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Még idén elindulhat a Nádor utcai 
pályák helyén az új, 500 fős kézi-

labda sportcsarnok építésének elő-
készítése – mint arról sajtótájékoz-

tatóján beszámolt Balla Mihály, tér-
ségünk országgyűlési képviselője.

A honatya kifejtette, a kormány a 
minap hozott határozatot a fejleszté-
sekről: a kézilabda munkacsarnokok 
létesítése során tizenhét településen, 
illetve fővárosi kerületben bővülhet 
az infrastruktúra. Ezek listáján előke-
lő, negyedik helyen áll a kivitelezési 
sorrendben Balassagyarmat. 

Korábban beszámoltunk már arról, 
hogy az önkormányzat és a Kábel SE 
közösen lobbizott annak érdekében, 
hogy az NB I/B-ben szereplő felnőtt 
csapat, illetve az egyre bővülő fiú és 
leány utánpótlás méltóbb környezet-
ben készülhessen és vívhassa mér-
kőzéseit. Ez a kérés a legmagasabb 
körökben befogadásra talált, és a 
Nemzeti Sportközpontok, valamint a 
Magyar Kézilabda Szövetség közre-
működésével még az idén elkezdőd-
het a beruházás. 

A Nádor utca végén található sza-
badidőközpontban épülhet fel az öt-
száz néző befogadására alkalmas és a 
legmodernebb kiszolgáló helyiségek-
kel berendezett új Sportcsarnok. En-
nek következtében a „régi” csarnok 

– amelyet 
35 millió 
forintból 
t e l j e s e n 
felújít az 
ö n k o r -
mányzat 
- fontos 
szerepet 
j á t s z i k 

majd az utánpótlás nevelésben és a 
középiskolai testnevelésben. 

Kiemelt célja a fejlesztésnek, hogy 
Gyarmat ne csak gazdaságilag legyen 
a megye szíve, hanem a különböző 
sportágakban is vezető szerephez jus-
son a térségben, és minél jobb feltéte-
lek között sportoljanak fiataljaink.

A képviselő hozzáfűzte, külön öröm 
számára, hogy a tanuszoda-létesítési 
programban is fontos szerepet szán a 

kormányzat Nógrád megyének. A fej-
lesztések első üteme jelenleg is zajlik 
– ennek nyomán készül Balassagyar-
maton az Ipolypart úton a tanuszoda 
–, míg a második ütemről szóló dön-
téseknél újabb három település került 
előtérbe: Rétságon, Szécsényben és 
Pásztón indulhat meg hamarosan a 
beruházások előkészítése. 

Balla Mihály szerint, ha mindezek 
megvalósulnak, óriási lépést tehet 
előre nem csupán Nógrád, hanem 
az egész észak-magyarországi régió, 
hogy minél egészségesebbek legye-
nek a feltörekvő nemzedékek és az itt 
élők minél nagyobb hányada élhes-
sen a jobb feltételek nyújtotta lehető-
ségekkel. 

Értesüléseink szerint az új Sport-
csarnok már jövő őszre elkészülhet.

(szilágyi)

Korszerű sportcsarnok (is) épül

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Ipoly-parton várja a szórakoz-
ni vágyókat a négy napos Sörfesztivál. 

Július 12-én, szerdán 17 órakor 
nyitja kapuit a közkedvelt rendezvény, 
hogy aztán a fiatalok körében népsze-
rű csapatok lépjenek a színpadra: este 
7-től a Cloude 9+, két órával később 
pedig a Wellhello ad koncertet.

Csütörtökön 21 órától az Edda Mű-
vek játszik, utána Rocktáncház Rigó 
Zolival.

Pénteken mulatós parádé veszi 
kezdetét 18.30-tól: fellép A Jó Laci Be-

tyár, a Felvidéki Mulatós Zenekar, Nótár Mary, Bódi Guszti, Suzy és 
Jolly. Éjfél után retro-party Dj. Dominique vezetésével.

A zárónapon, július 15-én, szombaton 15 órakor nyit a fesztivál, 
színpadra lép Dér Heni, Deniz, játszik a SoulFool Band, míg este 

9-től Fenyő Miklós ad jubileumi kon-
certet, éjfél után pedig Arató János 
szolgáltatja a talp alá valót muzsi-
kát.

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.

További részletek a www.nog-
radimagazin.hu honlapon, illetve a 
facebookon.

XXI. Sörfesztivál: július 12-15.
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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
2015. évi adataiból kiderül, hogy a 

város régiós szinten gazdaságilag is 
kiemelkedően teljesített. 

A KSH összesítéseiből az is látható, 
hogy az országos átlagokat is majd-
nem minden mutatóban jelentősen 
meghaladják a Balassagyarmaton 
mért jövedelmi adatok: a havi nettó 
adózott jövedelem a városban 100 
ezer 750 forint volt havonta, amely 
18 százalékkal magasabb az orszá-
gos átlagnál, Salgótarjánban ugyan-
ez a jövedelem 74 ezer 400 forint, Pé-
csett 90 ezer, Debrecenben 92,5 ezer 
forint volt. A listát Budapest budai 
kerületei vezetik, az első a II. kerü-

let volt, ahol havi 138.200 forintból 
éltek az adófizető polgárok. 

Az ábrán a sötétzöld színnel jelölt 
településeken 100 ezer Ft feletti, a 
világoszöldekben 75-100 ezer, a cit-
romsárgák 60-75 ezer, a narancssár-

gák 40-60 ezer, a pirosakban pedig 40 
ezer Ft alatti havi átlagjövedelemmel 
rendelkeztek a polgárok 2015-ben. 
Az egyéb jövedelmi és vásárlóerőre 
vonatkozó adatsorokban is hasonló 
arányok mutatkoznak.

Városunk jövedelemben is az élen

Három új utcanév 
 
Három utcának adott nevet a képviselő-
testület legutóbbi ülésén.
 A Nyírjesben az üdülőterület főutcájának folytatásában 
lévő névtelen utca, amely a parkerdőn át vezet a 
Nagytó gátjáig, az Ilovszky Ármin (1881-1943) nevet 
kapja. Ilovszky balassagyarmati zsidó származású 
befolyásos gazdálkodó volt, városi képviselő-testületi 
tag. Az 1920-30-as években az ő nevéhez fűződött a 
Nyírjes hét tóból álló halgazdaságának kiépítése és 
az itt folyó bolgárkertészet, dohánytermesztés és 
állattenyésztés virágkora. 

A Huszár Aladár és Veres Pálné utcákat össze-
kötő névtelen köz ezentúl Zórád Ernő (1911-2004) 
nevét viseli. Zórád Gyarmaton született festő-, grafi-
kusművész és karikaturista, a magyar képregény és 
diafilm atyamestere.  

Az egykori Április 4 lakótelep északi oldalán, a 
Springa alatt, a Szabó Lőrinc iskola mögött végig futó 
névtelen utca Sipeki Balás Ferenc (1844-1916) ne-
vét viseli. Balás kisnemesi származású köztisztviselő 
volt, akit Reményik Károly városbíró tragikus halála-
kor 1896-ban főbíróvá választottak, amely rang a mai 
polgármestert jelenti. A város leghosszabb e státusz-
ban működő hivatalvezetőjeként elévülhetetlen érde-
meket szerzett a város mai képének és funkciójának 
kialakításában. Vezetése alatt felépült a Gimnázium, 
a Vágóhíd, a Pénzügyi- és Postapalota, megújult a 
Városháza, a Kórház, a mai Palóc liget, az Otthon 
telep és a mai Hősök tere, de fejlesztette a vasutat, 
az utcahálózat kockakő burkolatot, a járdák aszfalt-
borítást kaptak és a közvilágítás is megkezdődött. 

Értesüléseink szerint a város megrendelte arc-
képét, hogy Reményik Károly mellé feltegye az ő 
portréját is a Városháza dísztermébe, mint a két leg-
jelentősebb városvezetőét Balassagyarmat eddigi 
történelmében.

Nyugdíjasok is 
kattinthatnak

Időslátogatók segítségével is-
merkedhetnek meg a számítógép 
és az internet használatával az 
érdeklődő nyugdíjasok.

Hazánkban a lakosság 19%-a 65 
év feletti, s mivel az idős emberek 
a társadalom értékes tagjai, 
Magyarország Kormánya orszá-
gos programot indított útjára, az 
Idősügyi Infokommunikációs 
Modellprogramot. 

A program 87 települési köz-
ponton, köztük városunkban va-
lósul meg jövő márciusig. 
Alapvető célja a nyugdíjasoknak 
lehetőséget adni arra, hogy meg-
ismerjék és megszeressék a számí-
tógép és az internet adta lehetősé-
geket. 

Gyarmaton tizenöt közfoglal-
koztatott személy dolgozik infor-
matikus és időslátogató munka-
körben. Az országos kérdőíves 
adatgyűjtés keretében felmérik az 

idős lakosság aktivitását, tájékoz-
tatják őket a lehetőségről: az ott-
honukban, az időslátogatók segít-
ségével sajátíthatják el a számító-
gép használatának alapjait, tanul-
hatnak meg internetezni, elektro-
nikus úton levelezni, skype-on 
kapcsolatot tartani családtagjaik-
kal, ismerőseikkel, ismerkedhet-
nek meg az elektronikus ügyinté-
zés útjaival, például az Ügyfélkapu 
alkalmazás használatával. 

Az Idősügyi Infokom mu-
nikációs Programhoz bármely 65 
év feletti gyarmati lakos csatla-
kozhat majd saját vagy a családjá-

ban elérhető, de az infor-
matikai ismeretek hiánya 
miatt nem használt számí-
tógéppel és internethozzá-
féréssel, vagy a Program 
keretei között, annak ide-
jére korlátozott számban, 
ingyenesen biztosított lap-
toppal és internethozzáfé-
réssel. 

Az anonim és önkéntes 
kérdőívek lekérdezése hozzájárul 
a program sikereihez, amihez el-
engedhetetlen, hogy a lakosság 
fogadja nyitottan az őket felkere-
ső időslátogatókat, akik Balassa-
gyarmat Polgármes tere által alá-
írt, pecséttel ellátott igazolólevél-
lel rendelkeznek. Az Idősügyi 
Infokommunikációs Modell-
programra való hivatkozással 
csak ezen igazolólevél birtokában 
engedjék be otthonaikba a felmé-
rést végző személyeket! 



2017. június

5aktuális

G
Y
A
R

M
A
T
I 
H

ÍR
E
K

 

Angolos Balassi
Angol két tanítási nyelvű képzés indul a Balassi 
Bálint Gimnáziumban a 2018/19-es tanévtől.

Dr. Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke 
arról az örömteli döntésről tájékoztatta a Balassa-
gyarmati Tankerületi Központot és a Balassi Bálint 
Gimnáziumot, hogy jóváhagyta a gimnázium két 
tanítási nyelvű képzésének elindítását a 2018/19-
es tanévtől.

Dr. Fényes-Bók Szilvia, a gimnázium igazgatója 
elmondta, az akkreditációs folyamat rengeteg előké-
szítési munkával járt, ugyanakkor nagy öröm, hogy a 
nevelőtestület, a szülői szervezet, a diákönkormány-
zat, a város képviselői is egyhangúlag támogatták a 
tervezetet. 

Az ötéves képzés első évében magas óraszámban 
sajátíthatják el a tanulók az angol nyelvet, a következő 
négy gimnáziumi évben pedig különböző tantárgyakat 
is angol nyelven tanulnak majd. 

A Nemzetgazdasági Minisztéri-
um a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
terhére idén is elindította a Nyári 
diákmunka elnevezésű munkaerő-
piaci programot. A központi prog-
ram keretében a területi, települési 
önkormányzatok és önkormányzati 
alapfeladatot ellátó intézményei és 
cégei legfeljebb két hónap időtar-
tamra igényelhetnek támogatást 
16-25 év közötti, nappali tagozatos 
tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező és azt igazolni tudó diá-
kok július 1. és augusztus 31. közötti 
időszakban kezdődő és befejeződő 
foglalkoztatásához.

A támogatás előfeltétele, hogy a 
nappali tagozatos diák közvetítést 
kérőként a lakó-, vagy tartózkodási 
helye szerint illetékes járási hiva-
tal foglalkoztatási osztályán nyil-
vántartásba vetesse magát. Ehhez 

személyes okmányaival, valamint 
érvényes diákigazolványával, vagy 
annak az iskolai tanulmányok befe-
jezése miatti visszavonáskor kiadott 
iskolalátogatási igazolásával kell a 
járási hivatal foglalkoztatási osztá-
lyára befáradnia (Munkaügyi Köz-
pont, az Ady-Bajcsy sarkon) annak 
érdekében, hogy a programba voná-
sának előfeltételét jelentő regisztrá-
ciója megtörténhessen. 

Városunkban idén egy-egy hó-
napra, júliusra és augusztusra lehet 
munkára jelentkezni, intézményen-
ként 4-6 órás foglalkoztatásra. 

- A kormányzat és a város célja 
egybeesik – tájékoztatott Csach Gá-
bor alpolgármester -, így évek óta 
kiemelt figyelmet fordítunk a fiata-
lok munkanélküliségének megelő-
zésére, az inaktivitás csökkentésére, 
a korai munkatapasztalat és mun-

kajövedelem szerzés előse-
gítésre. Ez nemcsak fontos 
szocializációs tapasztalat, 
hiszen az értelmes létezés, 
a munka eleve sikerélményt 
és kielégültséget, tehát bol-
dogságot okoz, hanem jöve-
delem kiegészítést is jelent 
a családok számára, tehát 
egyszerre társadalmi és 
egyéni hasznot is hoz. Min-
den városban átélt "felnőtt-
élmény” muníciót jelenthet 
a városban maradásra a fi-

ataloknak, és van is példa rá, hogy 
egykori diákmunkások a nyári mun-
katapasztalatuk intézményében ju-
tottak álláshoz. 

Mivel Gyarmaton a civil kurázsi 
évszázados hagyomány, az ösztön-
ző program és önkormányzati hoz-
záállás eredményeként a program 
kezdete óta minden évben a Palóc 
Főváros köti le lakosságszám arány-
ban a legtöbb forrást a diákfoglal-
koztatásra is. Volt olyan esztendő, 
amikor nálunk több diák dolgozott 
nyáron, mint a salgótarjáni járás tel-
jes területén. 

- Eddig összességében 470 diák-
nak biztosítottunk értelmes nyári 
munkát és kiegészítő jövedelmet, 
idén 140 főre jelentettünk igényt a 
Kormányhivatal felé - nyilatkozta 
Csach Gábor. 

(szilágyi)

Nyári diákmunka újratöltve

A megszokott részelemek mellett érdekességek is bekerültek az immár 
31. alkalommal megrendezendő Zene határok nélkül elnevezésű nyári 
muzsikustábor programkínálatába.

Idén ünnepeljük Kodály Zoltán 
születésének 135. és halálának 
50. évfordulóját, így a zeneka-
ri esten is a híres zeneszerző 
életműve kerül előtérbe. A Missa 
Brevis előadása mellett a két 
szólista, Tokody Ilona és Muskát 
András is Kodály-dalokat énekel 
majd. Szintén különleges élményt 
kínál a városunkból elszármazott 
fiatal zeneszerző, Baráz Ádám 

Concertino című darabjának ősbemutatója, amelyen Alisa Yajima zongorázik, 
a tehetséges művésznővel maga a szerző is fellép egy négykezes, kétzongo-
rás esten a művészeti iskola Óváros téri épületében. Ugyancsak érdekesség, 
hogy a muzsikabarát közönség Schumann: A költő szerelme című, 16 dalból 
álló művét több estére bontva hallgathatja meg Körmendy Flórián előadásá-
ban, akit Csillag Péter kísér zongorán.

A vendégtanárok sorában a hegedű tanszakon Banda Ádám mellett ezúttal 
Ácsné Szily Éva oktat, akinek a Virtuózok tehetségkutató műsor győztese, 
Váradi Gyula is tanítványa volt. Rajtuk kívül itt köszönthetjük a salgótarjáni 
származású Kiss Pétert, ő a Zeneakadémián kamarazenét tanít, míg Járdányi 
Gergely a nagybőgős kurzusára várja a fiatalokat. 

Zenetábor Kodály jegyében

Gyarmaton a civil kurázsi évszáza-
dos hagyomány, az ösztönző prog-

ram és önkormányzati hozzáállás 
eredményeként minden évben a 

Palóc Főváros köti le lakosságszám 
arányban a legtöbb forrást a diák-

foglalkoztatásra.
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A kormányzat döntése értelmében 
az önkormányzatoknak 2016 óta az 
év minden hétköznapján kötelessé-
ge ingyenes meleg étkezést biztosí-
tani a rászoruló hátrányos helyzetű 
gyermekek részére, tehát az iskola-

szünetek idején is. Ehhez megfelelő 
forrást biztosít az állam. 

Az óvodákban lényegében minden 
gyermek ingyen étkezik, hiszen ott 
állandó a nagyüzem és a jövedelmi 
viszonyok alapján nagyon széles a 
rászorulók kategóriája. A hátrányos 
helyzetű iskolás korú gyermekek 18 
éves korig igényelhetnek meleg ét-

kezést a szünidőkben, ám 
az erre jogosult 76 balassa-
gyarmati diákból lapzártá-
ig csak 26 gyermek szülei 
igényelték az étkezést a 
nyári szünetre, noha min-
den szülő személyesen, le-
vél útján kapott értesítést a 
lehetőségről. 

Hátrányos helyzetű 
gyermekek részére fél és 
három éves kor között is kérhetik ezt 
az ellátást, de mivel azt csak a bölcső-
dében lehet kérni, és oda csak orvosi 
vizsgálat után lehet gyermeket vin-
ni, ezért ezt senki sem igényli idén 
sem. A Polgármesteri Hivatalban 
folyamatosan lehet igényelni az el-

látást, ha valaki megfeledkezett róla, 
a konyhai dolgozók azt kérik, hogy 
legalább két nappal az első ebéd előtt 
jelezzék igényüket a hivatal szociális 
osztályán. Az ebéd elfogyasztása a 
Bajcsy úti konyhaépületben (egykori 
Tankonyha) lehetséges.

Kevesen igénylik az ingyenebédet

Kábítószer-kereskedők rendőrkézen
Kábítószer-terjesztői hálózatot göngyölítettek fel a gyarmati rendőrök.

A Balassagyarmati Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított eljárást kábí-
tószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt Sz. Erik, 29 éves balassagyar-
mati, valamint Sz. Martin 19 éves, S. János 20 éves cserháthalápi lakosok ellen, 
míg kábítószer birtoklás vétség megalapozott gyanúja miatt B. Milán és P. Patrik 
28 éves szlovák állampolgár, továbbá H. Balázs, 31 éves balassagyarmati lakos 
ellen.

B. Milán és P. Patrik közlekedett személygépkocsival Gyarmat belterületén, haj-
nali 1 óra után, amikor a járőrök ellenőrizték őket. Az ellenőrzés során a rendőrök 
B. Milán oldaltáskájának zsebében 0,2 gramm növényi törmeléket találtak. A férfi 

elismerte, hogy Szlovákiá-
ban 0,4 gramm kábítószert 
vásárolt, melynek a felét a 
rendőri intézkedést meg-
előzően elszívta. A gépjár-
mű átvizsgálásakor a rend-
őrök további 307 gramm, 
vákumzáras tasakban tárolt 
zöld növényi törmeléket, 
alufóliába csomagolt, brut-
tó 1,5 gramm fehér port, 

valamint 135 gramm különböző csomagolású növényi törmeléket és egy digitális 
mérleget, továbbá nagy mennyiségű valutát, készpénzt találtak meg.

A nyomozás során kiderült, a két férfi kapcsolatban állt Sz. Erik, gyarmati la-
kossal, aki 2016 szeptemberétől több alkalommal, rendszeresen értékesített kábí-
tószert Balassagyarmat belterületén Sz. Márton és S. János cserháthalápi lakos 
részére. A két cserháthalápi férfi gyanúsítható azzal is, hogy az így megvásárolt 
kábítószerből fogyasztásra átadott, illetve értékesített fiatalkorú ismerőseinek.

Támogatás a RIDENS Iskolának
A MAHLE 1.272.000 Ft adományt és két nap önkéntes munkát 
ajándékoz a RIDENS Iskolának.

Az adományból játszótér épül a 
Dózsa Iskolából a RIDENS-be ke-
rülő, kis létszámú  általános iskolai 
osztály sérült tanulói számára. Két 
hete a földmunka és betonozás tör-
tént, július elején teljesen elkészül 

a játszótér és ünnepélyesen átadja a MAHLE vezetősége a RIDENS 
Iskolának.Az adományozás folytatódik, a programhoz kapcsolódva 
az Ipoly Cipőgyár a környezetbe illeszkedő kerítést épít júliusban, 

így a tanév kezdéskor bizton-
ságos játszótér várja a gyere-
keket.

Ezúton is köszönetet 
mondanak a támogatásért a 
RIDENS Iskola dolgozói és 
tanulói közössége.

A 100 tagú Palóc Gyermek- és Ifjúsági Nép-
dalkör ötven tagja abban a megtiszteltetésben 
részesülhetett, hogy Pünkösdkor öt napot 
tölthetett Erdélyben. 

A túra során énekeltek a csíksomlyói Búcsú 
színpadán, kopjafát avattak a Madarasi Hargi-
tán, jártak a Gyilkos-tónál és a Békás szorosban. 
Találkozhattak a szintén 100 tagú Szentegyházi 
Gyermekdalkörrel is. 

Az út megszervezésében és a csoport veze-
tésében nagy szerepet kapott karnagyuk, Lévárdi 
Beáta tanárnő. A kirándulást támogatta a Rákóczi 
Szövetség, Medvácz Lajos polgármester, Skuczi 
Nándor, megyei közgyűlési elnök, Balla Mihály 
honatya és a Pro Studio BBG Alapítvány. 

Erdélyben vendégszerepelt 
a 100 tagú Palóc Népdalkör
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- Hogyan kezdődött?
- A hangszerrel először otthon 

kerültem kapcsolatba, hiszen volt 
egy ősrégi, több mint 100 éves zon-
goránk, amihez gyakran odaültem 
pötyögni. Anyukám, látva hogy él-
vezettel nyomogatom a billentyűket, 
meglátott bennem valamit, és elvitt a 
Zeneiskolába, ahol Somogyvári Ildi-
kónál kezdtem tanulni. Szerencsés-
nek mondhatom magam, hogy ilyen 
nagy tudású tanárnál kezdtem a zon-
gorázást. Hat évig jártam ide, majd 
négy évvel ezelőtt felköltöztünk 
Pestre, hogy a Tóth Aladár Zeneisko-
lában folytathassam zenei tanulmá-
nyaimat, Eckhardt Gábor, Liszt-díjas 
zongoraművész-tanárnál. 2015-ben 
felvételt nyertem a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem Előkészítő Ta-
gozatára, ahol jelenleg is tanulok. 

- Első siker?
- 2013-ban az Országos Nyíregy-

házi Zongoraversenyről elhoztam a 
kiemelt 1. helyet.

- A Virtuózokban már megfor-
dultál.

- Először 2014-ben indultam a té-
vés tehetségkutatón. Előtte sosem 
vettem részt ilyesmiben, gyermeki 
kíváncsiság és félelmetes izgalom 

keveredett ben-
nem előtte. Na-
gyon furcsa volt 
a sok kamera, az 
interjúk, viszont 
remek alkalmam 
nyílt, hogy bete-
kintést nyerjek a 
média ezen része 
mögé. Az ered-
ménnyel se első, 
se második alkalommal nem foglal-
koztam, hiszen a célom mindkétszer 
annyi volt, hogy megmutassam az 
embereknek, jelenleg hol tart a tu-
dásom.

- Fellépések?
- Sajnos nem sok van mostanában, 

mivel eddig csak önmagam fejlesz-
tésével voltam elfoglalva, viszont a 
közeljövőben szeretném elkezdeni a 
menedzselésemet.

- Mennyit gyakorolsz?
- Naponta 3-5 órát, attól függően, 

mennyi idő jut rá az iskola mellett.
- Szabadidő?
- Rendszeresen úszok és futok, de 

szeretek asztaliteniszezni is.
- Klasszikus zenén kívüli műfa-

jok?
- Szoktam jazzt hallgatni, néha én 

is megpróbálom művelni, kisebb-
nagyobb sikerekkel, de az sem ritka, 
hogy barátaimmal improvizálunk.

- Kedvenc zongoristád?
- Nincs, hiszen annyi remek zon-

gorista van, és mindenkinek más az 
erőssége, mindenki máshogy tekint 
a zenére, de ez a legszebb dolog a 
szakmánkban.

- Kedvenc zeneszerződ?
- Chopin, Liszt és Rachmanikoff.
- Mi a legfontosabb?
- Hogy az embereknek varázslatos 

pillanatokat szerezzek. Ezekért a pil-
lanatokért érdemes élni.

- Jól haladsz?
- Hiszem, hogy jó úton járok. Kér-

dés az, hogy milyen hosszú és milyen 
nehéz ez az út. Fontos a kitartás.

(eszen)

Virtuóz Valentin

Színes diákjuniális
Egy év kényszerszünet után rendezték meg a nagy múlt-

ra tekintő középiskolás tanévzáró fesztivált, a Diákjuniálist. 
A művelődési központ elől indult a színes menet, még tűz-
oltóautó is vonult a 
fiatalokkal. A Jánossy 
Képtár előtti terüle-
ten aztán minden 
intézmény bemutatta 
negyedórás műsorát, 
az egyvelegben volt 
kórus-ének, rend-
védelmi bemutató, 
boszorkánytánc és 
rockmuzsika is.

Pedagógusok elismerése
A júniusi pedagógusnap alkalmából a Balassagyarmati Tanke-
rületi Központ jutalmazta az arra érdemes tanítókat és taná-
rokat. 

A Vármegyeházán rendezett ünnepségen városunkból gyémánt-
diplomát vehetett át Nagy Mihályné, dr. Gulya Pálné, Dropka Ist-
vánné és Sólyom Éva. 

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült a Balassi Bálint Gimná-
ziumból Balázs Péter és Jancsóné Zorván Zita. Pedagógus Szol-
gálati Emlékérmet kapott Iványi Györgyné (Dózsa György Általános 

Iskola), Stefánné Seres Hajnalka (Kiss Árpád Általános Iskola), Ha-
uselné Bogdán Valéria (Balassi Bálint Gimnázium), Kocsisné Czifra 
Klára és Somogyvári Ildikó (Rózsavölgyi Márk AMI). 

További tizenhárom pedagógus az intézményi javaslatok alapján 
vehetett át elismerést. Kiss Árpád Általános Iskola: Ladosné Aradi 
Zsuzsanna, Szalai Tamás. Dózsa György Általános Iskola: Szabó 
Csaba (igazgató), Palánki Sándorné, Iványi Györgyné. Szabó Lő-
rinc Általános Iskola: Bacsúr Szilvia, Szalai Antalné. Balassi Bá-
lint Gimnázium: Harsányi János, Diósi Katalin, Pásztor Sándorné. 
Rózsavölgyi Márk AMI: Koplányi-Bárány Tímea, Dávid Zsuzsanna, 
Ember Csaba (igazgató).

Rejtvényfejtők 
Gyócsy Géza nagymester 

által kiötlött fejtörőket kellett 
megoldaniuk az immár 46. 
alkalommal megrendezett 
Balassa Kupa rejtvényfejtő 
bajnokság résztvevőinek a 
Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központban. Egyéni- és csa-
patküzdelmekben, négy ka-
tegóriában, több mint százan ültek asztalokhoz a feladványok kitöltői, és 
a kezdők között a Muci Csipet Csapata névre keresztelt balassagyarmati 
társaság (Jeney Péterné, Bozányné Nemes Rita, Takácsné Németh Judit, 
Domján Katalin) lett a legjobb.

A Duna Tévé népszerű 
komolyzenei tehetségku-
tató műsorában, a 
Virtuózokban többször is 
láthattuk a kivételes 
tehetségű gyarmati zon-
goristát, aki átszellemült 
játékával méltán aratott 
elismerést – a 17 éves 
Magyar Valentinnal vál-
tottunk szót.
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Negyedik alkalommal került sor a 
Szkíta Napokra, ám ezúttal 3 nap 

helyett 5 hétig (!) tartott a nem 
mindennapi programkavalkád – 

a főszervező-házigazda Ónodi 
Krisztián értékelte a történteket.

- A mai ember életében minden-
honnan áramlanak  a félelmet keltő 
információk – magyarázza Ónodi 

Krisztián -, balesetek, terror, nép-
vándorlás, ezért nagyon elégedett 
vagyok, hiszen sikerült letenni az 
alapjait egy olyan eseménysorozat-
nak, amely egészen más irányt és 
más jövőképet nyújt. A rendezvény 
elején ígértem, hogy aki velünk tart, 
megtöltődik életkedvvel. Hogy ez 
igaz lett, arra az a bizonyíték, hogy 
a felejthetetlen és lélekemelő élmé-
nyek és barátságok, a példamutató 
összefogás hatására már el is kezd-
tük az új rendezvénysorozatunkat, 
amelynek a neve: Szkíta Napok 5 
évig. Nem lesz minden héten ese-

mény, de havi egy-két alkalommal 
biztosan, a részletek továbbra is az 
Összefog a kultúra elnevezésű face-
book-oldalunkon találhatók majd.

A magunk mögött (május 1-től 
június 4-ig) hagyott Szkíta Napok 
öt hete során közel harminc helyszí-
nen száznál több program várta az 
érdeklődők százait, akik ingyen (!) 
vehettek részt a programokon. Jár-
hattak a Felvidéken, Erdélyben, Ba-

lassagyarmaton, Szécsényben, 
Rétságon, Kassán, Ipolybalo-
gon, előadást tartott többek 
között Batbayar Zeneemyadar 
(mongol nagykövet), dr. Papp 
Lajos, Benarik Richárd, Grand-
pierre Attila, Szőke István Atil-
la, Völgyvári Gabriella, Jásdi 
Kis Imre, Matek Kamill, Czék-
mási Csaba, dr. Obrusánszky 
Borbála.

- Mindenki egy nemes célért 
tevékenykedik – állítja a házigazda 
-, ezért nálunk természetes, hogy 
az előadók, a fellépők, 
a segítők nem kér-
tek tiszteletdíjat, de a 
helyszíneket is ingye-
nesen kaptuk meg, a  
kirándulások pedig 
önköltségesek voltak. 
Ezért ez az öt felejt-
hetetlen hét gyakor-
latilag nulla forintból 
valósult meg, persze a 
vendéglátás és egyéb 
kisebb költségeket ma-

gunk összeadtuk. 
Gyakran kérdezik 
tőlem: miért csinál-
juk? Erre adjon vá-
laszt a német tudo-
mány állásfog lalása, 
amelyet Dr. Frank-
Walter Steinmeier 
kultuszminiszter 
(jel enleg Németor-
szág államfője) így fogalmazott 
meg: "A Szkíták évezredeken át tar-
tó idők alatt uralkodó népcsoport 
voltak, ma Európában a magyarsá-
got lehet utódnépéül tekinteni, akik 
megtartották az eredeti, agglutináló 
nyelvüket."  Gondolom, ezek után 
mindenki megért bennünket. 

Hogy részt vehettünk ebben az 
összefogásra, egymás megbecsü-
lésére, a magyar kultúra értékeire 
és a minket körülvevő csodálatos 
világ gazdagságára felhívó rendez-
vénysorozatban, kiemelten meg-
köszönöm a Legnagyobb Támoga-

tónknak, magának a 
Jóistennek! Kérjük Őt, 
továbbra is küldje hoz-
zánk még több, ezen az 
ügyön tevékenykedő 
gyermekét, hogy ehhez 
az 5 héthez hasonlóan, 
szeretetben gazdag 5 
évünk legyen – remé-
li Ónodi Krisztián, a 
Szkíta Napok főszer-
vezője.

(szilágyi)

Életkedvvel teli Szkíta Napok

Új-régi intézményi vezetők
A képviselő-testület döntött két intézmény vezetői pályázatáról. A Bölcső-

de vezetője újabb öt évre Borkó Edit lett, míg a Szent Erzsébet Idősek Ott-
honában egy évre kapott megbízást dr. Jóna András eddigi igazgató.

Együtt a stroke ellen
Az Egészségvédők Egyesülete szervezés-
ében rendeztek egész napos szűrőprogra-
mot.

A szakemberek a Városháza mellett várták 
az érdeklődőket, akik különböző vizsgálato-
kon mérhették fel egészségügyi állapotukat. 
Az eseményhez kapcsolódó sajtótájékozta-
tón dr. Pozsegovits Krisztián neurológus, dr. 
Bartal Gábor belgyógyász és Lukács József 
mentőtiszt beszélt arról, szeretnék, ha az 
Együtt a stroke ellen elnevezésű országos program minél szélesebb kör-
ben ismertté válna a lakosság körében, ezért részletesen ismertették, 
hogy az alattomos betegségnek milyen előzményei és tünetei vannak.

Trianon sebei
Az Ipoly-menti Országzászlónál tartották a város triano-

ni megemlékezését. A Gyarmati Színkör, illetve a Tormay 
Cecile Irodalmi és Történelmi Társaság művészeinek ver-
ses-zenés összeállítása adta a keretét a rendezvénynek, 

amelyen Medvácz 
Lajos polgármester 
mondott beszédet. 
Hangsúlyozta, a mai 
nemzedékeknek köte-
lessége szembenéz-
niük a történelemmel, 
hiszen egy anya sem 
gyászolhatja örökké a 
nagyobb fiát, hanem 
a kisebbet támogat-
nia kell, és ezt tegye 

minden magyar honfitársunk a határainkon túl élő nemzet-
testvérekkel, mivel nem a vesztés az igazi bukás, hanem 
a lemondás. 

aktuális
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Ötvennégy éve a csemegekészítés az 
élete, de a hetedik ikszet elhagyva is 

aktív, most éppen könyvet és süte-
mény-trilógiát tervez, mert ismeri a 

szolgálat és a hála fogalmát: Jagyutt 
Péter cukrászmester, városunk dísz-
polgára beszél a mindennapok cso-

dájáról.

A minap ünnepelte 70. születés-
napját!

Nagyon készültem rá tudatos élet-
módváltással, a jóga és az egészséges 
étkezés segítségével sikerült 15 hónap 
során 15 kilótól megszabadulnom, ha 
úgy tetszik, a javuló életminőségem-
mel méltó ajándékot adtam magam-
nak. Alapvetően fontos, hogy megfe-
lelő fizikai állapotban legyek a kitűzött 
céljaim eléréséhez.

Mi mindenre készül?
Családi vállalkozás lévén meghatá-

rozó számomra a hagyomány: édes-
apám 75 éves koráig az üzemben tevé-
kenykedett, így tervezem én is. De 
mindenképpen szeretném valóra vál-
tani egy évtizede dédelgetett álmo-
mat: átfogó könyvet írok a cukrász-
mesterségről. Az évtizedek során ösz-
szegyűjtött tudást és tapasztalatot 
akarom összegezni, amely nem kis 
kihívás. Olyan kötetet akarok letenni 

az asztalra, amely mind a családom, 
mind a szakma számára egyfajta fogó-
dzó, amely az életfelfogásomat és a 
cukrászatról alkotott véleményemet is 
tükrözi. Mivel az interneten felhalmo-
zott és beszerezhető tudás olyan gyor-
san bővül, hogy egy könyv megjelené-
sekor teljes részek válhatnak elavulttá, 
egyfajta kapcsos-könyv mellett dön-
töttem, tehát témákra bontom a szak-
mámat, és más-más megközelítésbe 
helyezve egy-egy kérdést, lényegesen 
nagyobb kibontottságban írom meg: 
egy fejezetet az elkészülte után azon-
nal megkapnak a szakmaipari testület 
tagjai, de hozzáférhető lesz a világhá-
lón is, így fokozatosan lesz teljes a kö-

tet. Az elkövetkező öt évnek elégnek 
kell lennie e nagy ívű munkára.

Sütemény-trilógiáról is hallani…
Közismert, hogy Liszt Ferenc szüle-

tésének 200. évfordulóján csatlakoz-
tunk az országos sorozathoz, egy zon-
gora torta megalkotásával, Tolnay 
Klári színművésznőnek pedig egy 
bon-bon válogatással állítottunk emlé-

ket. E két esemény kapcsán szerzett 
tapasztalatok birtokában gondoltuk 
úgy, hogy méltó módon tudunk hoz-
zájárulni a város sikereihez, a 
Legbátrabb Város 2019-ben esedékes 
centenáriumához. Erre készítünk egy 
sütemény-trilógiát: Civitas Fortissima 
szeletet, egy adagos díszdobozos ki-
szerelésben, Balassagyarmat tortáját, 
hatszeletes, fa dobozban, szitázott te-
tővel, a Főtéren álló szobor sziluettjé-
vel, s hasonló íz világú, de könnye-
debb struktúrájú napi süteményt. A 
városi névhasználatot megkaptuk a 
képviselő-testülettől, felvettük a kap-
csolatot Párányi Rab Péter szobrász-
művésszel, míg a csomagoló anyagot 
helyi alkotók és kutatók által kívánjuk 
megterveztetni. Számos ötletünk van 
a sütemény és a torta megjelenítésére, 
az ízvilág kiválasztására, amelybe az 
elterjedt internetes felületeken fogad-
juk majd a város lakóinak véleményét, 
ötleteit. Úgy tartjuk etikusnak, hogy a 
forgalmazásból eredő nyereség egy 
részéből a város egyik alapítványát 
támogatjuk majd.

Igazi lokálpatriótaként…
Az élet hétéves ciklusokból áll, min-

den hetedik év végén elkezdődik egy 
új szakasz. Az előző életszakaszom 
volt a szolgálat, a szívből jövő szolgá-
lat, melynek során azért dolgoztam – 
elsősorban magamon! -, hogy szeretett 
városom és vonzáskörzetének polgá-
rait a nevünkhöz és tradícióinkhoz 
méltó minőséggel és színvonallal szol-
gáljuk. A nemrégiben elkezdett hét 
évem a háláról szól, amit gyönyörűen 
megfogalmaz Sík Sándor verse. Hit 
nélkül nem lehet élni. Mindegy, hol 
nőttél fel, a hit adja meg a következő 
naphoz az energiát, és ehhez az elvég-
zett munkát hálával kell fogadni és 
hálával kell nyugtázni. Az sem kevés-
bé fontos, hogy vegyük észre a min-
dennapok apró, ám annál értékesebb 
csodáit, hogy tiszta szívvel éljünk és 
alkossunk. 

Mi lesz a 75. születésnapja után?
Akkor hátrébb lépek, a vállalkozást 

nyugodt szívvel adom át Krisztina lá-
nyomnak, aki nemrégiben cukrász-
mester lett, folyamatosan képzi magát, 
a szakma megszállottjaként keresi az 
új kihívásokat. Büszke apaként tu-
dom, nála kiváló kezekben lesz a cég. 
De unatkozni nem fogok továbbra 
sem, mindössze visszavonulok a bir-
tokomra, ahol olyan gyümölcsöst 
gondozok majd, amely kiváló alap-
anyaggal látja el az üzemünket. Nem 
csak nyugalmas, de tartalmas öreg-
kort akarok megélni.            (szilágyi)

Tízszer hét: édes évek

Sik Sándor: 
Te Deum (részlet)
Téged Isten dicsérlek  
és hálát adok mindenért.
…
Hogy megmutattál mindent, ami szép  
és megmutattál mindent, ami rút,  
hála legyen.
Hogy boldoggá tett minden, ami szép  
és ami rút, nem tett boldogtalanná,  
hála legyen.
Hogy sohasem féltem a szeretettől  
és szerethettem, akik nem szerettek,  
hála legyen.
Hogy akik szerettek, szépen szerettek,  
és hogy nem kellett nem szépen szeret-
nem,  
hála legyen.
Hogy amim nem volt, nem kívántam,  
és sohasem volt elég, aki voltam,  
hála legyen.
Hogy ember lehettem akkor is,  
mikor az emberek nem akartak emberek 
lenni,  
hála legyen.
…
Hogy tegnap azt mondhattam: úgy 
legyen!  
és ma is kiálthatom: úgy legyen!  
és holnap és holnapután és azután is  
akarom énekelni: úgy legyen! –  
hála legyen, Uram!  
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   „A pokol a másik ember”
„Figyelmesen hasonlítsunk össze egy 

régi német városközpontot a külső részek-
kel, a modern lakótelepekkel, vagy a már 
vidékre is terjedő kultúrszeméttel elárasz-
tott területeket a még érintetlen helyekkel. 
Ezután hasonlítsuk össze egy normál 
testszövet hisztológiai képét egy rosszin-
dulatú daganatéval: meglepő párhuzamo-
kat fogunk találni. Objektíven végiggon-
dolva és az esztétikumot kézzelfoghatóvá 
téve, ennek a különbségnek az oka az in-
formációvesztés.” – írja Konrad Lorenz, 
Nobel-díjas tudós.

Az egzakt tudósi következtetés igazság-
tartalmát talán nem 
sértjük, ha laikus fogal-
maink szerint az okként 
megjelölt hiányban útté-
vesztést, okozójában meg 
akár dezinformációt is 
feltételezünk. 

Erősíthet minket eb-
ben izgalmas felvetése: 
„E században és e század büszke zászlóvi-
vőiben teljesedik ki a civilizált emberiség 
nyolc halálos bűne”. Ebből néhány csak, 
címszavakban a mester nyomán: a „túlné-
pesedés”, „az élettér pusztulása”, „az ér-
zelmek fagyhalála”, „a tradíciók lerombo-
lása”. 

S hogy ez mennyire nem íróasztal-filo-
zófia, az napnál világosabb. Ebben utazik 
a 21. század, és ebben utazik e beteg szá-
zad beteg potentátjainak ördögien felépí-
tett hierarchiája; a nyugati mainstream 
politika rejtőzködő bankszterei, kimosako-
dott üléstermi díszpintyei, a tenyerükből 
csócsáló csicskamédia, a csordaszellem 
megvezetett páriáinak szánalomtömege 
egészen a vegetáció enyészetpontjáig.

Félelmetes víziójukban a cél a szabad-
ság maga, korlátaink ledöntése - tapasztal-

hatjuk nap mint nap a nyugati politikai 
történésekben is. 

Elméleti alapvetésükben ráismerhetünk 
a múlt századi egzisztencializmusra, akik 
úgy gondolták, hogy az individualizmust 
felerősítő, a felvilágosodásból sarjadzó kor-
ban egyre kevésbé vannak akadályok vagy 
tabuk, a pillanat megélése lett a boldogság 
mércéje, s ahogy a filozófus Sartre mond-
ta: „a pokol a másik ember”. A másik, aki 
korlátoz, szembesít, akadályoz a vágyaim 
elérésében.

Akárha nekik és mai követőihez szólna 
Ferenc pápa: „A felvilágosodást követő 

ateista testvéreink vegyék 
fontolóra, hogy a keresz-
ténység és általában a 
vallás nem szubkultúra, 
nem a múlt kurió zuma, 
hanem a civilizációk 
alapja és kötőszövete, 
amely nélkül a civilizáci-
ók elporladnak.”  

A prófétai szavakat messzehangzóvá 
teszi Jézus szeretettana, mely egyszerre 
formabontó és formatartó; törvényszegő és 
törvénytartó; hagyománytörő és hagyo-
mányőrző, az új és a régi csodálatos ötvö-
zete. Jézus szeretettana a törvény jézusi 
beteljesítése, amelyből elvenni sem, és 
amelyhez hozzáadni sem szabad. Megkapó 
természetességgel teszi ezt szemléletessé 
Jacob Neusner zsidó tudós, Egy rabbi 
Jézussal beszélget c. könyvéből való szelle-
mi párbeszéde, ahol a kérdező is, a válaszo-
ló is a rabbi: 

„- Mit hagytam el én és Jézus a tör-
vényből? - Semmit! - Mit tettem hozzá én 
a törvényhez? - Semmit! - És Jézus? - 
Önmagát!”

Az egzisztencialista Albert Camus - 
Sartre írótársa - számára is viselhetetlen 

teher szabadság-elméletük élet-próbája, s 
szinte akarata ellenére lesz annak megha-
ladása Pestis c. regénye. Fő-és kulcssze-
replője, Rieaux doktor ugyanis a szabad-
ságlehetőségek kínálatában a betegek gyó-
gyításának mártíriumát választja a pestis 
sújtotta Oranban.

Úgy tűnik, az antik bölcselet még a 
brüsszeli veszedelmes politikai tévelygések 
geneziséhez is kikerülhetetlen. „In medio 
stat virtus.” - Középen van az erény - 
mondta Ovidius, s ha leírjuk Arisztotelész 
örökbecsű morális képletét, miszerint 
minden erény középút, amelynek két szél-
sősége, egy hiánya és egy túlzása van, ak-
kor jobban megérthetjük ezt a folyamatot. 
Az ókori filozófus azt mondja, hogy példá-
ul a bátorság erény, azaz a középúton ta-
lálható; míg a hiánya a gyávaság, a túlzá-
sa pedig a vakmerőség. Ugyanígy értel-
mezve ma a szabadság fogalmát, a hiány 
megfelel a szolgaságnak, amely a 
Szovjetunióra (s nyilván az utódelvtársi 
masszívára), a túlzás pedig a szabados-
ságnak, amely az Európai Unióra jellem-
ző. 

Tehát ha a nemzeti közösségek értékei-
nek követését nézzük, akkor az egyén szá-
mára mindkét rendszer ugyanolyan ellen-
ségesen lépett és lép ma fel. Az előbbi a 
szabadságot korlátozó egyenlőség elve sze-
rint, amíg az utóbbi, abszurd, de az egyéni 
szabadságjogok végtelen, korlátok nélküli-
vé tételével éri el ugyanazt. A két ideo lógia 
a szabadság értelmezésének két szélsősége. 
A szélsőségek pedig, mint az lenni szokott, 
összeérnek. 

Nos, összeértek, s hagymázas víziójuk-
ban, kétélű szabadságuk pallosával osztják 
igazságukat, szankcionálják „Teremtő-
arcú” világunkat. 

 Veres József

középen van 
az erény

“
“

Áldozatokra emlékeztek
A hetvenhárom évvel ezelőtti, szörnyű június eleji napokra emlé-

keztek városunk műemléki védettséget élvező izraelita temetőjében. 

A Holokauszt során több mint kétezer Ipoly-menti zsidót hurcoltak el 
Auschwitz lágereibe, ahonnan csak kevesen térhettek haza. A megem-
lékezés során beszédet mondott Bauer József, a balassagyarmati zsidó 
hitközség elnöke, Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke és Medvácz Lajos 
polgármester, míg a túlélők visszaemlékezéseiből három egyetemista fia-
tal olvasott fel részleteket.
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Városunk önkormányzata az országban 
elsőként indította el a nagycsaládosok 
ingyentelek programját, amely az állam 
CSOK támogatási programját is segíti.

Jelentős az érdeklődés Gyarmaton a CSOK 
támogatások iránt a bankoknál, tucatnyi ké-
relem már az építkezés szakaszába lépett, 
ebből az önkormányzat is részesült, hiszen 
legutóbbi ülésükön a képviselők döntöttek a 
már negyedik CSOK-os család ingyentelek 
kérelméről. Korábbi lapszámunkban beszá-
moltunk róla, hogy a Vak Bottyán utcában 
már áll két, vidékről a városba költöző család 
háza. Az önkormányzat Népességmegtartó 
Programjának részeként nemcsak 15 ingyen-

telket, hanem 16 önköltséges telket (Török 
Ignác utcában és a Springán) is biztosít, to-
vábbá az első lakáshoz jutókat akár 2 millió 
forintos kamatmentes hitellel támogatja. 

Az újszülöttek kelengyepénzt kapnak, a di-
ákokat többféle ösztöndíj támogatás is segí-
ti. Ezen túl adó- és bérleménystop van a vá-
rosban 2009 óta és számos önerős forrásra 
lehet pályázni a lakókörnyezet megszépíté-
se kapcsán (járda, homlokzat, panelfelújítás, 
parkosítás). A kormány családtámogatási 
programjaival, adókedvezményeivel együtt 
mindezek szerepet játszhattak abban, hogy 
az elmúlt két esztendőben jelentősen több 
gyermek született a városban.

Újabb CSOK-os telek kelt el

Mátyás nyomában
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő Határtala-
nul! pályázatán a Ba-
lassagyarmati Dózsa 
György Általános Iskola 
1.661.000 Ft támo-
gatásban részesült. A 
nyertes pályázat segít-
ségével negyvenöt 7. 
osztályos tanuló és öt 

kísérő pedagógus május 31-tól június 4-ig 
öt napos kiránduláson vett részt a Felvidé-
ken. Az út címe: Mátyás király nyomában 
a Felvidéken. 

Bajnok nyugdíjasok
A Sramó Józsefné Erzsike vezette 
gyarmati Napsugár Nyugdíjas Klub 
gazdag és változatos programokkal 
szerez élményeket tagjainak. 

Az elmúlt hónapokban Balogh János 
szervező tehetségének köszönhetően 
sikeres Nőnapot tartottak (115-en szóra-
koztak a művelődési házban!), kirándul-
tak Madách nyomában Alsósztregovára 

(az utat Balla Mihály 
honatya támogatta 
anyagilag), de voltak 
strandolni, s tartottak 
a Nyírjesben pörköltös 
bulit is. A minap pedig 
részt vettek a Bátony-
terenyén rendezett 
megyei nyugdíjas 
sportnapon. A Nap-
sugár Klub húsz fővel 
képviseltette magát, s 
olyannyira jó erőben 
és ügyesek voltak a 

gyarmati szépkorúak, hogy huszonnégy 
csapatot megelőzve aranyérmet szerez-
tek! Fotónkon a győztesek: Kőszeghy At-
tila, Bognár Ferencné, Kővári Józsefné, 
Pálok Istvánné, Balogh János. 

A gyarmatiakat erősítette Kőszegi Ist-
ván is, aki megkapta a Legidősebb Ver-
senyző különdíját, a maga 97 évével!

Hősök útján
A Felvidék természeti és történelmi kin-
cseit fedezte fel a Balassagyarmati Sza-
bó Lőrinc Általános Iskola negyvenöt 7. 
osztályos tanulója négy 
kísérő tanárral, június 
6-7-8-9-én, a Határtala-
nul! pályázat keretében. 

A négy napos kirándu-
lás programjaival az Em-
beri Erőforrások Minisz-
tériuma által támogatott a 

Történelmünk és irodalmunk hősei Hont, 
Nógrád és Gömör vármegyékben című 
projekt valósult meg. A gyerekek szemé-
lyes találkozások révén tekinthettek be a 
határon túli magyarság mindennapjaiba.

Száz év lapjai
Nógrád megye első múzeumának, a mai 
Palóc Múzeumnak helyet adó épület cente-
náriumát 2015. novemberében ünnepeltük. 
Az ekkor tartott emlékülésen előadások, 
visszaemlékezések, köszöntők hangzottak 
el, melyek a napokban megjelent kötetben 
látnak napvilágot. 

A Nógrád Vármegyei Múzeum Társulat 
1910 tavaszán írt ki pályázatot a gyarmati 
parkban fekvő telken felépítendő múzeum-
épületre. A beérkezett 15 pályamunka közül 
Wälder Gyula (1884-1944) fővárosi műépítész 
munkáját fogadták el (a Városháza szintén 

az ő tervei alapján készült). 1912-ben az 
építéssel Farkas Mihály helyi vállalkozót 
bízták meg. A múzeum építéséhez 1914. 
március 6-án kezdtek hozzá és már 1914 
nyarán megkezdték a félkész épületbe a 
műtárgyak beszállítását. A két  világhábo-
rú idején nem csak az épület rongálódott 
meg, hanem az itt őrzött tárgyi gyűjtemény 
80%-a is elpusztult. 

A megjelent könyvben Nagy Iván múze-
umalapító tevékenységéről, a tervezés és 
az építés történetéről, száz év kiállításairól 
szóló írások mellett a 100 éves épületet 
bemutató újonnan készült, illetve még so-
sem publikált archív fotók is megjelennek. 
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Már a játékoskeret összeállításá-
nál látni lehetett, komoly terveket 
dédelget a vadonatúj Ipoly-parti ott-
honába, a Kövi Pál Sportközpontba 
átköltözött BSE. Olyan, magasabb 
osztályt megjárt, a városhoz, a me-
gyéhez kötődő játékosokkal erősítet-
tek – akik mellé egyfajta egzotikum-
ként társult a kameruni származású 
Yves Mboussi le-
igazolása -, akikkel 
nyíltan megcéloz-
ták a bajnokság 
aranyérmet. 

Magos Mátyás, 
Szandai Dominik, 
Szalánszki Bálint és 
Illés Tamás egya-
ránt Gyarmaton 
nevelkedett, hogy 
aztán kacskaringós 
utakat követően 
térjenek vissza. A 
szezon közben ér-
kezett Bonivárt Erik, Ficzere Bence, 
Popovics Bertold és Langó László 
pedig még markánsabbá tette az ala-
kulatot. Nem is csoda, hogy hazánk 
egyik legképzettebb edzőjének irá-
nyításával a gárda makulátlanságát 
csupán három döntetlen rontotta le 
a nógrádi pontvadászatban.

A küzdelemsorozat hajrájához 
érve, éppen a legfontosabb időszak-

ban érték bosszúságok a 
BSE együttesét. A Mát-
ranovák csapata példátla-
nul sportszerűtlen módon 
nem jött el Balassagyar-
matra, holott Földi László-
ék a szurkolókkal együtt, 
közösen ünnepelték volna 
a bajnokság megnyerését. 
Csalódottságukat a klub-
vezetők nem is rejtették véka alá, és 
igazuk is volt.

A Mohorán megrendezett megyei 
kupadöntő - amelyen a Salgótarjáni 
BTC legénységét 5-2-re győzték le 
Bonivárték - gyógyírt jelentett a se-
bekre, teljes gőzzel lehetett az osz-
tályozóra összpontosítani. De jött a 
feketeleves – ezúttal a Magyar Lab-
darúgó Szövetség jóvoltából. A logi-
kát és a versenykiírást felrúgva, ér-

dekesen bonyolították le a sorsolást. 
A területi elvet, illetve az eredeti baj-
nokságokban mutatott teljesítményt 
kizárva nem csak keleti és nyugat-
magyarországi csapatokat sorsoltak 
össze, hanem a feljutásért veretlen 
együtteseknek kellett ki-ki alapon 
mérkőznie. Így játszottak egymással 
a Bács-Kiskun megye bajnokaként 
komoly szponzori és infrastruk-

turális háttérrel 
rendelkező Ti-
szakécske VSE 
labdarúgói és vá-
rosunk legjobbjai. 

A párharc első 
állomásán, az el-
lenfél gyönyörű 
stadionjában egy 
gólos vereséget 
szenvedtek Kis 
Károly tanítvá-
nyai, így biza-
kodva várhatták 

a visszavágót. A második mérkőzést 
óriási érdeklődés övezte: 2100 (!) 
fizető néző tekintette meg az ösz-
szecsapást, ilyet tizenhárom éve, az 
utolsó NB I/B-s idény óta nem ta-
pasztalhattunk a városban.

A lelkes szurkolók mindent meg-
tettek, hogy kellő támogatást adjanak 
a fiúknak, de a védelem megingását 
kihasználva a Tiszakécske szerez-
te meg a vezetést, amit a lefújásig 

szívósan meg is 
tartott, így 2-0-s 
összesítéssel ők 
ugorhatnak fel a 
harmadosztály-
ba.

De él még a re-
mény a feljutás-
ra: ha az MLSZ 
a visszalépő csa-
patok helyett a 
gyarmatiakat ré-
szesíti előnyben, 
immár a zöld 
asztalnál hozott 

döntés értelmében teljesülhetnek 
az álmok. Egyelőre – lapzártánkkor 
– e tekintetben még meglehetősen 
nagy a bizonytalanság, az azonban 
egyértelműen kijelenthető, hogy a 
szakmai munka alapján, a játékosok 
képességeit nézve, illetve a háttérfel-
tételek ismeretében a BSE labdarú-
gói megérdemlik az NB III-at. 

Hegedűs Henrik

Botlott a bajnok BSE

Volános focitalálka
Tizenhárom éve járnak össze minden júniusban a Balassa-
gyarmati Volán egykori labdarúgói, hogy vidám találkozón ele-
venítsék fel az együtt töltött szép esztendőket. 

Dr. Halász Zsolt, Loksa Já-
nos, Kiss László, Havaj László, 
Bernáth István, Naszály Ala-
dár és a többiek most a Kövi 
Pál Sportcentrum stadionjába 
beszéltek meg randevút, né-
hányan közülük futballcipőt is 

húztak és néhány percig kedélyesen rúgták a bőrt. A társak, köztük 
a csapat egyik edzője, Tományi Pál a lelátó árnyékos helyén terefe-
réltek. Ezt követően egy baráti vacsora keretében idézték fel a régi 
nagy csatákat, főként a városi riválissal, a BSE-vel vívott, ezres 
nézősereget vonzó emlékezetes ütközeteket. 

Küzdelmes, sikerekben gazdag, 
ugyanakkor kalandoktól sem 

mentes szezont zárt a 
Balassagyarmati VSE labdarúgó 
csapata. Az idény azonban nem 

végződött happy end-del, hiszen 
az NB III-ba jutásért vívott 

párharcot elbukta Kis Károly 
legénysége.








