a próbák, ami a siker 
egyik legfőbb letéteményese.

A Balassi Bálint Gimnázium ve-
gyeskarának tervei között szerepel 
– ahogy a két karnagy kifejtette – 
egy lengyelországi vendégszereplés, 
ahova már a következő tanév során 
szeretnének eljutni.

(hegedűs)

Aranyos kórus

Gyarmaton nem érdemes betörni
Egy férfi és élettársa öt gyarmati ingatlanba, és egy dejtári 
családi házba tört be, de nem sokáig örülhettek az értékes 
zsákmánynak.

A rendőrségre még tavaly szeptember végén érkezett a bejelen-
tés, miszerint ismeretlen személyek egy dejtári ingatlanba betörtek 
és onnan készpénzt és egyéb tárgyakat 
tulajdonítottak el.

A Balassagyarmati Rendőrkapitány-
ság nyomozói a széles körű adatgyűjtés 
eredményeként beazonosították a bűn-
cselekmény elkövetésével megalapozot-
tan gyanúsítható 34 éves R. Mihályt és a 
28 éves R. Tímeát. 

Kiderült, hogy a bűnöző pár - az ott 

lakók távollétét kihasználva - a dejtári családi ház kerítésén át-
másztak, majd az ablakpárkányon hagyott kulccsal a bejárati aj-
tót kinyitották. Az ingatlant átkutatták és onnan nagyobb összegű 
készpénzt, és arany ékszereket - nyakláncot, medált, karikagyűrűt, 
fülbevalót - tulajdonítottak el.

A duó tavaly október és idén március között további öt, balassa-
gyarmati ingatlanba tört be. A két gyanúsított a családi házak ajtaját 

befeszítette, majd az ingatlanok helyisé-
geiben kutatást végzett és onnan lapto-
pot, telefont, tabletet, arany ékszereket 
és készpénzt tulajdonított el. A páros a 
sértetteknek közel 2,5 millió forintos kárt 
okozott.

R. Mihályt és R. Tímeát hat rendbeli 
lopás bűntett megalapozott gyanúja mi-
att vették őrizetbe.

7magazin

A Balassi Bálint Gimnázium kóru-
sa az elmúlt évek legnagyobb 

sikerét aratva Arany Diplomával 
tért haza az Országos Éneklő 

Ifjúság Mozgalom minősítő hang-
versenyéről.
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- Szépreményű kézilabdázónak 
indultál, mégis váltottál, és új hob-
bit találtál magadnak. Honnan in-
dult ez a természetszeretet és a fotó-
zás szenvedélye?

- Már kicsi koromtól rendszeresen 
jártam nyáron a madarásztáborokba, 
a dejtári Páskom-rétre, ahol Kagyer-
ják Pál, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
munkatársa vezetett be bennünket 
a madarakkal való foglalkozás rej-
telmeibe. Aztán az általános iskolás 
ballagásomra kaptam a családomtól 
egy Nikon D3200-as gépet, és innen 
már nem volt visszaút. Hozzáteszem, 
nagypapám is igencsak belém töltöt-
te a természetszeretet. Azóta szinte 
minden szabadidőmet a fotózással 
töltöm.

- Hogyan zajlik nálad egy-egy 
fotózás? Mennyi előkészületet igé-
nyel a munka?

- Elég sokszor adódik úgy, hogy 
csak úgy, ötletszerűen kimegyek egy-
egy helyre, és bevallom, ilyenkor nem 
is sikerülnek olyan fényesre a „mű-
vek”. Amikor egy komolyabb kép 
megalkotására összpontosítok, akkor 
tudatosan dolgozom. Otthon kiötlöm, 
mit szeretnék megörökíteni, utána 
megkeresem azt a területet, amelyik 
a legalkalmasabb. Tisztába kell lenni 
az állatok tulajdonságaival, viselke-
désével, ismerni kell egy-egy faj tipi-
kus élőhelyét, akár itt az Ipoly-menti 
ártéri világról, akár az alföldi pusztá-
ról van szó, mert oda is elég gyakran 
lejárok. Például egy borz esetében 
lényeges, merre találhatóak a kotoré-
kok, de ügyes szemmel könnyen fel-
fedezhetőek azok. Az előkészületek 
és a megfelelő álláspont kiválasztását 
követően jön a türelmi időszak, a vá-
rakozás. Egy természetfotós számára 
talán ez a legfontosabb, a monotónia 
tűrése. Hosszú órák, nem egyszer 
egy teljes nap eltelik a lesben, mire 
feltűnik a kiszemelt célpont. Sokszor 
magam teszek ki nekik eleséget, hogy 
közelebb csábítsam őket. Végül a tö-
kéletes pillanatban kattintok.

- Mikor éreztél rá, hogy jól csiná-
lod, és érdemes ezzel behatóbban 
foglalkozni?

- Az évek során egyre több fotós is-
merősöm, barátom lett, akiknek meg-
mutattam a képeimet és ők javasolták, 
érdemes felkutatnom a pályázatokat, 
beadni a legsikerültebb alkotásokat. 
Magam is meglepődtem a kedvező 
visszajelzéseken. Az első kiemelkedő 
eredményem 2015-ben volt, amikor 

az országos 
vadásznapi 
fotópályáza-
ton két ké-
pem került 
be a legjobb 
ötven közé, 
amiket ki is 
á l l í t o t t a k .  
2016-ban az 
év termé-
s z e t f o t ó s a 
kiírásán az 
i f j ú s á g i a k 
között kü-

löndíjas lettem, idén pedig 
az országos középiskolai 
fotópályázaton az ama-
tőr kategóriában a Halász 
című kép második díjas, 
míg a Fröccs a legjobb lett. 
Nagyon örülök ezeknek a 
sikereknek, további ösz-
tönzést adnak.

- Ezek után természe-
tes, hogy a jövődet is e 
szakma felé irányítod?

- Messze az még. Jelen-
leg a Szent-Györgyi Albert 

Szakközépiskola tízedik osztályos 
diákja vagyok, emelt szintű német 
tagozatra járok, a legfontosabb, hogy 
leérettségizzek. Nem tagadom vi-
szont, hogy később szívesen kacsint-
gatnék a természetfotós turizmus 
felé.

Hegedűs Henrik

Pillanatképek a természetből
Akár úgy is kezdődhetne a történet, hogy 
„hol volt, hol nem volt”, él városunkban 
egy tehetséges fiatalember, aki nem csu-
pán csodájára jár a gyönyörűséges ter-
mészetnek, hanem meg is örökíti azt, 
amit lát, tapasztal, érez, szemlél. Megyeri 
Máté azonban sokkal talpraesettebb 
srác annál, mintsem a mesék világában 
révedezzen. Természetfotói bejárták már 
az országot, és a tizenhét éves diák sorra 
nyeri el képeivel a különböző rangos elis-
meréseket, díjakat.
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Hogyan lesz az embernek lányá-
ból természetvédelmi mérnök…

„Kicsi korom óta vonzott a termé-
szet, úgy nőttem fel, mint egy kisvá-
rosi Maugli! Nagyapám kutyákkal 
foglalkozott, horgászott, gazdál-
kodott, járta a természetet, engem 
pedig vitt magával mindenhová! 
Sokszor ki sem tudtak húzni a ku-
tyaólból vagy a baromfis udvarból! 
Olyan gyerekkorom volt, hogy kí-
vánni sem lehetne jobbat. Igazából 
állatorvos szerettem volna lenni, de 
egy barátnőm jött az ötlettel, indul 
Gödöllőn ez az új szak, tanuljunk 
olyat, amit szeretünk. A gyerekkori 
éveket követően ott kerültem újra 
kapcsolatba az ökológiai gazdálko-
dással, a diákmunkánk pedig a Ba-
batvölgyi biokertben zajlott.”

Tényleg minden kezdet nehéz?...
„Az egyetem után Ausztráliában 

éltem egy évig egy farmon, mellette 
igyekeztem körbeutazni a világot, 
nem csak a kalandor mivoltom vé-
gett, hanem szerettem volna sokféle 
tapasztalatot szerezni arról, hogyan 
is működik a gazdálkodás a világ 
különböző pontjain. 2013-ban vá-
sároltam egy kisebb földet itthon, 
Gyarmaton, mert mindig is saját 
biokertészetbe szerettem volna bele-
vágni, ám akkoriban már hallottam 
róla, hogy Miskolctól nem messze, 
Hernádszentandráson működik ez 
a BioSzentandrás nevű kertészet. 
Úgy döntöttem, felkeresem őket. 
Hamar kiderült, mennyire egy hul-
lámhosszon vagyunk a vidék sorsát 
és az ökológiai gazdálkodás jövőjét 
tekintve, és rá egy hétre felkértek 
a biokertészet vezetésére! Látván, 
hogy mekkora területről, és milyen 
összetételű munkás brigádról van 
szó, picit inamba szállt a bátorsá-
gom, ám végül igent mondtam és 
azonnal a mélyvízbe dobtak. De 
nem bántam meg! Nagyon kemény 
egy év van mögöttem, de rengeteget 
tanultam, tapasztaltam, és nagyon 
eredményes a munkánk. Amióta ott 
vagyok, ráálltunk a biopalánta elő-
nevelésre is, kibővítettük a fűszer-
és gyógynövény kertet, valamint 
az önkormányzati mezőgazdasági 
területeket nagy részét is átállásos 
művelés alá vontuk, ami azt jelenti, 
hogy lassan az egész faluban ökoló-
giai termesztés folyhat.  Ezen felül 
gyűjtést indítottunk az olyan újra-
hasznosítható hulladékokra, mint 
a tojástartó, pet-palackok, áruházi 
szórólapok, tejfölös- és joghurtos 
poharak, a tojáshéj vagy a kávé zacc.  

Ezeket mind a palántanevelés során 
tudjuk hasznosítani, de közben be-
vonjuk a falu lakóit is a környezet-
tudatosabb életbe.”

No de mit kell tudni BioSzen-
tandrásról?

„2,5 hektáros területen gazdál-
kodunk, ezen található 6 darab 120 
nm-es fólia sátrunk, valamint 150 
nm-es fűthető polikarbonát házunk, 
ahol egész évben folyik a termelés. 
Zöldség és gyümölcstermesztéssel 
foglalkozunk. Jelenleg 10 dolgozónk 
van a kertben, hárman a fűszer ker-
tet művelik, heten pedig a kert többi 
részét gondozzák, palántát nevel-
nek, végzik az ültetéseket. Az itt te-
vékenykedő embereket a mai napig 
meg kell tanítani dolgozni, azt szok-
tam mondani, hogy itt az embernek 
a szakmáján kívül kicsit pedagógus-
nak, kicsit pszichológusnak is lennie 
kell. Támogatjuk azt is, hogy tanul-
janak – volt, aki elvégezte a biogaz-
da-, vagy a gyógynövénytermesztő 
képzést, de olyan is volt, aki itt ta-
nult meg írni és olvasni. Szerintem 
nem az interneten villogó celebekről 

kell példát venni, hanem 
az olyanokéból, akik egy 
parányi faluban, a nulláról 
elindulva, a kilátástalan-
sággal körülvett tornácos 
házaikból eljutottak odáig, 
hogy értéket teremtsenek.”

Fest, hímez, régi bútoro-
kat újít fel…

„Mióta az eszemet tu-
dom, állandóan rajzoltam, 
festettem, általános isko-
lásként Pénzes Géza tanár 
úr volt a mesterem, aki a 
szakszerű alapokat meg-
tanította, az összes többi 
belőlem jön. Úgy fogom 
fel ezt az egészet, hogy a 
két agyféltekém két külön 
álló szerv: az egyik a mér-
nök agy, a másik a művész 
agy. Ha valamelyikkel nem 
foglalkozom eleget, bi-
zony könnyen felborul az 
egyensúly és abban bizony 
nincs köszönet. Gyakran 
előfordul, hogy egy nap 
10-12 órát dolgozom, s 
utána akármilyen fáradt is 
vagyok, ha az én lelki sze-
meim előtt megjelenik egy 
kép, akkor nekem festenem 
kell! A bútorok mindig em-
berekről, családokról, év-
századokról tanúskodnak, 
melyeket meg kell őriz-

nünk. Alkotásaimban a közös neve-
ző a hagyomány és a kultúra. A ké-
peim mesélnek arról a szemléletről, 
amelyet én képviselek: a vidéki élet 
jó és a kultúránkat őrizni szükséges, 
továbbadni azoknak, akik majd utá-
nunk jönnek. Nagyon fontos, hogy 
a fiatalokkal megértessük, micsoda 
páratlan értékeket rejt Magyaror-
szág!”

Minden rajtunk múlik.
„A magyar emberek nagy része 

soha bele se gondol, milyen sze-
rencsések vagyunk, hogy ide szü-
lettünk, a Kárpát-medencébe. Ez a 
hely, az ország, amelyben élünk, 
nem csupán gyönyörű, de tökéle-
tesen jó adottságokkal rendelkezik 
ahhoz, hogy természetkímélő gaz-
dálkodást folytathassunk, és együtt 
tudjunk létezni a természettel úgy, 
hogy azt ne károsítsuk. Sokfelé jár-
tam a világban, de mindig azzal az 
érzéssel tértem haza: mi, magyarok, 
milyen kivételesen szerencsések va-
gyunk! Tapasztalatból mondom: hát 
éljünk a lehetőségeinkkel!”

Szilágyi Norbert

BiOrsi
A természet(esség) szerelmese: hazánk 
egyik legismertebb biokertészetét vezeti, 
mellette fest, hímez, régi bútorokat újít 
fel. Balla Orsolyát méltán nevezhetjük a 
vidéki élet nagykövetének.
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   Bankszterek
A banksztervilág angol szójáték a ban-

ker (bankár) és a gangster (gengszter) sza-
vakból tevődik össze. Arra utal, hogy a fő 
veszély ma már nem a bankrabló, hanem 
sokkal inkább a „rablóbank”. Az ilyen sza-
vak azt jelzik, hogy az elmúlt évtized fo-
lyamán egyre drámaibb módon kénytelen 
szembesülni a világ a XXI. század kapita-
lizmusának valóságos természetével. Vad-
állati mohóságának XX. századi változata, 
valójában előzménye azért lehet fontos 
számunkra, mert következményei érezhe-
tően jelenünkig érnek. „Régi bűnnek hosz-
szú az árnyéka” – tartja a szólás is.

Winston Churchill 
,,The World Crisis” (Vi-
lágkrízis) című könyv-
ében a következőket írja: 
,,Április közepére (1917.) 
a németek egy végzetes 
határozatot hoztak. Be-
vetették a legvisszata-
szítóbb fegyvert Orosz-
ország ellen: Lenint. Max Warburg, aki a 
német titkosszolgálat főnöke volt, egy bol-
sevista csoporttal Lenint küldte Svájcból 
Oroszországba egy különleges vonatsze-
relvénnyel, ,,ólommal bevont vagonnal”, 
azzal a céllal, hogy Szentpéterváron állam-
csínyt hajtson végre, amely Oroszországot 
kiiktatja a háborúból. A bolsevikok gyors, 
külön békét ígértek Németországnak.” S 
mint a Corriere della Sera című olasz na-
pilap írta „A Warburg tervvel, Berlin 50 
millió márkájával a Wall Street-i ,,nemzet-
közi bankárok” célja az ,,állammonopóli-
um” bevezetése volt Oroszországban, azért 
hogy a szovjet kormány garantálja nekik a 
minél hosszabb időre – és kormánygaran-
cia mellett – a hatalmas orosz altalajkincs 
kitermelését.”

A titkos terv eredményét aztán a világ 

is megismerhette; ez lett a dicsőséges Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom. Azonban 
mire a gerjesztett öndicsőítésről minden 
felsőfokú jelzőt lemart az idő, nyilvánva-
lóvá vált a szánalmas csontváz; a nyolc-
van év alatt lepusztított fél világ. Magát 
kínálja a következtetés: A pénz és az azon 
vásárolt politika összeérésének „történelmi 
pillanatából” született bolsevizmus így lett 
a globalizáció első formája a nemzetek fe-
letti struktúrák létrehozásával. A politikai 
elemző telitalálatával: „A Komintern nem 
más, mint az Európai Unió nagyapja.”

„Nagyapákról e dal unokákra maradt”, 
ahogy a két „szerszám” 
is; a pénz és politika 
brüsszeli balliberális bun-
kója. Azonban Juncker, 
Schultz, Timmermans, 
Verhovstadt fegyvere 
csak eufémiával nevez-
hető a prehistorikus idők 
csúcstalálmányának, kü-

lönösen ha Bogár professzor tudós követ-
kezetességű elemzését olvasva beleborzon-
gunk abba :

„Ez a „pártcsalád” értelemszerűen a 
globális tőkestruktúrák politikai térben 
felépült érdekképviselete. Történelmi fel-
adata, hogy a politikai térben folyamatosan 
érvényt szerezzen annak a világértelmezé-
si logikának, amelyet a legfrappánsabban 
Milton Friedman Nobel-díjas amerikai 
közgazdász fogalmazott meg szállóigévé 
lett mondatában ; „The business of the bu-
siness is the business:”. Vagy is egy tőketu-
lajdonosnak a profit állandó növelésén kí-
vül nem lehet más célja. Még akkor sem, ha 
mindez ennek a világnak a teljes felszámo-
lásához vezet, hisz szétroncsolja az emberi 
létezés külső és belső természetét, lelki, er-
kölcsi, szellemi világát. A világot irányító, 

saját létezését is tagadó „szuperstruktúra” 
vagy „szuper-SZDSZ” tehát nem „go-
noszsága” okán vezeti a világot a semmibe, 
hanem azért, mert ez a planetáris dimen-
ziójú berendezkedésének alapfilozófiájából 
adódó egyetlen logikus következmény.” 

Akárha látomást olvasnánk; mint az is-
mert sorok szóképei; dermesztőek:„Hallod-e, 
csont, a csöndet? / Összekoccannak a mo-
lekulák.”

A fenti gazdaságfilozófiai elemzés köz-
nyelvi változatában, nyers realitásában 
még jobban láthatóan, nyilvánvaló gaztett. 
Ugyanis a föderális Európának, azaz a tel-
jes határok nélküliség állapotának, éppen 
a nemzeti kultúrák ápolása szab gátat. A 
Soros és köre által birtokolt, működtetett 
spekulatív (azaz nem termelői) tőke akkor 
képes maximalizálni a hasznot, ha a hatá-
rok egyre inkább eltűnnek. Ehhez pedig el 
kell pusztítani az egyes nemzetek szuvere-
nitását. És mivel az elmúlt hetven évben 
ez semmilyen jóléti társadalmi eszközzel 
sem sikerült, így erősebb „fegyverre” van 
szükség. Az évi egymillió eltérő kultúrájú 
ember letelepítése, illetve az országok közti 
szétterítése ezt a lehetőséget adná.

Ezért a háború Macedóniában; a len-
gyelek megfenyegetése; a randalírozó 
csürhejárás Budapest utcáin; a magyarok 
akaratának semmibevevése; a miniszterel-
nöki józan tisztesség, törvényes elvhűség 
mocskos vegzálása Brüsszelben.

Bertolt Brecht 1941-ben, emigráció-
jában írta az Állítsátok meg Arturo Ui-t 
című drámáját. Remekművét hitelesen 
ragyogtatja - ma újfent - mába hasító se-
gélykiáltó üzenete; értékőrző emberségünk 
fenyegetettségében az ellenállást is felválla-
ló humanizmus expresszív erejű felhívás a 
jószándék minden igyekezetére. 

 Veres József

Bevetették
Lenint

“
“

Az évente megrendezett eseményen hét tele-
pülés vett részt, a helyszínek egy kivételével mind 
egyetemi városok. Balassagyarmat a megtisz-
telő kivétel, amely már negyedszer látta vendé-
gül a diákokat: május első hétvégéjén 70 egye-
temista vette birtokba a művelődési központot. 
A Láthatatlan Egyetem 2011-ben jött létre, öt 
város tizenhárom egyetemével áll kapcso-
latban, de intézménytől függetlenül működik. 
Önálló egyetemisták önkéntes csoportja, akik 
interaktív, tudásmegosztáson alapuló képzé-
seket tartanak több témában: időgazdálkodás, 
személyes pénzügyek, tanulás módszertan, 
kommunikáció, motivációs-, párkapcsolati-, 
vállalkozási tréningek, környezetvédelem, 
testtudat, önismeret. A házgazda Zolnyánszki 
Zsolt volt. 

Láthatatlan Egyetem
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Köszönjük a törődést, a jókedvet, amit 
nap mint nap gyermekeink felé sugározta-
tok. Köszönjük, hogy sokszor a saját csa-
ládotokat szorítottátok 
háttérbe, vagy a pi-
henésre szánt időből 
áldoztatok, csakhogy 
kitaláljátok, megtanítsá-
tok vagy kivitelezzétek 
azt, ami gyermekeinket 
gazdagítja, okosabbá 
és ügyesebbé teszi. 
Köszönjük, hogy ennek 
mi szülők nem csak tá-
voli szemlélői voltunk, 
hanem ott lehettünk 
gyermekeink életének 
valamennyi fontos óvo-
dai eseményénél. 

A családi napok alkalmával láthattuk első 
karcsapásaikat az uszodában, láthattuk, 
ahogy a jégen hason csúszva élvezik a telet, 
és láthattuk munkaidő után a karácsonyi mű-
sort is, mert tudtátok, hogy ennél nagyobb 
ajándék nem kerülhet a fa alá. 

Köszönjük, hogy észrevettétek, mennyi-
re különböző egyéniségekből áll a csoport, 
és a rengeteg teendő közepette mindenkire 
volt külön-külön időtök. Köszönjük az érde-

kesebbnél érdekesebb óvodai rendezvénye-
ket: koncerteket, fagyizást, családi sportna-
pot, bábszínházat, kirándulásokat, Mikulás 
ünnepséget, farsangi bált. Köszönjük, hogy 
zavartalanul élvezhettük az értékes pillana-
tokat, mert Ti azok megörökítéséről is gon-
doskodtatok. Köszönjük, hogy a téli hideg-
ben is a karácsonyi vásáron ácsorogtatok az 
ovinak adományt gyűjtve. Köszönjük, hogy 
a hétköznapi problémákat nem lemondó 

kézlegyintéssel kezeltétek, 
hanem bevontatok minket 
a megoldásba. Köszönjük, 
hogy őszintén és szakértelem-
mel hívtátok fel figyelmünket 
gyermekeink problémáira és 
egyben a megoldásra is. Kö-
szönjük, hogy a nehéz pillana-
tokban hozzánk is volt biztató 
szavatok.

Kedves Farkas Mihályné, 
Erdélyi Éva, Págyor Jánosné! 
Olyasmit adtatok gyermeke-
inknek, ami felbecsülhetetlen 
és egy életre szól. Köszönjük!

Szülők

A köszönet szavaiCsodálatos anyák napi ünnep-
ségnek lehettünk részesei a 

Cseperedő Tagóvodában: meg-
ható volt, személyre szóló és igé-

nyes, mint minden, amit az 
elmúlt három-négy évben gyer-

mekeinkért tettek az óvónénik és 
a dajka néni. 

A rendőrség felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy városunk környékén új típu-
sú telefonos csalásokról érkeztek beje-
lentések.

Az elmúlt napokban a térség több te-
lepülésén lakó sértetteket hívott fel is-
meretlen személy, aki telefonszolgáltató 

munkatársaként mutatkoztak be. A csaló 
a sértettekkel elhitette, hogy akkor juthat 
nagy összegű nyereményéhez, ha egy 
bizonyos összeget ATM-en egy, vagy több 
kódszámra átutal. A gyanútlan áldozat így 
az összeggel feltölti az elkövető telefonját, 

de természetesen nyereményt a sértettek 
nem kapnak.

Előfordult továbbá, hogy az elkövetők 
hivatali dolgozónak adják ki magukat és 
közlik a sértettel, hogy adótúlfizetés, illet-
ve nyugdíjrendezés során egy összeget 
akarnak a számlájukra utalni.  Ehhez kérik 

továbbá, hogy bankszámlájuk vagy 
bankkártyájuk adatait, PIN-kódját 
adják meg. Ezt követően a szám-
láról megpróbálnak egy nagyobb 
összeget levenni mielőtt a sértett 
észrevenné, hogy csalás áldozata 
lett. 

A rendőrség felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy a mobiltelefon szol-
gáltatók nem folytatnak a fentiekben 
leírt nyereményjátékot!

Soha ne adják meg bankszámla, 
illetve bankkártyájuk azonosítóját ismeret-
len személyeknek!

Ne higgyenek a telefonálóknak, mivel 
az adóhivatal vagy a nyugdíjfolyósító, ha 
ilyen helyzet adódna csak írásban értesíti 
ügyfeleit!

Halló, csaló! Újra nyílik a 
május 1. úti lottózó

Hamarosan újra birtokba vehetik a 
környék játékos kedvű lakói a május 1. út 
1. szám alatti megújult lottózót. A tervek 
szerint június elején megnyíló, kívül-belül 
modernebb külsőt nyerő üzletet új üze-
meltető veszi át. A Szerencsejáték Zrt. 
kínálatán kívül (tippmix, lottó, sorsjegy, 
lóverseny) többek között újságok, üdítők, 
italok, édességek, ajándéktárgyak és tele-
fonfeltöltési lehetőség várja a vásárlókat.  
A Tuti Tipp lottózóról egyéb információkat 
a www.ziccerlottozo.hu oldalon találhat. 
Nyitva tartás: Hétfő 8-17, kedd 8-17, szer-
da 8-18, csütörtök 8-17.30, péntek  8-18, 
szombat 7-16, vasárnap 8-14.
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hirdetések

GAMESZ Gazdasági Mű-
szaki Ellátó Szervezet Balassa-
gyarmat a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

GAMESZ Ifjúságegészség-
ügyi ellátás 

általános orvos 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Tel-
jes munkaidő.

Pályázati feltételek: 
egyetem, Ifjúságegészség-

ügy, magyar állampolgárság, 
bűntetlen előélet, cselekvőké-
pesség 

A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: gyermekgyó-
gyász szakorvos.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. június 1. 

A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt 
Bécsiné Miklecz Marietta nyújt, 
a 06-20/771-0937 -os telefon-
számon.

Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás a 
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet
Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 
Fogszakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. A munkakörbe tartozó, illetve a veze-
tői megbízással járó lényeges feladatok: Fogorvosi körzeti ellá-
tás Balassagyarmat város területén. Pályázati feltételek: egyetem, 
fogszakorvos, magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvő-
képesség. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 1. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bécsiné Mi-
klecz Marietta nyújt, a 06-20/771-0937 -os telefonszámon.
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sport

A bajnoki szezon legutolsó mérkő-
zéséig nem dőlt el, hogy a Kábel SE 
férfi kézilabdázói megőrizhetik-e NB 
I/B-s tagságukat. Győrffy Sándor 
edző tanítványai hatalmasat hajráz-
tak azért, hogy ne essenek ki a má-
sodik vonalból. 

Az utolsó hét mérkőzésükből hat 
alkalommal vagy győztesen hagyták 
el a pályát, vagy a lefújás után döntet-
len állt az eredményjelzőn, de a záró-
fordulóban tudni lehetett, hogy meg-
szakad e remek veretlenségi sorozat. 

A listavezető és a százszázalékos, 
pontveszteség nélküli bajnoki címre 
hajtó Ferencvárosi TC nem is bízott 
semmit a véletlenre, 11 gólos sikert 
arattak riválisuk otthonában. Így a 
gyarmati társaságnak az ellenfelek 
„jóindulatán” is múlt végleges sorsa. 
Ezt az ajándékot végül a Törökszent-
miklósi Székács SE nem nyújtotta át 
Kajdy Norbertnek és társainak, mivel 
döntetlent értek el Szegeden. Ezzel 
három 23 pontos csapat végzett a Ke-
leti csoport 10-11-12. helyén, és mivel 
a Kábel ebben a hármas összevetés-
ben a leggyengébb, ezért ők zárták az 
idényt a legjobb kieső helyén.

Azt az idényt, amely igen felemá-
san alakult az Ipoly-parti társaság 
számára. Főleg az őszi fordulókban 
maradhatott hiányérzet a szurko-
lókban, akik rendre megtöltötték a 
Sportcsarnok padsorait. Kínos ha-
zai „zakók” jöttek, de a tavasz adott 
kárpótlást a drukkereknek. Az NB 
I-ben edződő játékosokkal – Kovács, 
Pordán -, illetve képzett balkezessel – 
Nagy Dániel – megerősödött legény-
ség márciusban és áprilisban muta-
tott be több bravúrt, és kapaszkodott 
mind feljebb a tabellán. Sajnos, ez is 
kevésnek bizonyult.

Ám akad még némi remény: a 
korábbi évek tapasztalata, hogy 
nem minden NB II-es bajnok vál-
lalja a magasabb osztályú szerep-
lést, és ilyenkor az országos szö-
vetség a legjobb kieső(ke)t kéri fel 
a maradásra. Ez esetben pedig a 
gyarmatiakra eshet a választás, te-
hát könnyen előfordulhat, hogy 
szeptembertől továbbra is NB I/B-s 
meccseket rendeznek a Sportcsar-
nokban. A döntést legkorábban a 
júniusi nevezések beérkezése után 
hozza meg az MKSZ.

(hegedűs)

Kiesett a Kábel (?)

Már bajnok a BSE
Három fordulóval a befejezés előtt eldőlt, hogy a Balassagyarmati VSE nyeri 
meg a labdarúgó megyei első osztályú bajnokságot. 

Kis Károly alakulata az egész szezon során kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, 
mindössze három döntetlen rakott kis „pacát” a makulátlan mutatóra. Az imponáló 
mérleg, a második helyezettel szembeni hétpontos előny mellett igazán látványos, 
közönségszórakoztató elemek is kísérték a gárda produkcióját. Gólzáporos győzel-
mek, formás támadások, magabiztos védelem. A több mint száz rúgott gól önmagáért 
beszél. Más kérdés, hogy most még nincs megállás: jön még egy megyei kupadöntő 
– az SBTC ellen –, és egy osztályozó, ami után minden remény szerint már az NB 
III-ba feljutott társaság tagjai örvendhetnek együtt – ahogy azt a Karancsberényben 
bebiztosított megyei bajnoki cím megszerzésekor tették.

Legjobb kapus
Az elmúlt év őszén már ötödik alkalom-
mal hirdette meg a Magyar Labdarúgó 
Szövetség az ország középfokú intézmé-
nyei programját, melyben amatőr, az adott 
évben érvényes versenyengedéllyel nem 
rendelkező játékosok vehettek részt. 

A Fair Play Cup idei megyei sorozatában 
14 intézmény huszonkilenc csapatának (14 
leány, 15 fiú) 260 
játékosa vett részt.

A gyarmatiak 
közül a Balassi fiú 
csapata szerepelt a 
legjobban – harma-
dik helyen végzett 
-, de a Szent-Györ-
gyi Gimnázium 
hálóőre annyira jól 
védett, hogy őt vá-
lasztották a torna 
Legjobb Kapusá-
nak: Havaj Dávid 
(fotónkon) nem 
csak itt teljesített 
kiemelkedően, hi-
szen a napokban 
vehette át Medvácz 
Lajos polgármester 
elismerő oklevelét.

Ezüstös mászó
Vályi Gergő, a Balassagyarmati Hegymászó Klub 13 
éves versenyzője, a magyar sportmászó válogatott 
tagja, a Balassai Bálint Gimnázium 6. osztályos tanu-
lója kiválóan szerepelt a rangos nemzetközi viadalon.

Négy ország mászótermeiben rendezték meg a 2017-
es Alpok-Adria Interregionális Mászó Versenyt. 

Az első fordulóban, az ausztriai Hermagorban első 
helyezést ért el Gergő, a második fordulóban, a szlové-
niai Radovljicában szintén a dobogó legfelső fokára áll-
hatott fel. A harmadik fordulót az olaszországi Tarvisióban 
rendezték, ahol második helyezést sikerült elérnie, míg az 
utolsó fordulóban, a horvátországi Zágrábban harmadik-
ként végzett.

Az összesített eredmények alapján Vályi Gergő a kupa-
sorozat előkelő második helyét foglalhatta el. 








