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Kórusok koncertje

A zene mindenkié! címmel Zenei Vi-
lágnapi koncertet adott a Balassi Bálint 
Gimnázium arany diplomás minősítésű 
Vegyeskara és a Százszorszép Száztagú 
Palóc Gyermek-és Ifjúsági Dalkör a gim-
názium dísztermében.

A kórusokat Lévárdi Beáta és Pásztor 
Sándorné karnagyok vezetik. A zenés dél-
után során palóc népdalcsokrok, valamint 
Kodály Zoltán, Bartók Béla és Dvorak művei 
hangzottak el. A hangversenyen közreműkö-
dött: Lengyelné Zsoldos Emőke (zongora), 
Fábián Sára Noémi (zongora), Hatala Rita 
(fuvola) és Lengyel Anna (fuvola). A hang-
versenyt támogatta az Emberi Erőforrások 
Misztériuma.

Régészek dolgoztak az 
Óváros téren, használati tár-
gyakra bukkantak a XVII-XIX. 
századból.
     

Az Óváros tér Ipoly utca felé eső részén áll 
egy üres telek, régen a közismert órásmester, 
Merczel Miklós gondozta itt kertecskéjét, ám 
halála után elhanyagolttá vált a terület. A leszár-
mazottak értékesíteni szeretnék az ingatlant, 
ám mivel a történelmi városmagban fekszik, az 
eladás előtt régészeti feltérképezést kell végez-
ni. 

Illetékes intézményként a tarjáni Dornyay 
Béla Múzeum munkatársai három szelvényt 
ástak ki. Tóth Balázstól megtudtuk: bár komoly 
értéket képező tárgyakat nem találtak, a felbuk-
kant leletanyag tartogat érdekességeket. Egy 
színes cseréptányér a tizennyolcadik század-
ból származhat, egy kancsótöredék régebbi, 
valószínűleg abból az időből való, amikor 1690 
táján, a törökök kiűzését követően megkezdő-
dött a város újjátelepítése. A harmadik külön-
legességnek pár pipadarabka számít, ezeket 
már XIX-XX. század fordulója környékén hasz-
nálhatták. 

Tóth Balázs szerint fontos volna, ha az egy-

kori vár területén - amelynek határai a mai Ná-
dor, Rákóczi, Mikszáth utcák illetve az Ipoly által 
körbeölelt térségben voltak -, mind több háznál 
végezhessenek hasonló feltárásokat, mert ép-
pen a XVII. század közepe fehér folt a város 
históriájában.  Az oszmánok 1663-ban feléget-
ték az erődítményt, ami átcsapott a palánksor-
ral kerített mezővárosra is, és teljesen elpusztult 
a település. Bár ez a mostani ásatási helyszín 
kívül esik a köz-
ponti részen, 
látnak reményt 
arra, hogy a kö-
zelben fekvő, és 
a francia had-
mérnök Le Den-
tu ismert metsze-
tén kirajzolható 
középkori templom falmaradványaira is rábuk-
kanhatnak.

Az Óváros téri leletmentést követően a szel-
vényeket visszatemették, a törvényileg előírt 
feltárást befejezték. Az ásatási eredmények, a 
hatósági szakvélemény alapján a telek értéke-
sítése, az építési engedély kiadása akadálytala-
nul megtörténhet.                                 hegedűs

fotó: torjay attila

Óvárosi ásatások
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Vá r o s u n k 
október 23-i 
ü n n e p s é g e 
során először 
a Mikszáth 
Kálmán Mű-
velődési Köz-
pont nagy-
termében az 
önkormány-
zat által adományozott városi szak-
mai díjakat adták át a városvezetők 
(összeállításunk a 6. oldalon).

Ezután az 
i n t é z m é n y 
aulájában al-
kalomhoz illő 
díszletek előtt 
kezdődött az 
ünnepi műsor. 
A két szónok, 
Ponyi Gyula, 
a salgótarjáni 

acélgyári forradalmi napok Gyar-
maton élő résztvevője és meghur-
coltja, valamint dr. Kiss Tamás, a 

szegedi egyetemisták egykori ’56-os 
vezére egyaránt azt hangsúlyozták, 
hogy egy tiszta, békés eszközökkel 
megvalósuló forradalom torkollott 
az elnyomók elleni szabadságharc-
ba, amit a magyar hazaárulók se-
gítségével fojtottak vérbe a szovjet 
tankok. 

Balla Mihály, térségünk országy-
gyűlési képviselője (Fidesz-KDNP) 
dr. Magyar Pál ügyvéd példáját hoz-
ta elő, aki szabadságszeretetétől és 
hazafiúi érzelmeitől fűtötten vállalt 
vezető szerepet a helyi események-
ben, mégis, a Kádár-rezsim nem 
kímélte, előbb halálra ítélte, majd 
„megkegyelmezve”, hosszú börtön-
büntetésre kárhoztatta. Ábel La-
jost pedig agyonverték a pribékek. 
Mindketten méltóak a balassagyar-
mati utókor tiszteletére és kegyele-
tére. 

Az ünnepséget a Gyarmati Szín-
kör és a Balassagyarmati Dalegylet 
fellépése színezte, majd a résztve-
vők átmentek a Bajcsy utcai emlék-
ponthoz, ahol elhelyezték az utókor 
koszorúit.

Három éve tud jelentősebb 
önerős forrásokat biztosítani a 
város önkormányzata a külön-
böző belterületi utak és járdák 
felületi hibáinak kijavítására, 
újraaszfaltozásra. 

Idén a közbeszerzési bizottság 
szeptemberi döntése értelmében 60 
millió forint állt rendelkezésre saját 
forrásból. 

Így ősszel több olyan bajt is orvo-
solhattak, ami miatt évtizedek óta 
bosszankodnak az érintett területek 
lakói. 

Ilyen például a Madách-liget öve-
zete. A fél évszázada épült lakóte-
lepen jelentős járdaépítés zajlott, 

emellett az 1-7. tömbházak közötti 
utakat is újjáépítették. 

Hosszú idők kényszerű várakozá-
sa után szilárd burkolatot kapott a 
délnyugati városrészben lévő Algő-
ver Mihály utca, valamint a 
nemrégiben Zórád közre ke-
resztelt kis szakasz a Huszár 
Aladár és Veres Pálné utcák 
között, a Springa dombon. 

Hasonlóképpen zökkenő-
mentesen lehet már közleked-
ni a Petőfi utcában, a Jószív és 
Jópalócok utcák közötti név-
telen utcácskában. 

Ugyancsak korszerűsíté-
si munkák zajlottak a Vár, a 

Sántha Kálmán és a Baross Gábor 
utcákban. 

Ezeken túl új közlekedési burko-
latjeleket is felfestettek, első ütem-
ben gyalogátkelőhelyeket. Ezen kí-
vül több mint 300 négyzetméteres 
felületen, két tucat utcában végezte-
tett kátyúzást az önkormányzat.

1956-os hőseinkre emlékeztünk

Útépítések városszerte 

A hazafiság csodálatos tizenkét napja: az 1956-os Forra dalom 
és Szabadság harcra emlékezett Balassa gyarmat.
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A Szécsényi Rendőr ka pi tány
ság és a Balassagyarmati 
Rendőrkapitányság épület
ében fogadták a határvadász
képzés és a rendőri hivatás 
iránt érdeklődőket.

A Szécsényi Rendőrkapitányságon meg-
tartott rendezvényt dr. Ludvai Dezső József 
rendőr alezredes, a Szécsényi Rendőrkapi-
tányság vezetője nyitotta meg, míg a Balas-
sagyarmati Rendőrkapitányság nyílt napján 

Fábián Bertold rendőr őrnagy, 
a Balassagyarmati Rendőrkapi-
tányság Rendészeti Osztály ve-
zetője köszöntötte a megjelent, 
többségében pályaválasztás 
előtt álló középiskolás diákot.

A Nógrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság toborzó csoportja 
mindkét helyszínen videófelvé-
telek segítségével mutatta be 
a választható – határvadász, 
illetve rendészeti szakgimnáziumi – képzé-
seket, valamint tájékoztatást adtak a felvételi 

eljárás részleteiről, a jelentkezés feltételeiről 
és a várható feladatokról. 

Határvadász toborzás

Bacsúr Sándor emléktárlata
Az idén, év elején elhunyt művész-tanár, 
Bacsúr Sándor életmű-kiállítása látható 
a Balassi Bálint Gimnázium régi épület-
részének emeleti folyosó-galériájában. 
A tárlat karácsonyig tekinthető meg.

A megnyitón Kovács Ferenc, a mélta-
tó tanár-pályatárs, a BBG nyugalmazott 
igazgatója arra tért ki, hogy Bacsúr Sán-
dor felnőtt fejjel lett a tűzzománc technika 
szerelmese, és elsősorban saját történelmi 
emlékeit, illetve a megye és Gyarmat tár-
gyi építészeti értékeit öntötte örökbecsű 
formákba.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
vérbefojtásának évfordulóján, november 
negyedikén este is tartottak megemlékezést 
a Palóc-ligetben található emlékhelynél. 

Az esemény szónoka, Pekár István író, 
újságíró, a Duna Televízió korábbi elnöke 
arra utalt, hogy 1956 nem elsősorban az 

októberi-novemberi napok hőstettei által vált 
életünk-lelkünk szerves részévé, hanem a 
mártíromság okán. A szörnyű megtorlás, 
a bestiális kínzások és kivégzések voltak 

azok, amelyek elsöprő erővel 
ívódtak be a későbbi nemze-
dékekbe, gondolkodásmódot, 
szellemiséget, eszmeiséget, 
emberi sorsokat befolyásolva 
az azt követő évtizedekben, 
rendszerváltáson innen és túl, 
mind a mai napig. 

A rendezvényen a korabeli 
mozzanatok felidézésével a 

Múzsarúzs diák színjátszó csoport adott 
műsort.

Fotó: Torjay Attila

Érkezik a 
nyugdíjprémium
Ezekben a napokban folyik a pré-
miummal és a kiegészítő emeléssel 
megnövelt novemberi nyugdíjak kifi-
zetése.

Novák Katalin az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának (Emmi) család-, 
ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős 
államtitkára közölte, a kifizetés 2 millió 
750 ezer embert érint. A bankszámlákra 
már pénteken megérkezik a pénz, a pos-
tások pedig november 15-étől viszik ki a 
nyugdíjakat.

Az államtitkár kiemelte, Magyar-
ország történetében először fizetnek 
nyugdíjprémiumot, amely a 3,5 száza-
lékot meghaladó gazdasági növeke-
désnek köszönhető. Hozzátette, hogy a 
prémium legfeljebb 12 ezer forint lehet, 
ezt az összeget pedig mindenki meg-
kapja, akinek legalább 80 ezer forint a 
nyugdíja.

Emellett ebben a hónapban kiegészí-
tő emelés is jár, amely 125 ezer forintos 
nyugdíj esetén szintén 12 ezer forintot 
jelent - ismertette Novák Katalin.

Emlékeztetett: a törvény szerint csak 
a nyugdíjkorhatárt betöltöttek lennének 
jogosultak a prémiumra, a kormány 
azonban úgy döntött, hogy mindenki 
megkapja, aki nyugdíjszerű juttatásban 
részesül. 

Teljesen megújult a Városi Sportcsarnok
Mint arról már beszámoltunk, pályázaton nyert 25 millió forintot a város a Ma-

gyar Kézilabda Szövetségtől. Az önkormányzat 10 milliós önrésszel kiegészítette 
a régóta várt beruházást, amely során teljesem megújult a Városi Sportcsarnok. 
Friss arculatot kaptak az öltözők, a vízes blokkok, de az elektromos rendszert is 
újraszerelték. A 35 milliós felújítási munkálatok a járda-burkolat megépítésével be-
fejeződtek, innentől a mai kornak megfelelő létesítmény várja a sportolni vágyókat 
és közönséget.

Vérbe fojtott szabadságharc
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A rendszerváltás után jó két 
évtizeddel elmondható, hogy 
Balassagyarmat újra jó hely, 
sőt, Balassagyarmat a legjobb 
hely a régióban.

Sorozatunk e havi diagramjának 
belső körszeletei Nógrád megye ipa-
ri üzemeinek éves nettó árbevételét 
mutatják járásokra bontva, míg a kül-
sők ugyanezen területek export bevé-
teleit. Jól látható, hogy a balassagyar-

mati járás a megye gazdasági 
motorja, itt a leghatékonyabbak 
a cégek, és itt termelődik meg a 
legjelentősebb árbevétel. 

A Balassagyarmat-Szügyi 
ipari központ teljesítménye 
egymagában akkora, mint négy 
járás: a bátonyterenyei, a rét-
sági, a szécsényi és a pásztói 
járás összesen. Látható, hogy 
az exportbevétel - ami az egyik 
legfontosabb bevételi forrás a 
nemzetgazdaságban - Balas-
sagyarmat városában jelentő-
sebb, mint a megyeszékhely 
járásban.

Balassagyarmat Nógrád 
megye motorja

Kórházi költözés
Sokan kérdezték, meddig kell a felújítási munkálatok miatti hosszú idők óta tartó 
kellemetlen állapotokat elviselniük a betegeknek a Dr. Kenessey Albert Kórházban?

Amit megtudtunk, mindannyiunk számára örömteli. A működési engedélyek szigorú 
eljárásai után már költöznek az osztályok a Kórház új diagnosztikai és megújult épü-
letszárnyaiba. Már két éve átköltözött új helyére a neurológia, a napokban követte ezt 
a gyógyszertár és a labor költözése, illetve a röntgen osztály tüdőszűrő részlege, ezt 
követik még idén a traumatológiai osztály, a szakrendelők és az elektromos diagnosztika, 
illetve a sterilizáló átköltözése. 

Gyarmati prímák 
A Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének (VOSZ) 
Nógrád Megyei Szervezete im-
már tizenharmadik alkalommal 
rendezte meg a Nógrád Megyei 
Príma-díj gálaünnepségét a sal-
gótarjáni József Attila Művelődési 
Központban.

A 2017 ipari vállalkozója kitünte-
tést ketten érdemeltek ki: Reviczki 
István, a Revi Kft. cégvezetője, 
valamint Tóth András, a Xénia Kft. 
ügyvezetője. Az év vállalkozójának 
2017-ben Oravecz Tibort, a Delta-
Tech Kft. ügyvezetőjét, illetve dr. 
Hajas Pált nyilvánították.

Csemniczky Zoltán szobrászmű-
vész Príma-díjat vehetett át.

Folytatódik a felújítás
Folytatódik a Vármegyeháza külső homlokza-
tának tavaly indult felújítása. 

A Madách szoborra néző nyugati szárny 1907-
es állapotnak megfelelő felújítását kezdte meg 
a kivitelező  - az azóta befalazott nyugati kapu 
nélkül. A munkálatok még idén befejeződnek, 
így régi pompájában lesz látható a patinás épít-
mény.

Új járdák
A közbeszerzési bizottság nyári dön-
tése értelmében 70 millió forint állt 
rendelkezésre saját forrásból út- és 
járdaépítésre.

Először a Madách-liget övezetében 
történt jelentős járdaépítés, mint azt a 
lakók is örömmel tapasztalják.

De járdákat újítottak fel a Rákóczi 
úton, az Aradi, Kossuth, Benczúr, Balas-
sa, Szabó Lőrinc, Ady és Luther utcák-
ban. A Csillagkönyvtár előtti új burkolat-
nak különösen örülnek a polgárok.

Szent Imre Napok
A hagyományokhoz híven az idei tanév-
ben is megrendezték a Szent Imre Katoli-
kus Általános Iskola és Gimnázium név-
adójáról elnevezett rendezvénysorozatot, 
a Szent Imre Napokat.  

November 9-én az iskola diákjainak 
reggel 8-kor egy szentmisével kezdődött 
a program, amely után kiállítás megnyitó, 
tudományos diákköri előadások, sportver-
senyek és játékos vetélkedők kerültek meg-
rendezésre. Ezen a napon volt több kor-
csoportban focibajnokság, melyre egyrészt 
a város, másrészt a megye más iskoláiból 
indítottak csapatokat.  

Másnap került sor a többi, így a hittan, 
rovásírás, biológia, ének, versmondó, sakk, 
illetve a sudoku versenyre. Szintén ezen a 
napon volt a korábban megrendezett idegen 
nyelvi fordító, irodalmi és képzőművészeti 
verseny eredményhirdetésére.  

A zsűrik általános véleménye szerint jó 
színvonalúak voltak a versenyek és alig vár-
ják, hogy legközelebb is találkozhassanak 
az ifjú tehetségekkel. A nagyszámú verseny-
ző és kísérőik az egyházmegye területéről - 
nem csak Nógrád megyéből -, a Felvidékről, 
de még Csengerből is érkeztek. 
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Városunk 
önkormányza-

ta az 1956-os 
forradalom és 

szabadságharc 
évfordulóján, a 

Magyar Köztár-
saság  Nemzeti 

Ünnepén, ün-
nepi képviselő-

testületi ülésen 
köszöntötte 

Balassagyarmat 
szakmai kitünte-

tettjeit.

Balassagyarmat 
Kiváló Pedagógu
sa díjban részesült 
Hanzó Andrásné, a 
Játékvár Tagóvoda 
óvodapedagógusa, 
Tátrai Judit, a Dó
zsa György Általá
nos Iskola tanítója, 
Pásztor Sándorné, a 
Balassi Bálint Gim
názium tanárnője. 

Balassagyarmat 
Kultúrájáért díjat 
kapott a Balassa
gyarmati Színkör. 

Balassagyarmat 
Egészségügyéért díj
ban részesült Veres 
Béla, a Dr. Kenes
sey Albert Kórház 
Addiktologiai és 
Re ha bilitációs Osz
tályának ápolója és 
Pischoffné dr. Rep
ka Piroska, a Kórház 
főorvosa.

Balassagyarmat 
Sportjáért díjban 

részesült Sebjánné 
Rabóczki Terézia, a 
Rózsavölgyi Márk 
Művészeti Iskola 
pedagógusa, a VI
TALlTÁS SE Lát
ványtánc Szakosz
tályának vezetője és 
Kovács Sándor, az 
egykori NB IIes ké
zilabdacsapat meg
határozó játékosa. 

Balassagyarmat 
Szociálpolitikáért 
díjban részesült 
Márton Hajnalka, 
szociális ápológon
dozó, és Nagy Mi
hály karbantartó, 
akik az Idősek Ott
honában dolgoznak.

Balassagyarmat 
Közbiztonságáért 
díjat vehetett át Vá
lyiné Taliga Mária 
Erzsébet, a Balassa
gyarmati Rendőrka
pitányság bűnügyi 
osztályvezetője.

B a l a s s a g y a r 
mat Jó Tanuló és 
Jó Sportolója díjat 
kapott Ódor Vivi
en, Ódor Barnabás, 
Csábi Dorka, Siket 
Anna, Major Juli
anna, Vasas Bianka, 
Vályi Gergő, Tóth 
Kristóf, Benus Adél, 
Ispán Daniella, 
Szedlák Alexandra, 
Kertész Bori, Páris 
Artúr, Hegedűs Li
li Veronika, Szilfai 
Hanna.

Elismerték a város 
kiválóságait 

Balassi Gimnázium 
és a nyelvtanítás

A Balassi Bálint Gimnáziumban 
néhány éve emelt szintű nyelvi 
képzés működik minden évfo
lyamon, azaz emelt óraszámban 
tanulják az idegen nyelvet (angol, 
német) a diákok. 

Míg a nyolc évfolyamos képzés
ben, 5. osztálytól a korai tehetség
gondozásra helyeződik a hangsúly, 
az Arany János Tehetséggondozó 
Program diákjai számára a hát
ránykompenzálás, a 4 évfolyamos 
képzés esetében többek között az 
idegennyelvtudás magas szintű 
elsajátítása szerepel a legfonto
sabb célkitűzések között. Külö
nösen igaz lesz ez a 2018 szept
emberében induló ötéves angol 
két tanítási nyelvű gimnáziumi 
osztályra. 

Az itt tanuló diákok az előké
szítő tanévben heti 18 órában ta
nulják majd az angol nyelvet. Eb
ben a szakaszban a jól felkészült 
nyelvtanárok mellett anyanyelvi 
tanárral gyakorolják az elsajátí
tott ismereteket. A két tannyelvű 
oktatás előnye, hogy bizonyos tan
tárgyakat is angol nyelven tanul
nak a következő négy év során a 
diákok, amelyekből (2 tantárgyból 
kötelezően) középszintű érettsé
git is tesznek angol nyelven. Az 
angol emelt szintű érettségi pedig 
ebben az esetben komplex felsőfo
kú nyelvvizsgának felel meg. 

A legfontosabb mégis az a le
hetőség, hogy a jövő értelmiségi 

szakemberei a saját tudományu
kat idegen nyelveken is képesek 
lesznek művelni. NyugatNógrád 
megye egyik legújabb oktatási for
májával a családban és térségben 
tanulhatnak a legtehetségesebb 
diákok, akik reméljük, felsőfokú 
tanulmányaik befejezése után jól 
képzetten visszatérnek majd, és 
a térségben helyezkedhetnek el 
mindannyiunk örömére. 
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 Különös világba csöppen, aki 
belép egy levéltárba. A plafo-
nig érő polcokon sorakozó, az 
először ide belépő számára ti-
tokzatos iratokban az elveszett 
idő nyomára bukkanhat a múlt 
kutatója. Ebben a csodavilágban 
egy negyed évszázadon át gyűj-
tötte, őrizte, rendezte és tárta 
fel a régi korok iratait városunk 
levéltárának köztiszteletben 
álló vezetője, dr. Hausel Sándor. 
Vele beszélgettünk hamarosan 
megkezdődő nyugdíjas évei ap-
ropóján. 

 - Az Ön személye szinte már ösz-
szenőtt a levéltárral és Balassa-
gyarmattal. Pedig messziről sodor-
ta ide a sors...

 A Tokajhegyaljai Tállyán szület
tem. Szüleim szőlőműves napszámo
sok voltak, gyerekkorom a szőlőtőkék 
között telt el. Nehezen is kezdtem meg 
a betűkkel az ismerkedést, de azóta a 
betűk bűvöletében élek. Sátoraljaújhe
lyen érettségiztem, majd felvételiztem 
a debreceni Kossuth Lajos Tudomány
egyetem történelemorosz szakára. 
Legnagyobb örömömre felvettek, ám a 
tanulmányok megkezdésének feltétele 
egy év katonai szolgálat teljesítése volt.

- Az egyetemi évek aztán a dip-
loma mellé elhozták a nagy szerel-
met is…

 Utolsó éves orosz szakosként több 
hónapot Moszkvában tölthettünk, ahol 
megismerkedtem későbbi feleségem
mel, a berceli származású Bogdán Va
lériával. A megismerkedés mondhatni 
jól sikerült, immár 37 éve tart, három 
fiunk született. Tőle hallottam először 
Nógrád megyéről, ahová akkor már 

közös jövőnket tervezgettük. Tervünk 
megvalósult: 1980tól ő a Balassi Bálint 
Gimnáziumban tanított orosz nyelvet, 
én pedig Salgótarjánban a Nógrád Me
gyei Levéltárban kezdtem el dolgozni 
levéltárosként. Itt nagyon jól éreztem 
magamat, a megyei kulturális életben 
tevékenykedő sok „nagy névvel” meg
ismerkedtem. Egyikük aztán 1985ben 
átcsábított Szécsénybe.

- Megkezdődtek a „kastélyos 
évek”…

 Hét évig a Kubinyi Ferenc Múzeum 
igazgatójaként tevékenykedtem. Más 
jellegű munka volt, mint a levéltári, 
mégis nagyon szerettem ezt is: renge
teg rendezvényt, kiállítást szerveztünk, 

másképp volt nyüzsgős. 
Szép és változatos idősza
ka volt ez az életemnek. 
Amikor 1992ben pályá
zatot írtak ki az igazgatói 
állásra, új munkahely 
után kezdtem nézni: le
hetőséget kaptam, hogy 
Balassagyarmaton ismét 
levéltáros lehessek. Ezt 
választottam, azóta itt va
gyok.

- Megérkeztünk hát 
Palócország fővárosá-
ba. Többször is emlí-

tette, hogy érez egyfajta misztikus 
kapcsolatot Sátoraljaújhely és 
Gyarmat között.

 Igen. A két város hasonló sorsú volt 
megyeszékhely, mindkét települést 
egy folyócska mentén szakította ketté 
Trianon, továbbá az is érdekes, hogy az 
egyik város középiskolájában kezdő
dött a felnőtt életem, a másikban pedig, 
itt Gyarmaton fejeződik be szakmai pá
lyafutásom.

- Ez a pályafutás igencsak sokré-
tű. Ön számtalan Nógrád megyei 
és szűkebben gyarmati vonatkozá-
sú tanulmány, cikk és monográfia 
szerzőjeként, a Balassagyarmati 
Honismereti Híradó szerkesztőbi-
zottságának tagjaként, a Honisme-
reti Kör rendezvényeinek és a helyi 
középiskolásoknak tartott rendha-
gyó tanórák előadójaként nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy az érdek-
lődők jobban megismerhessék Ba-
lassagyarmat múltját.

 Engem ez a város nagy szeretettel 
fogadott. Az a kör, amelybe beletartoz
tam, azok a kiváló emberek, akik foglal

koztak a város helytörténetével, annyi
ra figyelmesek és kedvesek voltak, hogy 
úgy éreztem, nekem is csatlakoznom 
kell hozzájuk. Szerettem volna minél 
többet hozzátenni én is az addigi kuta
tásokhoz. Balassagyarmat és Nógrád 
megye történetében pedig téma volt és 
van bőven. Írásaim a Nógrád megyei 
boszorkányperektől kezdve a gyarma
ti toronyórásokon, virágkertészeken 
és füstfaragókon át a dualizmus kori 
bankárszemélyiségekig a múlt nagyon 
sok területét felölelik, de ezek mellett 
írtam többek között a kórház, a tanító
képző intézet történetéről, a város jeles 
személyiségeiről, köztéri alkotásairól. 
Végülis nem lettem egy szűken vett 
történeti téma kutatója, megyei levél
tárosként talán így is helyénvaló. 2007
ben Bercelre költöztünk, de a munkám 
továbbra is ide kötött.

- Közben szaporodtak a címek 
is: 1995-től között a Nógrád Me-
gyei Levéltár főlevéltárosa, 2000 
és 2009 között igazgatóhelyettese, 
2010-től pedig csoportvezető főle-
véltárosa, 2015-től a Magyar Nem-
zeti Levéltár osztályvezetője lett. 

 A címek és kinevezések jöttek s 
mentek, az idő pedig közben szépen las
san elfogyott. Egyszer csak azt vettem 
észre, hogy elértem a nyugdíjkorhatárt. 
Ám terveim és reményeim szerint csak 
a hivatal marad abba, a munka nem! 
Jelenleg is dolgozom falutörténeteken, 
tanulmányokon, szeretném majd meg
írni életem történetét. Nyugdíjasként 
talán több lehetőség jut majd kertész
kedésre és a kirándulásokra Valival.

- Sokan azt hiszik, hogy a levéltá-
ros amolyan csodabogár, aki igazá-
ban nem a valós életben él.

 Úgy gondolom, hogy ez nem így van. 
A levéltáros is egy normál ember, csak 
kevés van belőle. Ez a sokrétű, talán 
kevéssé szem előtt lévő munka teljesen 
kitöltötte az életemet. A történeti ku
tatásokon túl igyekeztem részt venni a 
társadalom életében is. Ezek visszajel
zései, az utóbbi években kapott elisme
rések közül szívemhez nagyon közel áll 
a Balassagyarmatért emlékérem és a 
Bercel község által adományozott dísz
polgári cím, valamint a honismereti 
munkáért kapott Bél Mátyás Emlék
érem. Az biztos, hogy sose tudtam kö
zömbös maradni, igyekeztem minden
ben mindenhol mindenkor hasznosnak 
lenni.                                  Bellér Annamária

Negyed évszázad a levéltárban
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Tanítva tanulni

Magyar- és történelemtanárként 
dolgozattal feküdtem, arra keltem, 
nappalra is kijutott; vagy 2000 érett-
ségi dolgozatot is kijavítottam 35 év 
alatt, aztán osztályfőnökség nons-
top-hétszer, munkaközösségvezetés 
majd’végig, s közben gyakorló család-
apa is lehettem. Aztán egy nap arra 
ébredtem, hogy nem kell órára men-
ni, nincs dolgozat egy se az asztalon, 
kirándulás-intézés, munkaközössé-
gi- vagy szülői értekezlet, szalagava-
tó-próba, kisérettségi, halmozódva 
nyomasztó olvasmány-restanciák, 
és hogy legnagyobb ellenségemnek, 
az időnek én magam lehetek ura im-
már nyugdíjasként.  Lelkiismeretem 
megelégedett békéjében, örömében, 
de már akkor éreztem, hogy amit ed-
dig naponta tettem, azt éltem is, és 
ezért nagyon fog hiányozni. Így, eb-

ben a szükségemben tekinthettem 
az Úristen személyes ajándékának a 
tollat, az ecsetet, és meghívásnak a 
börtönpasztorációt mindmáig. Amit 
a latin úgy mondott; „Docendo disci-
mus” – Tanítva tanulunk, nem csak 
iskolai munkámban, de ebben a szol-
gálatban is életigazságnak bizonyult. 
Ugyanis újdonságai ellenére is „szin-
te-ismert” volt az egyetemi alapkép-
zettség és a tanári hivatás megdolgo-
zott szakmunkája után akár az írás, 
akár a lelki gondozó-evangelizálás. 
Boldogan tapasztaltam meg mindezt 
hetente a tanítás-beszélgetés-imád-
kozás kegyelmi óráiban a börtönben, 
vagy otthon könyveim között a klavi-
atúrám előtt írásra hangolódva.

Hitvalló művészet 

Ma is sportolok; egykor szertornáz-
tam versenyszerűen, diákként nya-
ranta mindig segédmunkáskodtam, 
szeretem a fizikai munkát is, lelkem 
mélyén mégis bölcsész maradtam, 
de mindig vágytam valamilyen kézi-, 
gyakorlati tevékenység után, így pró-
bálkoztam a festéssel. A szépség irán-
ti rajongásom lassanként túlsegített 
a technikai nehézségeken is, s persze 
művészettörténeti tanulmányaim, s 
az a vizuális kultúra, amelyet az iro-
dalmi olvasmányaim, szakképzettsé-
gem, s persze a több évtizedes tanítás 
szellemi hozadékaként a fentiek mi-
nőségi műveléséhez előfeltételek-
ként könyvelhetek el.  Az ikonfestés 
lényege azonban mindezeken messze 
túlmutat. A magam értelmezése sze-
rint hitvalló művészet; szakralitását 
is úgy szolgája az artisztikum, ahogy 
Isten a forrása minden szépségnek. S 
hogy a hitélet napi rögös, de boldog út-
választása nélkül mindez nem megy. 
Így az ikonok sem csupán fára rajzolt, 
aranyozott szentképek, hanem az 
„Istenhez emelt szív”, a „Sursum cor-
da” igyekezete, végső soron imádság, 
hogy a kezet, szemet, lelket, gondola-
tot minden szép forrásának közelébe 
vigye. Jézus életének állomásai, cso-
dái, kereszthalála és feltámadása, a 
megdicsőült Krisztus, a Szűzanya, a 
szentek, a sokszor stilizált alakok és 
formák szelíd egyszerűsége, az evan-
géliumi jelenetek narratívája, a szim-
bólumok gondolatisága: mind-mind 

egy irányba ható kegyelmi állapot 
szolgálata; istenkeresés és az Isten 
megtalálása egyszerre. 

Istennek ajánlva

Hála Istennek és szüleimnek, nem 
ma kezdtem el imádkozni, imaéletem 
sem egyszerre és készen ölembe hul-
lott ajándék. Mindenesetre életem 
természetes részeként igyekszem 
minden ügyemet, gyöngeségeimet is, 
sok figyelmetlen hálátlanságommal 
együtt Istennek ajánlva végezni, segít-
ségét kérni emberekhez, munkához, 
utazáshoz, autóvezetéshez, íráshoz, 
festéshez, mindenhez. Az ikonokhoz 
is. Megtapasztaltam, hogy a fentiek 
valóban feltételei laza kéznek, adek-
vát szín- és árnyalatválasztásnak, 
emlékezeti pontosságnak, vagy a fe-
szültségteremtő fantázia eredetisé-
gének, emberléptékű hitelességének. 
A képválasztást általában a minden-
napok véletlen, de gazdag kínálatára 
bízom; sokszor olvasmányélmény; 
valahol látott tetszetős színeffektus, 
tárgyon, ruhán, alakon; vagy bibliai 
jelenet expresszív erejű eseménye, 
mely talán régtől fogva tart gondo-
latban, máskor Krisztus, a szentek 
csodatettei a hívó motívum; volt már, 
hogy művészettörténeti remekmű 
vagy annak részlete igézett meg, hogy 
aztán abból valami, a magam pallé-
rozatlan egyszerűségével egyénítve 
kereküljön majd fatáblámon. 

Az alkotás

Római katolikus lévén, még írni-, 
olvasni nem tudó, de már eszmélő 
gyermekként a „szegények bibliájá-
ra” nem fára festett ikonokból, mint 
keleti testvéreink, hanem a temp-
lomi vászon- és falfestményekből 
csodálkozhattam rá, és vésődtek is 
lelkembe életreszólóan, ahogy nagy-
szüleink színes, békebeli szentkép-
gyűjteményét is barnára koptattuk. 
Később aztán találkoztam igazi iko-
nokkal, templomi ikonosztázionnal, 
hogy aztán tanulmányaim és a XIX. 
századi orosz irodalom sokezer olda-
las remekműveinek megrendítő vilá-
ga, olvasmányélménye szinte kínálta 
a műfajt számomra.       

Boldog vagyok, hogy mindezt Isten 
áldása biztonságérzetének megta-
pasztalásával és családom békéjének 
hátterében hálával, de korlátaim tu-

Színek áhítatával 
Megjelent lapunk publicistá-
jának elegáns kiállítású új 
könyve, amelyben ikontanul-
mányaihoz a magyar- és 
világirodalom kiválasztott 
imádságait ajánlja az olva-
sók figyelmébe - ebből az 
alkalomból ismerhetjük meg 
Veres József gondolatait.
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Horváth Ádám, városunk közismert 
dobosa nagy lépést tett az országos siker 
felé.

A rock nem csak örök, de gyakran jó irány-
ba is dübörög: február elején jön ki országos 
terjesztésben a Stula Rock bemutatkozó al-
buma – városunk közismert dobosával, Hor-
váth Ádámmal a bőrök mögött.

Horváth Ádámról köztudott, hogy Gyarmat 
első számú dobosa, aki már régóta nem csu-
pán tehetséges ütős, sokkal több annál – bár-
melyik országos rockbandában megállná a 
helyét.

Megannyi bátor próbálkozás után legutóbb 
Molnár Péter Stulával – aki a Mobilmániával 
szerzett magának nevet, mint az ország 
egyik legjobb rocktorka – dolgozott Ádám, 
ám a néhány hónapos hiábavaló nyomulás 
ellenére vérbeli rockerekhez méltóan nem 
adták fel. 

Újjászervezték csapatukat, új hangmérnö-

köt igazoltak és új műsort írtak.
Menjünk sorjában: Vigyinszki Máté gitá-

ros személyében egy fiatal (a Póka Egon 
irányította Kőbányai Stúdióban pallérozó-

dó) tehetséget igazoltak, Nóniusz Gábor 
hangmérnök a legnagyobb honi előadóknak 
dolgozott az elmúlt két évtizedben, Ádám 
pedig a tízből kilenc dalt írt a lemezre.

Igen, gyakorlatilag Ádám írta az egész 

lemezt. Ez csak azoknak meglepő, akik 
nem ismerték elmúlt tíz éves munkásságát. 
Ő az a muzsikus, aki azért komponált, ha 
éppen nem volt munkája, ha pedig volt, 
akkor főként azért. Köztudottan munka 
megszállott, aki nem csak zenészként, de 
hangmérnökként is segíti a számára ked-
ves feltörekvőket.

A Stula Rock felvételei Ádám házi stúdi-
ójában történtek, aztán a Nóniusz-biroda-
lomban keverik a nótákat európai színvo-
nalú lemezzé (készültek itt Zanzibar vagy 
éppen Edda cédék is). 

A Madách Moziban december elején 
(lásd az ajánlót a 14. oldalon) már bemutat-
kozik az új banda, de már az is biztos, hogy 
van egy klipjük Ha látnád magad címmel, 
mely hozzáférhető a közmédiában.

Az album címe egyébként: Őserő.
Az előbbiek ismeretében volt erről bárki-

nek is kétsége?                            (szilágyi)

datában csinálhatom. Úgy hiszem, 
másként nem is lehet. Ezt bizonyítva 
látom akkor, ha a hétköznapi tenni-
valók sokáig akadályoznak a festés-
ben, vagy szétszabdalják napjaimat. 
Ha nincs ilyesmi, akkor elkészülnék 
egy ikonképpel -a téma függvény-
ében - 5-8 nap alatt. Persze mindezt 
a fatábla előkészítése - enyvezés, vá-
szon, ásványalapú „lekvasz”, csiszo-
lás - után, amit követ természetesen 
a festés, aranyozás, védő-kezelés, s 
csúcsaként a felszentelés. 

Zarándokutak

Eddig közel 80 ikont festettem. 
Feleségemmel együtt úgy visszük 
őket - a kiállításokat, útjait zarán-
dokutaknak tekintve - ahogy, amikor, 
ahova kérik. Iskolába, templomba, 
börtönbe, középületbe, intézménybe, 
kisöregek otthonába, faluba, város-
ba, alkalomra, évfordulóra, egyhá-
zi-, nemzeti ünnepre és bármikorra.  
Mintegy 50 kiállításomat láthatták 
eddig: városunkban és környékén, 
Nógrád- Szolnok-, Bács-Kiskun-, 
Békés, Csongrád-, Hajdu-, Szabolcs-, 
Pest megyében, s 8 budapesti helyen. 

Már a második 

Új könyvem, a Színek áhítatával a 
2011-ben kiadott Arannyal s égi kék-
kel című kötetem folytatása, de önál-

lóságában annak párja is. A kötetek, 
összesen 66 ikonképemhez, színes 
reprodukciójához a magyar- és világ-
irodalomból, a tudomány világának 
neves, emblematikus személyiségei-
nek műveiből ide-válogatott alkotá-
sait, gondolatait, valójában gyönyörű 
imádságait tartalmazzák.

Ars poetica

Nagy kincsünk az anyanyelv, en-
nél nagyobb kincs a helyes és igényes 
nyelvhasználat. A nyelvhasználat 
pedig magatartás, és viszont. A maga-
tartás pedig gondolkodás, és viszont. 
Így az egész jellemkérdés. Tanári ars 

poeticámnak azért volt alapja, mert 
életfilozófiám is. Kiváltságos helyze-
temben, tanárként ezt tanítva-tanul-
va gyakorolhattuk is. A műalkotások 
klasszikus világa így lehetett „szent” 
eszköze is óráinknak. Ezért is tekint-
hetek előző és most megjelent köte-
temmel 40 éves tanári munkám egyik 
intenciójának folytatására is; arra 
az esztétikai áldásra, mely a belső és 
külső látás fogalmi-képi művészi kó-
doltságának, kultúrájának, Isten-adta 
ajándékának megélésével, intellektu-
ális örömével boldogabbá teheti éle-
tünket.

Aggódás és derű

Hogy a tőlünk nyugatabbra terje-
dő vadliberalizmusnak nálunk nincs 
„táptalaja”, jelentős visszhangja, az 
talán mutatója a magyar emberek még 
egészséges közgondolkodásának. Van 
azért sok gond, megrendítő baj, hiá-
nyosságok a szülői neveléssel, a mé-
dia-ártalom, megvezetés, tömegízlés, 
gondolat-restség, s ezek változatai 
a vegetáció enyészetpontjáig. Nagy 
okunk van aggódnunk családunkért, 
nemzetünkért, Isten- és emberarcú 
világunkért. De Jézus mondta: „A 
pokol kapui nem vesznek erőt rajta.” 
Minden nyomorúságunk ellenére 
optimista vagyok, mert keresztény 
vagyok. 

Szilágyi Norbert

Újra dübörög a Horváth-rock
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Ötvenhatos angliai rokonaim új-
ságjai és képeslapjai számomra a 
legfogékonyabb koromban résnyire 
nyitották az ajtót egy másik világra. 
A bolsevik karanténban a beérkező 
postai küldeményeket cenzúrázni le-
hetett ugyan, de teljesen kizárni azért 
mégsem, különösen nem rejtett üze-
neteiket, mert számunkra hírértékkel 
kedveskedett még a boríték is, a papír 
is, anyagával, illatával, képeivel, szí-
neivel, s persze a szöveg, sőt még a leg-
tárgyszerűbb személyes információk 
is. Az intézményes ateista barbárság 
sötét decembereiben a színes, csillogó 
képeslapok úgy vigasztaltak és vetí-
tették előre az örömünnepet nekünk 
gyermekeknek, mint a roráték fénye 
és esdeklő orgonája. 

Egykor nagyanyám komódfiókjá-
ba be-bepillantva gyönyörködtetett 
és varázsolt el pár hasonló békebeli 
ódon szépség, s a ráismerésnek annak 
ellenére örültem, hogy mindkettő egy 
másik, vágyott, de abból kirekesztett-
ségünk ellenére is létező, emberibb 
életről bizonykodott. Az egyik időben, 
a másik földrajzilag messze tőlünk. 

Mára a kalmárigyekezet tucattá 
silányította ezeket az egykori szép-
ségeket, a jó szem azért meglátja a 
leutánzás konzumáló lélektelenségeit 
akár angyalmosolyban, színszerkesz-
tésben, a digitalizálás halálpontos 
tökéletlenségében, vagy a laminálás 
művi fényében. 

Azonban a várakozás és vágyako-
zás szinte egymás szinonimájaként 
változatlanul megmaradt bennem, s 
gyanítom mindnyájunkban időtlenül 
fölébe nő életkornak, ízlésnek, emlék-
nek, diktatúrák, politikai rendszerek 
ellenében is, embersorsunk közösség-
ében, időnkénti sötétségében. 

Mégis:  Adventus Domini: az Úr el-
jövetele reményében. 

A keleti népeknél a fogantatás az 
életkor-számítás kezdete ugyan, ne-
künk december nyolcadika, a Szep-
lőtelen Fogantatás ünnepének igazi 
értéke mégis az idő beteljesülésének 
ténye, amikor vágyakozásunk való-
ságként, reményünk biztosítékként 
ragyog az isteni misztériumban. 

És az Ige testté lőn - mondjuk az 
Angelus harangszavával az ajándé-
kért hálával, de méltatlanságunk tu-
datában bűnbánattal. „Mert ideje van 
a sírásnak és ideje a vigasságnak.” A 
próféta egyetemes emberi érvényű és 
időtlen igazságában különösen nyil-
vánvaló, mit élünk most. Legszemé-
lyesebb minőségünket 
is fájdalmasabban 
teszteli lelkiismere-
tünk ezeken az estéken. 
Talán a kapcsolatok 
rendezésére, restanci-
ák pótlására, rutin-he-
lyettesítő őszinteségre, 
a meghallgatás türelmére is látható-
an nagyobb a hajlandóság ilyenkor, 
ahogy az emberbe oltott transzcen-
dens hétköznapi sok apró megnyilvá-
nulásaiból is maradhatna egész évre 
a mostaniból.

„Isten nem személyválogató, felkelti 
napját jókra és gonoszakra egyaránt” 
- mondja az evangélista, vagy mint a 
próféta: „Akár alszik, akár ébren van 
az ember, a mag kicsirázik és szárba 
szökken, maga sem tudja hogyan.” 

Eszembe jut egyik régi karácso-
nyi olvasmányom figurája Scrooge, 
Dickens Karácsonyi énekéből, akit 
ugyanez a csoda tett olyan népszerű-
vé, s hogy kétszáz évesen is emblema-
tikus kisregénye ma is az ünnepkör-
nek.

Ez a csoda nem mindig ilyen látvá-
nyos, de készenlétünk és ráhangolt-
ságunk függvényében akár naponta 

többször is átélhetjük a Teremtő előtti 
fontosságunk semmihez sem hasonlít-
ható élményét. Miniatűr remekében, 
vallomása hat örök értékű gyöngyso-
rában ezt a pillanatot villantotta Ady:

Mikor elhagytak, / Mikor a lelkem 
roskadozva vittem, /

Csöndesen és váratlanul / Átölelt az 
Isten.//

Nem harsonával, / Hanem jött 
néma, igaz öleléssel, /

Nem jött szép, tüzes nappalon, / De 
háborús éjjel.//

És megvakultak / Hiú szemeim. 
Meghalt ifjúságom, /

De őt, a fényest, nagyszerűt, / Mind-
örökre látom.          (Az Úr érkezése)

A megrendítő személyességben a 
prófétai súlyú és szépségű szavak 
kemény üzenettel is harsognak ad-

venti csöndünkben: 
embersorsunk za-
rándokútja, lelki sze-
génységünk, vádló 
bűntudatunk, elesett-
ségünk, kiszolgálta-
tottságunk soha nem 
a földhözragadt lelki 

nyomorúság passzivitása. Sursum 
corda! : Emeljük föl szívünket! - szólít 
fel az Isten-dicsőítés Sanctusa előtt a 
liturgia szövege is. De várni is, Istent 
várni különösen is ráhangolt szívvel 
lehet, ahogy Keresztelő János, a pusz-
tában kiáltó szava figyelmeztet tunya 
restségünkre minden adventunkban: 
Készítsétek elő az Úr útját! 

A költői archaizmus szent szavai 
után egy bármilyen mai profán vál-
tozat még akkor is siralmas, ha nyil-
vánvaló, hogy más az utca nyelve és 
kommunikációja, és különösen, ha 
belátható olyan jelentésszűkülés, mint 
amit a készület fogalma elszenvedett a 
közelmúltban. Az újbarbárság kárté-
teleit azonban elég jól ismerjük ahhoz, 
hogy saját ünnepváró készületünkre 
gondoljunk. A betlehemi Kisded szép 
karácsonnyal áldjon meg mindnyá-
junkat érte!                           Veres József

  Adventus Domini

Emeljük fel 
szívünket

“
“

Székely játék az óvodában
Nagy sikert aratott a Kérdőjel Hobbi Egyesület készségfejlesztő társasjáték-be-

mutatója a Nyitnikék tagóvodában.
Az Egyesület elnöke, Ónodi Krisztán és Szabó Zoltán, a Palóc Virtus Kulturális Egye-

sület vezetője a kisgyermekeknek bemutatták a városunkban teljesen új, ám Erdélyben 
nagyon népszerű Székely Játékcsalád egyik népszerű tagját, a Mesterségem címerét.

A mesébe ágyazott készségfejlesztő társasjátékot tátott szájjal figyelték az apróságok, 
majd közös zászlólengetéssel és énekléssel zárták a remek programot.

Az értékes bemutató olyan sikert aratott, hogy a két előadót városunk többi óvodájába 
is meghívták.



2017. november

Gyarmati Hírek 11aktuális

Egész gyermekkorát váro-
sunkban élte, itt érett felnőtt 
nővé Halasi Bianka, a csodás 
hangú énekesnő, aki immáron 
harmadik éve a Budapesti 
Operett szín ház tagja. 

Bianka, beszélj a gyermekkorod-
ról, mikor döntötted el, hogy éne-
kesnő leszel.

1990-ben születtem. Hat évesen 
kezdtem hegedülni, innen indult a ze-
nei pályám. A Kiss Árpád általános is-
kolába jártam, ott énekeltem először az 
első évnyitómon Demeter Kati néni ké-
résére és segítségével. Már akkoriban 
is azt mondtam, hogy énekesnő lesz 
belőlem! Az iskola 145. évfordulóján 
megtiszteltek egy felkéréssel, ami nagy 
sikert aratott. Kilenc évig hegedültem 
Móri Péterné tanítványaként, rengeteg 
díjat nyertem, de mégis az éneklés felé 
fordultam. A középiskola kezdésekor 
hívta fel a figyelmem Ember Csaba a 
klasszikus ének szakra, ekkor kezdtem 
Barta Enikőnél énekelni. Négy évet 
tanultam nála, ez idő alatt sok verse-
nyen vettem részt, díjakat nyertem. 
Kiemelném az Édesanyám Rózsafá-
ja című nemzetközi népdaléneklési 
versenyt, ahol első helyezést kaptam. 
Képviseltem az iskolát és a várost Dé-
sen, ahonnan különdíjjal tértem haza. 
Megtiszteltetés volt, hogy a gyarmati-
ak találkozójára is meghívtak. 

A ballagásodon, 2009. május 
2-án is énekeltél, Máté Péter Azért 
vannak a jó barátok című dalát. 

A gimnázium befejezése után hol 
folytattad a tanulmányaidat?

A musical iránt kezdtem érdeklődni, 
több helyen is tanultam Budapesten, 
majd az Egressy Béni konzervatóri-
umban fejeztem be a színész II. szakot 
Pintér Tibor és Buch Tibor vezetése 
alatt. Bekerültem a Sziget Színház és 
a Nemzeti Lovas Színház társulatá-
ba. Első szerepem a Honfoglalás című 
rockoperában Réka karaktere volt, ami 
végig kísérte az ott töltött négy éve-
met. Játszottam többek között a Hair-
ben, az István a király-ban és sok más 
darabban. Legkedvesebb számomra a 
János vitéz című daljáték Iluskája volt, 
amit utoljára 2015. augusztus 20-án 
Dunakeszin, élőzenekarral, hatalmas 
sikerrel játszhattam el. 

Emlékszem, 2013-ban volt egy 
igen nagy sikerű koncerted a Ró-
zsavölgyi Márk Művészeti Iskolá-
ban, meghívott vendégeid Pánczél 
Klaudia és Somotovszki Gergő 
voltak. 2014-ben Ember Péter ze-
neszerző kifejezetten neked kom-
ponált egy gyönyörű dalt, melynek 
címe: Csak egyetlen éj kell. Milyen 
út vezetett a Budapesti Operett-
színházba?

Öt évig tanultam Kővári Juditnál 
énekelni. Nála belekóstolhattam az 
operettek világába és ez a „szerelem” 
még mindig tart. Az iskola elvégzése 
után felvettek a Budapesti Operettszín-
ház kórusába, ahol a harmadik évado-
mat kezdem meg. Rengeteg darabban 
játszom, például Mágnás Miska, Víg 
özvegy, A chicagói hercegnő, Csárdás-

királynő, Mari-
ca grófnő, Lady 
Budapest. A 
legkedvesebb 
számomra az 
Ördögölő Jó-
zsiás, amely-
ben duzzogó 
tündér vagyok. 
Minden Kará-
csonykor re-
pertoárra kerül 
az Isten pénze 
című musical, 
amiben időnként feltűnök, mint Ünő. 
Rengeteget járunk turnézni külföldre 
és belföldre is egyaránt. Például el-
juthattam Tel-Aviv-ba, Münchenbe, 
Triesztbe és Kolozsvárra. Úgy érzem, 
megtaláltam a helyem, nagy álmom 
volt bekerülni az Operettszínházba! 
Továbbra is dolgozom a fejlődésért, 
előbbre jutásért. De természetesen 
nagyon szívesen megyek esküvőre, fa-
lunapokra énekelni, ha hívnak és időm 
engedi.

Tavaly augusztus 20-án a Várme-
gyeháza előtt felállított színpadon 
fergeteges koncertet adtál. Hitval-
lásod?

Egy Polgár Ernő idézetet tudnék 
mondani: A színház nem földi színtér! 
A színház menedék. Csodák világa. 
Lehetsz ott királynő, császár és szolga, 
bohóc és kurtizán. Veled ott minden 
megtörténhet. Meghalhatsz. Újjászü-
lethetsz. A színház: szerelem! Örökké 
tartó láz! 

Lévavári-Vajas Éva

Akinek a lelkünkig hatol éneke

Tovább szépült a Meseerdő Tagóvoda
Egy régi elképzelés várt valóra a Meseerdő óvodában, összefogott 
több segítőszándékú „ember” az óvodánkban járó gyerekek szüleivel, 
így készülhetett el a játszóudvar hátsó kerítésének felújítása, valamint 
az óvodások játszóterének bővítését szolgáló udvarrész térkövezése.

Régen szerettük volna a kopott, omlásnak induló kerítést renoválni és a 
hátsó kihasználatlan udvarrészt térkövezni, ahol a szabadban zavartalanul 

tudnak játszani, sportolni a gyerekek.
Köszönetet mondunk az építke-

zésért, a beruházást támogató Vá-
répítő pályázatnak, a szülőknek, a 
Gamesz-nak,   a kivitelezést megva-
lósító Balassagyarmati Fegyház és 
Börtönnek, a CALVUS-MIX Bt-nek, 
valamint a BJMT Kft-nek, DAG & 
GAD Kft-nek.

Király Marietta
tagóvoda vezető

INGYENES PÉNZÜGYI  
FOGYASZTÓVÉDELMI  

TANÁCSADÁS!
Pénzügyi fogyasztóvédelmi panasza van, vagy 

csupán érdeklődne? Ingyenes segítségért forduljon a 
Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség 
salgótarjáni irodájához vagy keresse tanácsadónkat 
Balassagyarmaton, a havonta megszervezésre kerülő 
kihelyezett tanácsadáson.

Kihelyezett tanácsadási napok helyszíne: Mikszáth 
Kálmán Művelődési Központ

Tanácsadási napok 2017-ben:
2017. november 27. (10.00-16.00)
2017. december 11. (10.00-16.00)

A salgótarjáni tanácsadó iroda nyitva tartásáról, elér-
hetőségeiről és a kihelyezett tanácsadási alkalmakról 
további információt talál a penzugyitanacsadoiroda.hu 
weboldalon. 
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Vá-

ros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015.(III.26.) 
határozata, valamint az egyes ingatlanokban tulajdonjoggal 
rendelkező magántulajdonosokkal történt egyeztetés alapján 
VÉTELRE meghirdeti a balassagyarmati ingatlan-nyilvántartás-
ban osztatlan közös tulajdonban lévő alábbi beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanokat, megtekintett állapotban: 

3199/1 hrsz-ú Török Ignác utca 23. szám alatti 594 m2,
3199/3 hrsz-ú Török Ignác utca 27. szám alatti 606 m2,
3199/4 hrsz-ú Török Ignác utca 29. szám alatti 606 m2,
3199/5 hrsz-ú Török Ignác utca 31. szám alatti 606 m2,
3199/6 hrsz-ú Török Ignác utca 33. szám alatti 606 m2,
3199/7 hrsz-ú Török Ignác utca 35. szám alatti606 m2,
3199/8 hrsz-ú Török Ignác utca 37. szám alatti 635 m2.

Az ingatlanok eladási ára 3.000.000.-Ft/ingatlan.

1. A vételi ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez 
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12..) kell benyújtani 2017. de-
cember 13. 16.00 óráig beérkezőleg, melynek tartalmaznia kell

a.) pályázó nevét, címét, személyes adatokat (jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 
adószámot, nyilatkozatot, hogy nem áll csőd- vagy felszámolási 
eljárás alatt), 

b.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
2. Több pályázó esetén a Balassagyarmati Közös Önkor-

mányzati Hivatal „A” épületének I emeleti tanácskozó termében 
pályázati tárgyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül, 2017. de-
cember 15-én 11.00 órakor.

dr. Varga Andrea jegyző

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség határozott 

idejű (maximum 5 év időtartamra szóló) bérbeadására
I. A helyiség
- Fekvési helye: Balassagyarmat, Rákóczi u. 46-48. 
- Alapterülete: 87 m2

- Vendéglátás: 27.500.- Ft/m2/év + ÁFA, azaz 2.392.500.-Ft/
év + áfa, (Br: 253.206.-Ft/hó)

- Kereskedelem és szolgáltatás: 19.500.- Ft/m2/év + ÁFA, 
azaz 1.696.500.-Ft/év + áfa  (Br: 179.546.-Ft/hó)

 - Iroda:20.000.- Ft/m2/év+ ÁFA, azaz 1.740.000.-Ft/év + áfa  
(Br: 184.150.Ft/hó)

II. A pályázati ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegy-
zőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. Pf.: 
58.) kell benyújtani: 2017. év december hó 13. 1600-óráig, be-
érkezőleg kell benyújtani.

Több pályázó esetén a balassagyarmati Polgármesteri Hivatal 
A” épületének I. emeleti kis tanácskozó termében pályázati tár-
gyalást tartunk, külön értesítés nélkül: 2017. év december hó 15. 
napján 930 órakor.                               Dr. Varga Andrea jegyző

Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 

Védőnői szolgálat

Védőnő munkakör betöltésére. 
Pályázati feltételek: - Főiskola, Védőnői szak, 

- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. december 5. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Bécsiné Miklecz Marietta nyújt, 
a 06-20/771-0937 -os telefonszámon.

HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 54.§-a alapján 

2017. november 30-án, 17.00 órától

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás témája:
A „Költözz Balassagyarmatra!” program indításának is-

mertetése és a város előtt álló fejlesztési feladatok.
Az ülés helye:Városháza Díszterem (Balassagyarmat, Rákó-

czi fejedelem útja 12.)

Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 
Család- és Gyermekjóléti Központ Balassagyarmat

esetmenedzser munkakör betöltésére. 
A pályázat benyújtásának határideje: december 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gúth 
Melinda szakmai vezető nyújt, 

a 06-35/300-144, 06-20/420-7623 -os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje:  december 15. 
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Budapesten rendezték meg 
az idei Erőemelő Magyar Baj
nok ságot, Ulveczki Edina 
leány tanítványainak ismét 
sikerült a legjobbak közé 
kerülni. 

Az ifista leányok mind a juniorok, 
mind a felnőttek mezőnyében is meg-
mérettették magukat. Az egyetlen 
Ipoly-parti fiú Posta Krisztián volt, 
aki 437,5 kg-os összteljesítményével 
az ifik és a juniorok mezőnyében is 
első, míg a felnőttek között 4. helyen 
végzett. Az ifjúságiak mezőnyében az 
abszolút 2. helyet is sikerült elérnie.   

Leányok eredményei: Fehér Krisz-
tina 47 kg-os súlycsoportban 145 

kg-os telje-
s í t m é n n y e l 
mind a három 
k o r c s o p o r t -
ban 1. helyen 
végzett, Siket 
Anna 57 kg-os 
súlycsoport-
ban 155 kg-os 
teljesítménnyel mind a három kor-
csoportban 1. helyen végzett, Halaj 
Liza 170 kg-os teljesítménnyel ifik 
között 3., juniorok között 5., felnőt-
tek között 6. helyen végzett, Bódi 
Dalma 72 kg-os súlycsoportban 245 
kg-os teljesítménnyel ifik között 1., 
juniorok között 2., felnőttek között 3. 
helyen végzett, Kupecz Gabriella 84 
kg-os súlycsoportban 170 kg-os tel-

jesítménnyel ifik között 2., juniorok 
között 2., felnőttek között 4. helyen 
végzett.

Bódi Dalma az ifjúsági mezőny ab-
szolút kategóriában 2. helyen végzett. 
Csapatversenyben az ifjúságiaknál 1. 
helyen, míg a juniorok és a felnőttek 
között a 2. helyen végzett a Vitalitás 
SE csapata (fotónkon Ulveczki Edina 
és sikeres tanítványai).

Erős lányok

Távozik a BSE szakvezetője
Amennyire biztatóan indult az NB III-as szezon a Balassagyarmati 
VSE labdarúgói számára, úgy vált mind fakóbbá a csapat teljesít-
ménye. 

Az idénykezdet ragyogó sikerei azt a benyomást keltették, hogy a tár-
saság még akár a dobogóra is esélyes lehet, ám az ősz második felében 
sorra következtek 
a vereségek, ráa-
dásul többször is 
nyert helyzetből 
veszített az Ipoly-
parti gárda.  

Az együttes ok-
tóber eleje óta nem 
nyert meccset, és hazai pályán a korábban tapasztalt látványos játék is 
eltűnt, görcsössé vált a produkció, amit mutatott a Füzesgyarmattal szem-
beni gólnélküli döntetlen, legutóbb pedig a Cigánd elleni „szenvedés”. 

Sőt, az is sújtja a csapatot, hogy Kis Károly bejelentette, a bajnokság 
őszi szakasza után távozik - igaz ennek semmi köze az eredményesség-
hez, hanem egy korábbi döntés következménye. 

Az biztos, az új mesterrel tavaszra jóval ütőképesebb alakulatot kell 
faragni a Kövi Pál Sportközpontban.

(hegedűs)

Fekvenyomó bajnokok
Városunkban került megrendezésre, a Vitalitás Sport-
egyesület szervezésében a XVII. Nógrád Megyei Fekve-
nyomó Bajnokság.

A korábbi évekhez képest némileg szerényebb nevezői 
létszám jött össze, de a verseny hangulatra és a színvonalra 

így sem lehetett panasz. A 
résztvevők 5 korcsoport-
ban versenyeztek és 6 új 
megyei csúcs beállítás 
történt. 

Férfi abszolút kategória 
versenyében 1. helyen 
végzett Rigó Richárd 
(egyéni induló.), 2. Honti 
Attila (Vitalitás SE), 3. Ju-
hász Péter (egyéni induló) 
lett (fotónkon).

Női abszolút kategória 
versenyében 1. Halaj Liza 
(Vitalitás SE.), 2. Siket 
Anna (Vitalitás SE), 3. Bódi 
Dalma (Vitalitás SE) lett.

Szurkolói segítséggel    
emelkedő úton a Kábel

Ha csak a szurkolótábor buzdításán múlna, az NB I/B Keleti cso-
portjának élcsapatai közé kellene tartoznia a Kábel SE legénysé-
gének. A két nagydobos, és a köréjük szerveződött dudás társaság 
páratlan hangulatot teremt a hazai mérkőzéseken. 

Ám az együttest eddig sok balszerencse sújtja. Elég arra utalni, 
hogy az eddigi őszi fordulókban a tabella első öt helyezettje ellen 
már pályára léptek Kajdyék, és nem egyszer komoly esély kínálko-
zott a pontszerzésre, netán a nagyobb bravúrra. Azonban vagy a 
kellő összpontosítást nélkülözték a játékosok, vagy különböző sérü-
lések és betegségek miatt foghíjasan játszottak, cserelehetőségek 

nélkül pedig az alapemberek hamar elfáradtak. A Balmazújváros, 
a Mezőkövesd, vagy a Békés (a viharsarkiak állnak élen a bajnok-
ságban) ellen nüanszokon múlt, hogy nem lett viharos boldogság a 
Városi Sportcsarnokban. 

De minden rossz sorozatnak egyszer véget kell szakadnia: ez 
történt legutóbb, amikor a gyarmati származású Ocsovai Zsolt ve-
zényelte kecskemétiek látogattak az Ipoly-parti oroszlánbarlangba. 
Ezúttal kijött a lépés, végig előnyben játszva nyerték meg a fontos 
meccset Horváth Szilárd edző tanítványai, így őszintén remény-
kednek abban, hogy most már csak felfelé vezet az a bizonyos út. 
A bajnokság őszi szakasza csak december közepén zárul, addig 
bőven elkerülhetnek Székelyék a kiesőzónából. 

Ez a szurkolótábor meg is érdemli a tartós örömittas állapotot.                                                                                                            
H.H.








