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Igényelhető a mikrohitel

Igényelhetik a vállalkozók a mikrohitelt, amelynek 
kamatköltségeit átvállalja az önkormányzat.

Mint arról beszámoltunk, a Magyar Vállalkozásfejlesztő 
Alapítvány által biztosított mikrohitel konstrukció 3,9 szá-
zalékos fix kamatköltségét átvállalja a Város az elkövetkező 
három esztendőben.  

A mikrohitel egy maximum 10 millió forintos összegű for-
góeszköz és/vagy fejlesztési hitelforrás, legalább 75 százalé-
kos magyar többségi tulajdonban lévő, maximum 9 főt fog-
lalkoztató, akár újonnan induló mikro- és kisvállalkozások 
számára. 

Az önkormányzat az első három évre azoknak a helyi vál-
lalkozásoknak vállalja át a kamatterheit, akik 1-9 fő között 
foglalkoztatnak, székhelyük és telephelyük is Gyarmaton 
van, a fejlesztést a város területén valósítják meg, továbbá 
vállalják, hogy a hitelfelvétel utáni harmadik évben vagy a 
foglalkoztatotti létszámukat bővítik, vagy növelik adózott ár-
bevételüket. A hitel nem igényelhető személygépjárművek-
re - csak abban az esetben, ha a vállalkozás személyszállítási 
főtevékenységgel foglalkozik. 

Véradók köszöntése
A Véradók Napja alkalmából a Városházán köszön-

tötte nemes áldozatot hozó embertársainkat a Váro-
si Bölcsőde vöröskeresztes alapszervezete.

Borkó Edit, a bölcsőde vezetője elmondta, az intézmény-
ben már 2008 óta szerveznek évente két alkalommal vér-
adást, ennek elismeréseként három évvel ezelőtt megkap-
ták a Véradóbarát-emberbarát Munkahely kitüntetést. 

A jutalmak átadásán megjelent Szilágyi Leonóra, a Ma-
gyar Vöröskereszt Nógrád megyei igazgatója, Medvácz 
Lajos polgármester és a támogató cégek képviselői. Ki-
lencvenszeres véradó lett Balázs László és Racs József, öt-

venszer segített Csordás István, Kurucz Tamás és Laczkó 
Csaba, negyvenszeres véradó Győri János, Daha István, Fi-
lyó Gyula, Hornyák Attila, Horváth Sándor és Koi Ferenc.

A műsorban felléptek a Szent-Györgyi Albert Középis-
kola diákjai és a Csalogató együttes. 
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Balassagyarmat mára nemcsak 
Nógrád, de a régió legdinami-
kusabban fejlődő városa lett, 
ám a városvezetés látja a gon-
dokat is: a jövő érdekében egy 
komplex, beköltözést ösztönző, 
munkahelyteremtő és népes-
séggyarapító programot hirdet 
az önkormányzat.

A Közmeghallgatáson Csach Gá-
bor alpolgármester leszögezte, közel 
harminc évvel a rendszerváltás után 
Balassagyarmat ismét jó hely. Ismer-
tetve az okokat, az önkormányzat 
Népességmegtartó Programját is ki-
emelte: amelyben minden megszüle-
tő gyarmati csecsemő 50 ezer forint 
kelengyepénzt kap, az első lakáshoz 
jutás támogatása 2 millió forint, 
Bursa, Egészségügyi és Felsőoktatási 
ösztöndíjrendszer van a diákoknak, 
2009-ben befagyasztott szociális 
díjak, 2009-ben befagyasztott helyi 
adók (se telek, se építmény, se idegen-
forgalmi vagy bármely más helyi adó 
- az Iparűzési és Kommunálison kívül 
- nem terheli a polgárokat és vállalko-
zókat), az országban elsőként nagy-
családok ingyenes telekpályázata, és 
olcsó építési telkek is kaphatók.

Az alpolgármester felidézte az 
önkormányzat Gazdaságfejlesztési 
Programjának legfontosabb elemeit 
is: az adóstopon túli 5% kedvezményt 
helyi vállalkozóknak önkormányzati 
beszerzések esetén, Mikrohitel fel-
vételéhez az országban elsőként ka-
mattámogatás biztosítását, gazdaság-
fejlesztés céljára folyamatos ingatlan 
vásárlásokat, a Települési Rendezési 
Tervben 170 hektár gazdasági- és ipa-

ri terület kijelölését, munkásszálló 
építésének előkészítését.

Mindezen városi erőfeszítések 
eredménye is, hogy mára Balassa-
gyarmat nemcsak Nógrád, de a régió 
legdinamikusabban fejlődő városa 
lett. A városvezetés azonban látja a 
problémákat is: az alacsony munka-
nélküliség és a helyi gazdaság erő-
södése miatt már munkaerőhiány 
van a betanított munkától a műszaki 
mérnökökig, de az építőiparban, a 
mezőgazdaságban és a közszférában 

is. A rendszerváltás óta jelentős, 10 
százalékos népességfogyás történt, 
jellemző a lakossági elöregedés is. A 
lakáshelyzet sem kedvez a növeke-
désnek, hiszen mindössze 6% üres 
ingatlan található, s például a kifeje-
zetten fiatal- vagy pályakezdő-barát 
lakástípus, az egyszobás alig található 
a városban.

Mindezen gondok javítása érde-
kében az önkormányzat 2018-ban 
elindítja a Költözz Balassagyarmat-
ra! elnevezésű komplex, beköltözést 
ösztönző, munkahelyteremtő, népes-
séggyarapító programot. A városve-
zetés nem kíván a szocializmusból 
megörökölt 25 ezres középvárosi ide-
ákat kergetni, hanem arra törekszik, 
hogy Nyugat-Nógrád gazdasága, ter-
mészeti környezete és kultúrája által 
fenntartható méretű és minőségű, 
otthonukra büszke, és azt gyarapítani 
kívánó polgárok lakják Gyarmatot. 

Az önkormányzat december 31-ig 
várja a polgárok javaslatait, észrevé-
teleit, hogy aztán jövő tavasszal útjára 
indíthassa a városunk jövőjét erősítő 
új programot – tájékoztatott Csach 
Gábor alpolgármester. Részletek az 
önkormányzat honlapján és Face-
book-oldalán találhatóak.

(szilágyi)

Új program a város jövőjéért

A Költözz Balassagyar-
matra! program főbb ele-
mei:

• 0-30 éves nők helyzetbe hozása 
• Fiatal házasok, 1-2 gyermekesek 

segítése is
• Fiatal szakemberek, értelmiségi-

ek vonzása 
• Nappali létszám fixálása – térsé-

gi megmaradás, fenntartható fejlesz-
tések, vidéki élet népszerűsítése

• Cégmarketing 
• Városmarketing 
• Rekreációs, kulturális fejleszté-

sek
• Miénk a város – önerős fejleszté-

sek bővítése 
• Identitáserősítés
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Méltóan zárul az önkormány-
zat sikeres pályázati éve: a 
napokban újabb 200 millió 
forintot nyert a város.

Ritka sikeres évet tudhat maga mögött 
a városvezetés a pályázatok szempontjá-
ból is, szinte minden hónapra jutott egy-
egy elnyert támogatás. A napokban ismét 
örömhír érkezett: az önkormányzat komplex 
ifjúsági projektje nyert 200 millió forintot.

Az Esély Otthon elnevezésű széles körű 
program a fiatalok városban tartását céloz-

za meg. Többek közt 11 fecskelakás épül 
az egykor szebb időket látott Gansel és 
Hiksch házak emeletén a belvárosban (fo-
tónkon). A bérleményeket 18-35 éves korú 
párok, családok vehetik majd igénybe, leg-
feljebb 2 éven keresztül. 

Ezen kívül számtalan módon segíti a fia-
talokat az új városi program: Ifjúsági Pont 
létesítése, széles körű képzések, trénin-

gek, ösztöndíjak és rendezvények lesznek a 
korosztály megtartása érdekében. 

Újabb 200 milliót nyert a város

Képviselői ajándék
Másfél évtizedes hagyományt folytatott 

Balla Mihály (FIDESZ-KDNP), térségünk 
országgyűlési képviselője. A honatya a 
Mikulás alkalmából almával ajándékozta 

meg a válasz-
tókörzetében 
élő óvodáso-
kat. A képviselő 
és munkatársai 
a körzet mind a 
nyolcvannégy 
te lepülésére 
eljuttatták a 

közkedvelt gyümölcsöt, összesen három 
tonna alma jutott az apróságoknak. 

Kisiskolások a pékségben
Melyik gyerek ne szeretné 

a kakaós csigát vagy a túrós 
batyut, és melyik apróságot ne 
érdekelné, hogyan készülnek 
a közkedvelt péksütemények? 
A Kiss Árpád Általános Iskola 
1/B osztályos tanulói látogatást 
tettek a Gazda Kenyér Péksé
gében, ahol Horváth János tulaj-
donos kalauzolta őket. A nem mindennapi élmény mellett 
finom falatokkal távozhattak a csillogó szemű kisiskolások.

Hivatalok egy helyen
A terveknek megfelelően halad az egy-
kori határőrségi épületegyüttes felújí-
tása, hogy jövőre itt működjön a Kor-
mányhivatali Központ. 

Mint arról már beszámoltunk, a 700 
millió forintos, a Kormány támogatásával 
megvalósuló beruházásnak köszönhetően 
a gyarmati járás lakosai egy helyen intéz-
hetik majd különböző hivatali ügyeiket. 

A közel három hónapja elkezdett re-
konstrukció eredményeképpen lehetővé 
válik a szétaprózott járási hivatali szerve-
zetek centralizált elhelyezése, így ebben 
az épületben kap helyet a Balassagyarmati 
Járási Hivatal legtöbb osztálya, három ki-

vétellel: a Kormányablak továbbra is a Vá-
rosházán fogadja ügyfeleit, a nemrégiben 
korszerűsített Mártírok útja 78. szám alatti 

épületben marad az Élelmiszerlánc-bizton-
sági és Állategészségügyi Osztály, vala-
mint a Növény- és Talajvédelmi Osztály.

A teljes felújítási munkálatok a jövő ta-
vasszal befejeződnek.

Aranyos Sini
A Nemzeti Színház és a Magyar Vers-
mondók Egyesülete által rendezett 
Nemzeti VERSenyen kilenc hónap 
alatt, három fordulóban, több mint 
kétszáz amatőr versmondó mérettet-
te meg magát. A Nemzeti Színházban 
rendezett döntőben a huszonhárom 
legjobb versenyző lépett színpadra. 

Arany minősítésű oklevelet tízen ve-
hettek át, köztük Sinágel József, a Svejk Vendéglő tulajdonosa, a Gyarmati 
Színkör tagja. A közismert Sini további elismerésben is részesült a tekinté-
lyes zsűritől: Arany János művének feldolgozásáért különdíjat kapott.
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Jövő április 8-án lehetnek leg-
korábban az országgyűlési 
képviselő választások. 

Hivatalosan mindössze két jelöltet 
jelentettek be lapzártánkig a pártok: 
Dobrocsi Lénárd vállalkozó (a városi 
képviselő-testület tagja) indul a Job-
bik színeiben, míg Terman István, 
egykori romhányi polgármestert in-
dítaná a DK. 

Információink szerint az MSZP a 
szécsényi Csukáné Szerémy Andrea 
drámapedagógust indítja, a 168 óra 
hetilapban nyilvánosságra került lis-
ta szerint a balassagyarmati körzet-
ben MSZP-DK megállapodás esetén 

az MSZP jelölhetne képvise-
lőjelöltet (a baloldalnak esé-
lyesebb salgótarjáni körzet-
ben pedig a DK). 

A különindulását bejelentő 
LMP értesüléseink szerint az 
Új Kezdet-es Gyenes Szilárd 
vadőrt indítja a körzetben. A 
FIDESZ-KDNP Balla Mihály 
jelenlegi országgyűlési képvi-
selőt jelöli decemberi választ-
mányi ülésén. Várhatóan jelöltet állít 
a Momentum és a Munkáspárt is, de 
jelöltjeik neve még nem ismert. 

A lista minden bizonnyal bővülni 
fog, bár a törvényi szigorítások miatt 
(kampánypénz visszafizetése 1%-os 

eredmény alatt) nem valószínű, hogy 
eléri a 2014-es szintet - mint isme-
retes, négy éve 23 képviselőjelölt in-
dult az országgyűlési választásokon 
csak a balassagyarmati választóke-
rületben…

Ki kerül az Országházba?

Vállalkozói fórum 
Fórumra jöttek össze Gyarmat és kör-
nyéke vállalkozói a Városházán.

A korábbi évek-
től eltérően ezúttal 
legfőképpen a ter-
melő cégek képvi-
seltették magukat 
a megbeszélésen. 
Megnyitójában a 
szer vező Balas sa
gyarmat és Tér sé
ge Fejlesztéséért Közalapítvány nevében 
megszólaló dr. Ádám György kifejtette, a 
vállalkozóknak össze kell kapaszkodniuk 
a siker érdekében, ahogyan ezt más ég-
tájakon is teszik. 

Csach Gábor alpolgármester, majd 
Medvácz Lajos polgármester ismertette 
a város helyzetét, beszámolt a beadott és 
elnyert pályázatokról, de részletesen ki-
tértek a fejlesztési irányokra és célokra is. 

Felmerült az igény a rendezvény foly-
tatására jövő év elején, a Közalapítvány 
készséggel megszervezi azt az összejö-
vetelt is.

A nemzetgazdasági miniszter a Vállalko-
zók és Munkáltatók Országos Szövetsé-
ge elnökének társaságában köszöntötte 
Az év nógrádi vállalkozóját, Oravecz Ti-
bort, a Delta-Tech Kft. ügyvezetőjét.

Soha rosszabb esztendőt – értékelte a 
2017es évet Varga Mihály a 19. alkalom-
mal megrendezett Vállalkozók Napján a 
fővárosban. 

A nemzetgazdasági miniszter felidézte: 
jövőre ismét csökkennek a béreket terhelő 
járulékok, a felszabaduló forrásokat pedig 
beruházásokra és béremelésre lehet for-
dítani. Utóbbi a munkaerőhiány orvoslása 
miatt is elengedhetetlen. Demján Sándor, 
a VOSZ elnöke megjegyezte: a VOSZ so-
sem volt ellenzékben, ám 2010ben ők is 
hangsúlyozták, hogy mennie kell a szoci-
alista kormányzatnak, amelyik akkor az 
országot csődbe vitte. Ma összehasonlít-
hatatlanul jobb a helyzet és a jövőkép.

A hagyományoknak megfelelően az 
ünnepségen kitüntetések átadására is sor 
került a kiemelkedő teljesítmények elisme-
réséül. Többek között a színpadon köszön-
tötték Az év Nógrád megyei vállalkozóját, a 
balassagyarmati DeltaTech Kft. ügyveze-
tőjét, Oravecz Tibort (fotónkon).

Napelemek
15 darab új napelemes közvilágítási lám-
pa került a város közterületeinek azon 
részére, ahol túl költséges lenne a közvi-
lágítás hálózati fejlesztése. 

Az Ipolypart úton 2, a Madách ligetben 
és környékén 5, a Vizy utcában 2, a Piacon 
2, a Kertészetben, a Május 1 úti játszón, a 
SzontághJókai közben és a "Pottyantott 
kő"téren 11 került elhelyezésre. 

A városban az elmúlt három évben össze-
sen 59 megújuló energiaellátású lámpatest 
került elhelyezésre.

Negyedszázad a zsidó kultúráért
Színes műsorral köszöntötték a helyi zsidó hagyományok ápolásában élenjáró Ker-
tész István Alapítvány 25. születésnapját a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 

A rendezvényen részt vett a város izraelita hitközségének vezetői és tagsága mellett a 
város rendszerváltás utáni négy polgármestere: Németh György, Juhász Péter, Lombos 
István és Medvácz Lajos. Ifj. Majdán Béla szavalatát követően Teszler Nelli zongoramű-
vész ajándékozta meg a közönséget játékával, majd egy különleges bemutató következett: 
az Eldorádó című filmben elhangzott Ősz hajú rongyos nénike című dalt adta elő Nógrádi 
Gergely operaénekeskántor. 

Majdán Béla művelődéstörténész fel-
elevenítette az alapítvány huszonöt éves 
történetét, majd a kulturális műsorban 
fellépett Csábi István, Lombos El Marci, 
ifj. Ember Péter és a Gyarmati Színkör 
társulata.

(Sümegi Tamás felvételén Majdán 
Béla és Lombos István)

Az év vállalkozója
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Oravecz Anita nevelési-igazgató-
helyettes köszöntötte a résztvevőket, 
majd dr. Nagy Csilla irodalomtörté-
nész, az intézmény egykori tanára 
elevenítette fel Arany János költé-
szetének mérföldköveit, végül Csábi 
István, a Rózsavölgyi Márk Művé-
szeti Iskola igazgatója, a zsűri elnö-
ke biztatta a versenyzőket. A rajzpá-
lyázatra érkezett alkotásokat Dávid 
Zsuzsanna, a Rózsavölgyi Márk Is-
kola rajztanára bírálta el. 

A szavalóversenyt Józsa 
Anna (Bólyai János Gim-
názium, felkészítő taná-
ra: Zsibói Gergely) nyer-
te, Gyöngyhalmi Mónika 
(Szent Imre Gimnázium, 
felkészítő tanára: Katu-
linné Kalácska Krisztina), 
Torják Kitti (Bólyai János 
Gimnázium, felkészítő ta-
nára: Zsibói Gergely) és 
Vidó Cintia (Szent-Györ-
gyi Albert Gimnázium, felkészítő 
tanára: Mics Sylvia) előtt. Különdí-
jat kapott Jánoska Mátyás (Szondi 
György Szakgimnázium, felkészítő 
tanára: Görgey Melinda).

A rajzversenyen első lett Kakas 
Szilvia (Szent-Györgyi Gimnázium), 

második  Dóczé Boglárka (Szent-
Györgyi Gimnázium), harmadik Tol-
nai Veronika (Szent-Györgyi Gimná-
zium), különdíjban részesült Kucsik 
Márton (Mikszáth Kálmán Líceum).

Fotónkon a szavalóverseny helye-
zettjei.

Szavalóverseny és rajzkiállítás

Ajándékcsomagok
Az Önkormányzat az idén is ajándék-
csomaggal kedveskedik a rászoruló 
családoknak karácsonyra. 

Ezúttal 130 család kap csemegekosa-
rat az ünnepekre. 

Ezen túl a tanítási szünetben ötven 
rászoruló gyermek kap meleg ételt: hi-
hetetlen, hogy rajtuk kívül 39 rászorult 
gyermek szülei nem igényelték ezt az 
ingyenes juttatást. Döbbenetes, hogy 
ugyanez az arány mindegyik iskolai szü-
netben megfigyelhető.

Különleges bibliák 
Bibliakiállítást rendeztek be és érdekes 
előadásokat tartottak a reformáció öt-
századik évfordulója alkalmából a Zeke 
Kálmán Református Imateremben.

A történelmi visszatekintők során elő-
térbe kerültek a tizenhetedik század híres 
magyar protestáns világvándorai, Szenczi 
Molnár Alberttől Apáczai Csere Jánosig, 
valamint dr. Zeke Kálmán, a városi helvét 
hitvallású gyülekezet megszervezője és a 
református templom felépíttetője. 

Molnár Ambrus, a gyülekezet lelkipász-
tora kitért a kiállítás gyűjteményének külön-
legességeire, például az 1660ban kiadott 

Váradi Biblia eredeti példányára, a héber 
nyelvű tekercsekre, az angolszász, ismer-
tető képekkel ellátott kiadványra, amelye-
ken Krisztus szavait piros színnel kiemelik, 
és egy német érdekességre, amelyben a 
vallási szövegek mellett az oldalakon nem-
zetközi hírű sportolók vallanak hitükről.

Lámpacserék
Az önkormányzat négy 
éve minden ősszel jelen-
tős korszerűsítést végez a 
közvilágítási hálózaton. 

Az idén a 15 napelemes 
lámpán túl 129 darab régi, 
elavult lámpatestet cserél 
energiatakarékos LED vilá-
gításra a Vörösmarty, Jókai, 
Árpád, Kandó, Fenyves, Jószív, Bíró, 
Szügyi, Tompa, Bartók, Liszt, Kondor, 
Benczúr, Aradi, Munkás, Markusovszky, 
és az Achim utcákban, illetve Újkóváron. 

A 11 millió forintos beruházás a napok-
ban befejeződött.

Jutalom
Balassagyarmat Önkor-

mányzata idén is év végi 
jutalmat oszt az alkalma-
zásában álló köztisztvi-
selőknek és a közalkal-
mazottaknak. A fejenként 
nettó 35 ezer forintot az 
intézményvezetők jogo-
sultak differenciáltan ki-
osztani, a dolgozók éves 
munkavégzése szerint. Az 
érintettek a jutalmat kész-
pénzben a számlájukon 
kapják meg.

Uszodaépítés
Az épületen már a bádogozási, és a külső festési mun-

kák zajlanak, az uszodagépészet a helyén, megkezdődött 
a belső padozat burkolása is. A napokban indult a szellőző 

gépészet és a 
medencék bur-
kolása. A tervek 
szerint az év 
végére befeje-
ződnek az épí-
tési munkálatok, 
februárban pe-
dig elindulhat a 
próbaüzem.

Arany János szavalóver-
senyt és rajzkiállítást ren-
dezett a megye középis-
kolásainak a Szondi György 
Szak gim ná zi um. 
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CseDoFilms: Cseh Lóránt és Ko-
vács Domonkos

„Igyekeztünk Palóc Videotéka nevű 
online videós csatornánkat állandó 
tartalommal ellátni. A márciusi indu-
láskor azt a célt tűztük ki, hogy havonta 
legalább egy szórakoztató rövid kis-
film kerüljön a világhálóra, ezt a célt 
sikerült is teljesíteni. Szerettük volna 
megszólítani a Gyarmaton kívüli kö-
zönséget is, ezen dolgozunk jelenleg 
is. Sikerült néhány videónkkal elérni 
országos médiumokat, van olyan, ame-
lyet több, mint 250 ezren megnéztek a 
legnagyobb videó megosztó portálon. 
Emellett a klasszikus magyar filmek-
hez készített modern előzeteseinkkel 
promózzák az újra moziba kerülő Pál 
Utcai Fiúk és a Moszkva tér című fil-
meket.

Forgattunk több esküvői videót a 
nyár folyamán, illetve a Delta-Tech 
Kft-nek készítettünk rendezvény vide-
ót a Győrben található részleg fejlesz-
tései kapcsán.

A munkából kifolyólag kevésnek 
számító szabadidőnket a tanulásra és 
iskolai kötelezettségeink elvégzésére 
fordítottuk. Lóci tavasszal diplomafil-
met forgatott, mellyel sikeresen abszol-
vált a Budapesti Metropolitan Egyete-
men (METU). A film forgatása során 
volt lehetőségünk egy nagyobb stábbal 
dolgozni, ami közelebb állt már egy 
profi filmes stábhoz, mint amit koráb-

ban megszoktunk. Lóci szeptembertől 
egy gyártó stúdiónál dolgozik opera-
tőrként, én pedig, ha minden a tervek 
szerint halad, tavasszal diplomázom. 
Reményeink szerint a következő év is 
hasonlóan produktívan telik majd és 
várjuk az előttünk álló izgalmasabbnál 
izgalmasabb projekteket.”

AztaPasta: Szombati Ádám
„Május végén elindult új projektünk, 

a Terasz, a Szabadtéri Színpad mellett 
újonnan kialakított Palóc Színpad te-
rületén. Remélem, olyan régóta tátongó 
űrt sikerült betölteni a város életében, 
amely mindannyiunk megelégedését 
szolgálja. Fiatal felnőtteknek alakítot-
tuk ki a helyet, mind megjelenésében, 
mind programok terén. Elengedhe-
tetlen része volt a sikernek a Ligipop, 
az egész nyáron át tartó könnyűzenei 
koncertsorozat.  

Azokat, akik minden hétvégén ve-
lünk voltak,  igyekszünk kárpótolni a 
téli időszakban, hogy ne tűnjön olyan 
hosszúnak a várakozás, mire jövő nyá-
ron újra találkozunk: november végén 
új szórakozóhelyet sikerült elindítani 
Terasz Klub néven, a Vasudvarban. A 
téli időszakban főleg a bulizni vágyókat 
szeretnénk megörvendeztetni változa-
tos programokkal. A latin, retro, és az 
elektronikus zene kedvelői biztosan 
nem maradnak szórakozási lehető-
ség nélkül. Célközönségünk nem vál-
tozott, főként a 30-as korosztály felé 

kötelezzük el magunkat, maradunk 
a Teraszon megszokott kínálattal, 
árakkal és garantáltan jó hangulattal. 
 A téli időszakban az AztaPasta-ban 
tervezünk átalakításokat, melyekkel 
magasabb szintre kívánjuk helyezni 
kínálatunkat. A Terasz Klub, mint hét-
végi szórakozóhely a városi programok 
újabb üde színfoltja lesz. Tavasztól 
szeretném jobban összefonni az Azta-
Pasta és Terasz működését, ezzel nyá-
ron olyan szabadtéri közösségi helyet 
szeretnék teremteni, ami a gyarmatiak 
életében meghatározó lesz 2018-ban.”

Torta Pont: Szabó Anna és Tor-
nyos Ákos

„Március óta sok minden történt. 
Nagy sikere volt a gyermeknapi rajz-
versenyünknek, amit komoly díjazás 
és egy kiállítás követett. Nyárra elké-
szült a sütibolt előtti kis teraszunk, így 
tavasztól őszig már szabad levegőn is 
él vezhetik vendégeink a frissítőket és 
a sütiket. A vásárlók nagy örömmel fo-
gadták kézműves jégkrém kínálatunkat 
is, melyet természetes alapanyagokból, 
adalékanyagoktól mentesen alakítot-
tuk ki. Tej-, cukor-, és gluténmentes 
jégkrémünk volt az abszolút kedvenc. 

Igen erős esküvői szezonon vagyunk 
túl, nagyon sok szép tortát szállítot-
tunk a megyén belüli esküvői helyszí-
nekre, de a Dunakanyar környékére és 
több budapesti helyszínre is. A párok 
gyakran 80-100 kilométerről is ellá-
togatnak hozzánk egy-egy tortakós-
tolóért az esküvő előtt, erre büszkék 
vagyunk. A visszajelzések nagyon jók 
és már a 2018-as évre is gyűlnek fogla-
lások. A legmeghatározóbb eseményt 
azonban idén is egy nagyszabású fej-
lesztés jelenti a vállalkozásban: egy 
ingatlanvásárlást követően megkezd-
tük a saját műhelyünk kialakítását, így 
az év második fele nagyrészt az ezzel 
kapcsolatos háttérmunkáról szólt. A 
munkálatok még zajlanak, de hamaro-
san költöztetjük a műhelyt (üzletünk 
továbbra is a Teleki utca 5. szám alatt 
marad) és megújult kínálattal indítjuk 
a 2018-as évet. Már dolgozunk az új 
„mentes” termékeken és a tortarende-
lésnél is új lehetőségek várják majd a 
megrendelőket. Elégedettek vagyunk 
az idei évvel, sok ötlettel állunk a kö-
vetkező elé, ugyanakkor kihívást je-
lentenek a folyamatosan növekvő alap-
anyagköltségek és a kisvállalkozásokat 
érintő kiadások.”        Szilágyi Norbert

Fiatal Példaképek: mindig magasabbra
Az önkormányzat idén új díjat alapított, amelyet első alkalommal 
a március 15-i ünnepségekhez kapcsolódó rendezvényen adtak át 
a városvezetők. A Fiatal Példakép elismerés azoknak a 
Balassagyarmaton élő 16-35 év közötti személyiségeknek vagy 
vállalkozásoknak adományozható, akik mintaként szolgálnak a 
helyi ifjúságnak, mert azt bizonyítják, hogy egy kisvárosban is 
megtalálhatja a számításait egy fiatal. Megkérdeztük az első 
kitüntetetteket, milyen évet zárnak?
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Futott és kerékpározott a 
Szaharában, küzdött Alaszká-
ban, átkelt Lappföldön, tavaly 
pedig nyoma veszett a bolíviai 
sósivatagban - ezúttal 
Amazóniát sikerült túlélnie 
Kovács László extrém sporto-
lónak.

Szólíthatlak Pillangónak?
Ő 14 évet töltött a földi pokolban, én 

csak 12 napot.
Bagatell.
Hát persze, hahaha.
Tizenharmadik túlélő túrádon 

az eddigi legtöbbet kockáztattad.

Egyértelműen ez volt a legkemé-
nyebb, mert sem műholdas telefont, 
sem ételt nem vittem magammal, ilyen 
minimális felszereléssel még sosem 
vágtam útnak.

Mi terhelte a hátizsákod?
Függőágy, macséta, kés, elsősegély 

csomag és a kamera, meg a fotócuc-
cok. Ezúttal éppen az volt a kihívás, 

hogy teljes mértékben csak a magam 
erejére, ügyességére, tapasztalatára 
támaszkodjak, a jelszavam akár az is 
lehetett volna: elfogadni és beolvadni. 

Kik segítettek odakint?
Magyarok! Egy középkorú férfi 

már több mint két évtizede él Francia 
Guyanán, éttermet működtet a dzsun-
gel szélén, a Maturi-folyó partján, nála 
volt a bázisom.

Mi volt a terv?
Egy régi aranyásós utat próbáltam 

volna végigjárni, de ez nem teljesen 
sikerült a dzsungelben töltött tizenkét 
nap alatt. Alighanem az is közreját-
szott, hogy ez az útvonal hatvan éve 
érintetlen.

A rengeteg hat év alatt benő min-
dent…

Vagy inkább hat hónap alatt, hahaha. 
Hihetetlen élmény! Először belenézel 
az erdőbe és semmit nem látsz, ám 
pár nap múlva már másképpen fest 
az egész, az összevisszaságban meglá-
tod a rendszert, hogy itt meg ott más-
képpen nőnek a fák, arrafelé ösvény 
lehetett, aztán néha találsz is egy-egy 
rovást egy óriásfatörzsön, ilyenkor va-
lamelyest megkönnyebbülsz, erre már 
jártak emberek.

Mezítláb voltál?
Természetesen. Félre civilizációs 

kényelem, olvadjunk egybe a termé-
szet csodájával! 

Sebek?
Nagyon gyorsan meg kell szokni, 

hogy megállás nélkül csíp és szúr vala-
mi, állandóan rovarok és bogarak ezrei 
támadnak rád, aki ezt nem tudja elfo-
gadni, az rövid úton megőrül. Minden 
este kullancsok tucatjait szedegettem 
le magamról, szerencsére nem fertő-
zőek. 

Malária?
A sárgaláz veszélyesebb, be sem 

utazhatsz védőoltás nélkül. A malária 
elleni gyógyszert nem szedtem, mivel 
az évekkel ezelőtti malajziai kalando-
mon piszkosul megviseltek a mellék-
hatásai, például hallucináltam, rém-
álmaim voltak, vérzett az orrom, nem 
hiányzott még egyszer.

Csúcsragadozók?
Jaguár és puma. Szerencsére nem 

találkoztam velük, de lábnyomokat 
többször is találtam. Furcsa dolog ez 

is, hiszem nyilvánvalóan félsz tőlük a 
tudatalattidban, de aztán rájössz, hogy 
ennek semmi értelme, mert ők olyan 
nesztelenül és hátulról támadnak, 
hogy úgy sem tudsz felkészülni rá, ak-
kor meg minek ezen görcsölni? Miként 
pár nap után az is kikristályosodik, a 
zörgő zaj nem veszélyes a mindig zörgő 
őserdőben, mert ami veszélyes rád, az 
úgyis észrevétlenül jön. Arra külön fel-
hívták a figyelmem, az embertől féljek 
a legjobban, ugyanis sok brazíl átjön 
az esőerdőn keresztül, hogy aranyat 
keressen, ők bármire képesek. Talál-
koztam egy ilyen fickóval, de gyorsan 
leléptem tőle.

Mit ettél?
Vittem íjat, de sem pekarit, sem kaj-

mánt nem sikerült elejtenem. Kétszer 
tudtam kígyót és halat zsákmányolni, 
így aztán maradtak a hangyák és a pál-
mabél. Mindig éhes voltam.

Tudtál aludni?
Érdekes módon azzal nem volt gond, 

azzal együtt sem, hogy a bőgőmajmok 
éjszakánként elképesztő ordítozásokat 
rendeznek. A világító bogarak milliói 
viszont tündérmesét idéző látványt 
nyújtanak.

Sérülések?
Az út felénél vettem észre egy te-

nyérnyi vörös foltot a lábfejemen, ami 
napról napra feljebb ment és egyre bor-
zalmasabban viszketett. Mikor vissza-
értem a hatvanfős kis faluba, Saülba, 
az első utam a kórházba vezetett, ahol 
az orvos legyintve rávágta: pat aguti! 
Kiderült, ez gyakori kór, az aguti ürü-
lékében lévő mikroszkopikus méretű 
parazita befészkeli magát a bőr alá és 
ott vándorol. Szerencsére nem fertőző, 
citromlével, aztán olajjal kellett kene-
getnem, ezt még az ellenségemnek se 
kívánom, de így is kellett három hét, 
míg elpusztult. 

Mit üzen Amazónia?
Amikor a tizenkét személyes kisre-

pülőn szálltam egy órán keresztül az 
esőerdő, vagyis a Föld Tüdeje felett, 
végig arra gondoltam, hogy itt ez a cso-
dálatos, semmi máshoz nem hasonlít-
ható Természet, ahol minden rendben 
működik, és akkor jön a civilizációba 
belelustult, harácsoló ember, aki ezt 
is egyre nagyobb mértékben pusztítja. 
Az emberiség már azt is elveszi, ami a 
saját túlélését veszélyezteti. Ez az igazi 
őrület!

(szilágyi)

Paraziták a bőr alatt

Támogatók: Gerber, Egrokorr, Ma baker, Aloe 24, Discovary Channel, Joya, Nucleo, Bio Café, Delta-Tech Kft., Wachtler Fogklinika, 
Schneider Terv, Poór Péter órás, M-technologies, Vitalitás SE, Balassagyarmat Város Önkormányzata.

Francia Guyana Franciaország egyik ten-
geren túli megyéje, az Európai Unió része. 
Dél-Amerika északi részén fekszik, Brazíliá-
val és Suriname-mal határos. Területe 83%-
át őserdők borítják. 92 ezer négyzetkilomé-
teres területe alig kisebb Magyarországnál, 
csupán 290 ezres a lakossága. Az egykor 
hírhedt francia büntetőtelep ma az európai 
rakéták indítóhelye.
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Advent idejében járunk, a kira-
katok csillognak, a templomokban 
rorátéra járnak. Mit jelent önnek a 
Karácsony?

Mi már advent első vasárnapján 
feldíszítjük a házat, a bejárati ajtót, és 
elkezdünk felkészülni a Karácsony-
ra. Ebben az időszakban egyfajta lelki 
útkeresésként és várakozó felkészü-
lésként, fogadalomból böjtöt tartok. 
Advent vasárnapjain családi körben 
gyertyát gyújtunk az adventi koszorún. 
A várakozás időszaka egyben a jóté-
konyság, a nehéz sorban élő emberek 
segítésének az ideje is. Több karitatív 
szervezetet segítek magánemberként 
támogatással és önkéntes munkával, 
legfőképpen szeretetcsomagokat segí-
tek eljuttatni, hol polgármesterekkel 
együtt, hol pedig önkéntes segítőkkel 
közösen. Szép hagyományként kezd 
kialakulni az egyházi közösségekben 
és települési közösségekben a közös 
adventi gyertyagyújtás és a Mindenki 
Karácsonya esték. 

Hogyan ünnepli családjával a 
Szentestét?

Unokahúgom születése óta, immá-
ron 34 éve a karácsonyfát december 
23-án éjjel díszítjük fel. Mivel ő volt 
az első unoka a feleségem családjában, 
a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt el-
mentünk őt köszönteni 23-án, és éjjel 
közösen díszítettük fel a karácsonyfát. 
Ezt a szokást a már felnőtt gyerme-
keinkkel együtt azóta is megtartot-
tuk otthonunkban. 24-én este pedig 
a nagycsaládi körben, közel húszan, 
halászlé és rántott hal mellett jöhet az 
ajándékozás. Mindenki nagyon várja, 
mert a családunk meggyőződése, hogy 
a sógorom készíti a legfinomabb ha-
lászlét, ami igaz is, bár szerintem min-
den jó halászlé alapja legalább 7-8 kiló-
nyi hal megpucolása. No, az mindig az 
én feladatom. De a legfontosabb, hogy 
szeretetben és örömben tudunk együtt 
lenni. Karácsony napjaiban körbe jár-
juk legközelebbi rokonainkat, család-
tagjainkat, és felváltva megvendégel-
jük egymást ebédre, vacsorára.

 Az év vége alkalmat kínál a szám-
vetésre is: hogyan értékeli a lassan 
magunk mögött hagyott 2017-es 
esztendőt? 

Eredményekben gazdag évnek tar-
tom. Idén több olyan pályázatról szüle-
tett döntés, amelyeknek az előkészítése 
elképzelhetetlen lett volna anélkül az 

összefogás nélkül, amit az önkormány-
zatok, a szakmai szervezetek és közös-
ségek hoztak létre. Azt látom, hogy a 
polgári kormányok idején mindig di-
namikusabban tud fejlődni a térség, így 
van ez most is. Nógrád megye, azon be-
lül Nyugat-Nógrád, az elmúlt években 
sokat erősödött. Külön öröm számom-
ra, hogy Balassagyarmaton új, korsze-
rű óvoda épülhet, amelyre a támogatás 
már megérkezett, és zajlik a tervezés 
és előkészítés. Felgyorsult a tanuszoda 
építése, turisztikai fejlesztés indult a 
Nyírjesi tavaknál, és több intézmény-
ben lesz energetikai korszerűsítés, de 
nyert az egyik legfontosabb, a fiatalok 
városban tartását segítő Esély Otthon 
pályázat is a maga fecskelakásaival.

A térség gazdasága is kezd magá-
ra találni, sok cégnél már munka-
erőhiány van. 

 A legutóbbi adatok szerint a megyei 
munkanélküliségi mutató 6,8%, Nyu-
gat-Nógrádban, de Balassagyarmat 
környékén csak 4 %. Az ipari termelés 
a vállalkozások székhely és telephely 
szerinti összesítésben közel 40%-kal 
növekedett 2015-höz képest, a KSH 
adatai alapján: ez azt jelenti, hogy az 
egy főre jutó ipari termelés 559 ezer 
Ft volt a megyében, ami erős közép-
mezőnyt jelent országos átlagban. 

Gyarmaton ugyanez közel 1 millió fo-
rint, ami kimagasló adat. Ráadásul a 
jövedelmek a térségünkben fejlődtek 
a legdinamikusabban, közelítve az 
országos átlaghoz. Jelentősen javult 
az úthálózat az elmúlt másfél évben. 
A 22-es főúton majd 30 kilométernyi 
szakaszon valósult meg teljes felújítás, 
és több alsórendű út kapott új burkola-
tot, s jövő tavasszal további utak felújí-
tása kezdődik. 

Melyek voltak az idei év legemlé-
kezetesebb pillanatai?

A körzet 84 településén sok örömte-
li és emlékezetes pillanatot élhettem 
meg. Legyen az egy közösségi siker, egy 
sikeres pályázat, egy avató ünnepség, 
vagy akár egy megemlékezés, ahol he-
lyi fiatalok kiemelkedően színvonalas 
műsorral készülnek. Nehéz lenne vá-
lasztani. De emlékezetes a legutóbbi 
nőtincsi kajak-kenu verseny, ahol több 
mint 300 fiatal versenyzett a tavon, 
vagy a BSE focistáinak NB III-ba jutá-
sa, az egykori Határőrség épületének 
fejlesztése, a Szent Anna Napi Búcsú. 
Sok-sok aprónak tűnő érzés, amelyek 
napról-napra erőt adnak az emberek-
nek a mindennapok munkájához.

Miben csalódott? 
Időnként elszomorít, hogy találkoz-

ni irigységgel és rosszindulattal a helyi 
sikerek ellenére. Talán nem becsül-
jük eléggé az elért közösségi eredmé-
nyeinket. Ha megújul egy utca, vagy 
egy intézmény, akkor „Miért csak az, 
a másik miért nem?”- kérdést teszik 
fel egyesek. Pedig az eredmények sok 
ember munkájának köszönhetőek, és 
a fanyalgók gyakran olyanok, akik nem 
is járultak hozzá a közösség sikeréhez. 
Mintha nem akarnák megérteni, hogy 
a lépésről-lépésre való fejlődéshez köl-
csönös tiszteletre és összefogásra van 
szükség, és közös bölcsességre. Külö-
nösen advent idején.

Öt ciklussal a háta mögött mi-
lyen kampányra készül?

A naptáramban rengeteg program 
szerepel. Járom a vidéket, találkozom 
a helyiekkel. A legfontosabb feladatom, 
szolgálni a nyugat-nógrádi embereket 
és családokat, munkálkodni a térség 
fejlődésén. Remélem, ebben jövőre is 
társakat találok mindenkiben, aki tá-
mogatja elképzeléseimet. Ezúton is 
kívánok mindenkinek Áldott, Békés 
Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt!

(szilágyi)

Nincs fontosabb a szeretetnél
Balla Mihály 1998 óta 

képviseli Nyugat-Nógrádot az 
Ország Házában, az év végi 

ünnepkör közeledtével 
készülődésről és 

számvetésről beszélgettünk 
a honatyával.

Támogatók: Gerber, Egrokorr, Ma baker, Aloe 24, Discovary Channel, Joya, Nucleo, Bio Café, Delta-Tech Kft., Wachtler Fogklinika, 
Schneider Terv, Poór Péter órás, M-technologies, Vitalitás SE, Balassagyarmat Város Önkormányzata.
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A világ legkomolyabb dolga a játék 
- mondta Lázár Ervin, az ismert gyer-
mekmese-író. Ennek a többjelentésű 
aforizmának egyikét akkor tapasztal-
tam meg először, mikor már a pénz érté-
két kezdtem megismerni, és be tudtam 
mérni egy-egy karácsonyi ajándék-ké-
rés lehetőségét, Forintba átszámítva, és 
a családi költségvetés viszonylatában. 
Izgalmas határesetnek számoltam gyer-
mekfejjel egy akkor feltűnt játékautót, a 
tíz centis, lendkerekes, műanyag egyen-
Pobjedát, kerek negyven forintért. Meg-
kaptam, és nagyon boldog voltam, pedig 
az egybeöntött modellnek még ablaka 
sem volt, csak a kerete jelezte azt.  

Később is szívemhez nőtt egy-egy 
tárgy, különösen a filigrán, a míves és a 
játékos darabokkal voltam s vagyok így, 
és biztosan mások is. Ezért okkal fordul-
hat meg a fejünkben így ünnepek táján 
az önzetlenség erényét tesztelő gondo-
lat, hogy tárgyak rabjaiként szégyell-
nünk kell-e magunkat, vagy nagyvona-
lúsággal, a könnyűszívű elajándékozás 
szabad gesztusával meg tudunk-e válni 
egyik-másiktól néha. Még a kalmár-
mentalitás is az utóbbit súgja, csak hát 
gyakorlás nélkül ez sem könnyű, és/
mert a kicsiny szép is, mint ahogy az 
angol szólás is tartja.

Ezért is lehetett egykor gyakori köz-
kedvelt kis ajándék a látszatra sze-
gényes papírhenger, a kaleidoszkóp, 
de benne a variálódó ragyogó, színes, 
káprázatos formaváltozatok; ahogy az 
ötszínű elemlámpa is varázserejű fé-
tistárgy volt egy fiúgyerek kezében úgy 
ötven-hatvan éve, különösen sötét, téli 
estéken.

Lázár Ervin paradoxonának egy má-
sik jelentése köszön vissza egy hajdan-
volt játékból; az olyan apróságok gyűjté-
séből, amelyek elővételezték a majdani 
megélés örömét; utazásokat, egzotikus 
világot bélyegekkel, vagy a birtoklás 

ígéretét a férfiasan imponáló, apró mo-
toros-jelvényekkel például. A titokzatos, 
vasfüggönyön túlról, kamasz-álmok 
motor-csodáiról, olyan világmárkákról 
üzentek ezek az emblémák, mint Nor-
ton, BSA, Triumph, Welocett, Ariel, 
NSU, BMW, DKW, Zündapp, Horex, 
Gilera, és melyek a népligeti vagy a hár-
mashatárhegyi versenyek ricinusolaj-
jal dúsított benzinfüstjét idézték - ma is 
érzem -, puszta nevükkel is. Szépségük-
ről mindenesetre ódát írt volna bizto-
san valamelyik futurista költő, és csak 
remélhetjük, hogy őrzik ezen gépcsodák 
eredetijét valahol még a világon. 

Esetleg Nürnbergben, a játékok fő-
városában, a játékos-, 
éppen ezért jó emberek 
találkozóhelyén, ugyan-
is a fenti paradoxon 
értelmezésébe talán be-
lefér ez a jelzős szerkezet 
is. Mert bár a formális 
logika szerint nem min-
den játékos ember jó, mégis talán a leg-
több az, hiszen minden gyermek jó, és a 
legtöbb ember lelke mélyén gyermek. Ez 
a szillogizmus most karácsonykor még 
igazabb, mikor régi és mai szentesté-
ken kortalanul egyforma a játékba be-
lefeledkező családtagok meghitt békéje, 
miközben a személyiségjegyek is korta-
lanul és direktben árulkodnak kiről-ki-
ről, hogy gyöngeségeikkel is akár, még 
szerethetőbbek lehessenek egymás szá-
mára. Hosszú távú és nagy nyereménye 
lehet ez kártyának, vagy dobós-, húzós-, 
pörgetős-, kirakós-, fejtörős-, ügyeske-
dős-, szerencseleső- vagy a vak véletlent 
ajánló játékoknak. És ajánlhatnánk 
hozzájuk a komoly jezsuita páter, lelke 
mélyén igazi játékos ember, Faludi Fe-
renc költő könnyed rokokóját, csilingelő 
verszenéjét, míves kétsorosát:

„Fortuna szekerén okosan ülj, / Úgy 
forgasd kerekét, hogy ki ne dűlj!”

Van olyan korosztály, kinek az ele-
gáns töltőtoll hajdani karácsonyok pa-
cázó, dugós-szivattyús ajándék-elődjét 
hívja elő; a színes golyóstoll Kosztolányi 
krikszkrakszait; a videókazetta diavetí-
tőt mesefilmmel, Kőszívű ember fiaival, 
Kincses szigettel, Robinsonnal, Twist 
Olivérrel, és melyek gyakran szakadtak 
ugyan, a kis mozi idilljét, az optikai va-
rázslatot mégsem zavarta meg. S közben 
a fémépítővel, az elektromos reduktor 
kisérletkínáló lehetőségeivel, a memb-
rános-gyertyás kiscsónakkal a fizika 
törvényei magukat kínálták egy egysze-
rűbb és természetközelibb világban. 

A terepasztal és a működő, kis vonat-
makett vágyálmáért 
- mert akkor még az 
ilyesmi elérhetetlen 
kincs volt -, kárpó-
tolt minket az akkor 
még közlekedő, igazi 
424-es, 202-es, a kat-
togó Truman, egy-két 

nagykéményű, tolató 215-ös, a Kandó 
szikrázó áramszedőjével, a Bobó, a No-
hab bármikori pályaudvari látványá-
val - ma már a Tatai úti múzeum-park 
gyönyörű klasszikusai.   

A mese, a regény, a vers, a nyelv játé-
ka, Kosztolányi csodák csodája, a könyv, 
úgy hiszem mindmáig olyan tartozéka a 
karácsonynak, mint a szúrós angyalhaj, 
a habcsók, dió, alma és a gyakran bedög-
lő csillagszóró volt egykor dísze a fának, 
s ahogy a sítalp vagy a Mambó-magnó 
a reménytelen áhítat fétistárgyaiként 
kellették magukat a kirakatban.

Azóta ugyan alaposan megváltozott a 
világ tárgyakkal, vágyakkal, úgy hiszem 
mégis, játék-szerető világunk örök-em-
beri szabadsága, szépsége, öröme úgy 
marad - és kortalanul - isteni ajándék 
számunkra, mint a betlehemi Kisded 
békesség-szerző szeretete.

 Veres József

  Fortuna szekerén okosan ülj...

Csodák 
csodája

“
“

Dodó régi szerelme
Sztancsik József szobraiból nyílt kiállítás a 

Szerbtemplomban, a tárlatot a régi barát, Med-
vácz Lajos ajánlotta a közönség figyelmébe.

Régi szerelem ez Dodónál – fejtegette a pol-
gármester. - A ’70- es évek elején Borsos Miklós 
szobrászművészt nézve úgy gondolta, ez neki is 
menni fog: ”Neki kezdtem, és láss csodát, nem 
sikerült. És másodszorra és tizedszerre sem. És 
százharmadikra sem, de már hasonlított valamire. 

Ezután fellelkesedtem, és faragtam, faragtam, fa-
ragtam…” 

Azt szokták mondani, hogy amit emberek fé-
nyes kavicsnak néznek, abban az ékszerész felis-
meri a gyémántot. Így ismeri fel a mondanivalót a 
művész mindabban, amit lát. Dodó konok, dacos 
ember. A sok sikertelenség után föld közelben, 
földhöz kötve rögök között, sok munka után elért 
a dolgok fölé. Ezek a szép szobrok belesimulnak 
a kis templom aurájába – méltatta az alkotásokat 
a régi cimbora. 
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Egy négy generációs fényképész dinasz-
tia, akik büszkék lehetnek arra, hogy a 
fotóik mindig élethűek. A portrékat 
nézve arra várok, hogy megszólaljon, 
akit ábrázol a kép. A dinasztia negyedik 
generációs tagja, Balga Péter beszélt 
múltról és jelenről. 

Dédnagyapám 1893-ban született, Debre-
cenben sajátította el a fényképész szakmát. 
Nagyapám, Suba Mihály 1925-ben született, 
négy testvére volt, akik közül hárman szintén 
a fényképész szakmát választották, 1947-ben 
Balassagyarmatra nősült és itt nyitott fotó-
műtermet, ahol feleségével, nagymamámmal 
együtt tevékenykedett. Munkájukat a város és 
a megye is nagy elismerésben részesítette. 1952 
januárjában egy késő este bezárták a műtermét, 
engedélyét bevonták, teljes felsze-
relését be kellett szolgáltatnia az 
akkori Fényképész Szövetkezetbe, 
ahol a munkáját folytatnia kellett. 
1954 októberében önkéntesen ki-
lépett munkahelyéről, hamarosan 
lehetősége nyílt ismét ipart válta-
ni. Az összes felszerelését a Szö-
vetkezetben kellett hagynia, ezért 
mindent a nulláról kellett kezdenie 
mamával, de talpra álltak és a város 
polgárainak elismerésével övez-
ve folytatták tevékenységüket. Két gyermekük 
született, Katalin, az édesanyám, és Mihály. Mi-
után házuk területén volt a műterem és a labor 
is, mindkét gyermek kis koruk óta érdeklődött 
a fotózás iránt és felnőttként ők is ezt a hivatást 
választották. 

Milyen fényképek készítésére speciali-
zálódott a család?

Nagyapám esküvő és portré fényképezésre 
fordította a legnagyobb hangsúlyt, munkái ki-
zárólag retusálva kerültek ki a kezéből. A fény-
képészetet nemcsak munkájának, hivatásának, 

hanem hobbyjának is tekintette, ez volt az élete! 
Kitartó munkával készítette el első színes fény-
képét, nagy dolog volt az akkoriban! Megkapta 
a Szakma Kiváló Mestere elismerést az Ipari 
Minisztériumban, 1982-ig két gyerekével együtt 
dolgozott, majd nagybátyám önálló műtermet 
nyitott. Papa ’84-es halála után édesanyám vet-
te át a műterem vezetését, a régi hagyományo-
kat tovább őrizve műtermi portrékat, esküvői 
fotókat készített, a régi technikát folytatva vitte 
tovább az üzletet. Kiváló szakember volt, a kétez-
res években megkapta az Ezüstkoszorú mesteri 
címet. 1989-ben nővérem, Gabriella is elkezdte 
fényképészeti tanulmányait, melyet befejezvén 
édesanyámékkal dolgozott, majd a Határőrség 
kötelékébe lépett, mint fényképész. Mindenképp 
meg kell említenem édesapámat, Balga Sándort 
is, neki is sokat köszönhetek, esküvőkön gyakran 
fotózott és videó felvételeket készített.

És te, Péter?
Jómagam is a fényképészetbe 

születtem bele és ebben is nőttem 
fel. A szükséges iskolák elvégzését 
követően édesanyámmal együtt 
dolgoztam, a Suba Dinasztia negye-
dik generációjaként. 2004-ben fo-
kozatosan áttértünk a digitális tech-
nikára, 2005 tavaszától, édesanyám 
távozta miatt, egyedül viszem to-
vább a vállalkozást. Házunkban, 
nagyapám egykori műtermében 

folytatom a munkámat. Ez a ház az otthonunk és 
hivatásom színtere is egyben. A hagyományokat 
megtartottam, de igyekszem minden tekintet-
ben lépést tartani a modern kor kihívásaival. 
Feleségemnek, dr. Karácsonyi Krisztinának, aki 
városunk kórházában, a pszichiátriai osztályon 
adjunktus, köszönettel tartozom, amiért min-
denben támogat és mellettem áll. 

Hitvallásod?
Ezt még drága anyukám öntötte szavakba: A 

pillanat elszáll, de a fénykép megmarad - s az is, 
aki, vagy ami rajta van.         Lévavári-Vajas Éva

Hagyomány és korszerűség
Kettőezer-
Tizenhétben
Fekvőhelyen,
Kifent létben,
Modern világ
Rohamában,
Jobb kedv kívánt
Oltalmában,
Szép családban,
Gyermek-árban,
Fény-hazában,
Fellegvárban,
Bárhol, ahol
Él a jó lélek,
Lángol, dalol
Szép, való ének,
Ahol létünk
Kegyelemmel,
Vadóc, szédült
Szerelemmel,
Nagy reménnyel,
Kedvességgel,
Halk beszéddel,
Szervességgel,
Itt, hol készül
Szívünk dolga,
Titkon szépül
Hitünk frontja,
Itt kívánok
Boldogságot,
Szívkitáró
Oldottságot,
Egységet a
Szent Hazával
Zengjék fent a
Csend szavával,
Szépen honol
A Rend a tájon,
Élet, mosoly
A Szent 
Karácsony!

Új játékok  
A Központi Óvoda fából készült játékai saj-
nos idővel tönkre mennek, de támogatóink 
segítségével sikerült új eszközöket vásárol-
nunk. 

Köszönetet mondunk a Prysmian Magyar 
Kábelművek Kft-nek a hatszögletű mászóka 
megvásárlásához nyújtott támogatásáért, az 

Inter Metál Recycling Kft-nek a kisebb gyer-
mekek részére vásárolt „kis mászósor” udvari 
játék megvásárlásáért, továbbá az Ipoly Erdő 
Zrt-nek a ”magasles” és az „egyensúlyozó 
lépegető”javításához szükséges faanyagért. 
Köszönetet mondunk a szülők anyagi segítsé-
géért, mellyel hozzájárultak az esésvédő gumi-
lapok biztosításához.           Bobák Kálmánné

óvodavezető-helyettes

Siket Norbert

Szép Karácsonyt 
Palócország!
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Sportos családba született, édes-
anyja focizott, édesapja birkózott. 

„Nekem valóban a „véremben van” 
a sport. A családom mindig támoga-
tott, minden döntésemben mellettem 
álltak, folyamatosan segítettek és biz-
tattak. Ugyan nehézatlétának tartom 
magam, ezen belül is a kalapácsvetés 
a szívem szeglete, de az erőemelés 
és a fekvenyomás kiváló kiegészítés, 
hiszen sosem árt, ha az izmokat több-
féleképpen is megmozgatjuk. Igaz, 
hogy ezeket csak hobbiszinten csi-
nálom, de a viadalokon már nem tu-
dom így kezelni, ott azonnal felébred 
bennem a versenyszellem és mindig 
győzni akarok. Nagyon élvezem, mi-
kor a korlátaimat feszegetem.”

A sport mellett a tanulás a legfon-
tosabb a számára.

„Nekem létszükséglet a szellemi 
fejlődés, mert kíváncsi embernek 
tartom magam, érdekelnek a dolgok 
miértjei. Már általános iskolában 
is nagy hangsúlyt fektettem a ta-
nulásra, mind a nyolc évben kitűnő 
bizonyítványom volt. A Balassiban 
előrehozott érettségit tettem német-
ből, majd megszereztem a felsőfokú 
nyelvvizsgát is. Az érettségin min-
denből ötösre vizsgáztam, németből 
és matematikából 90% fölött telje-
sítettem. A Jó Tanuló-Jó Sportoló 
díjakra büszke vagyok, ezekért a 
pillanatokért megéri a sok munka. 
Hosszasan töprengtem, hol tanul-

jak tovább? Olyan hivatást akartam 
választani, amivel segíteni tudok 
másoknak. Az emberek lelkével sze-
retnék foglalkozni, mert a problé-
mákat nem egyszerű megoldani, fő-
ként nem egyedül, ezért döntöttem 
a pszichológia mellett. Nagyon jól 

érzem magam a szakon, ott vagyok, 
ahol lennem kell.”

A sikerek tucatjai ellenére koránt-
sem elégedett pályafutásával.

„Magammal szemben nagyon kri-
tikus vagyok, az élet minden terén 
maximalizmusra törekszem. Nem 
mondom, hogy egyáltalán nem va-
gyok megelégedve a teljesítményem-
mel, de tudom azt is, hogy még többre 
vagyok képes. Lehetnék jobb, ezért 

leszek is, mert az 
én szótáramban 
nem szerepel a le-
hetetlen. Minden 
nap, minden edzé-
sen jobb leszek. 
Az a legfontosabb, 
hogy megtaláljam 
az arany középutat, 
hogy a sport és a ta-
nulás terén is kivá-
lóan teljesítsek.”

Ódor Vivien fiatal 
kora ellenére hatá-
rozott ember.

„Mindenért küz-
deni kell! Nem 
mindig a győzelem 

a legfontosabb, hanem az, hogy min-
dent beleadj, mindig lépj egyet előre. 
Fontos, hogy soha ne add fel, hanem 
állj fel és menj tovább! Sose keress 
kifogásokat! Sokkal egyszerűbb azt 
mondani, hogy ma nincs időm edzeni, 
mint azt, hogy igen is, szakítok időt a 
tréningre. Mert minden csak rajtad 
múlik, ha elhatározod, hogy mindent 
beleadsz és megcsinálod, akkor meg 
is fogod csinálni. Minden fejben dől 
el. De alighanem az a legfontosabb 
üzenet: hidd el, hogy képes vagy rá!”

(szilágyi)

Hidd el, képes vagy rá!
Kisiskolásként két évig táncol, 

majd három évig falat mászik, mi-
közben kézilabdázik is. Tíz évesen 
betéved egy kalapácsvető edzésre 
és ott is marad. Első 
országos versenyén 
ezüstérmet szerez, 
egy évvel később 
már országos baj-
nok. Serdülő válo-
gatott, minden via-
dalán dobogóra áll, 
közben diszkosz-
vetésben is egyre 
sikeresebb. Három 
éve erőemelőként is 
fényes medáliákkal 
gazdagítja tekin-
télyes éremgyűjte-
ményét. 2013-tól 
minden évben meg-
kapja a Balassa-
gyarmat Jó Tanuló-Jó Sportolója 
címet, 2014-2015-2016-ban pedig 
a Nógrád megye és a Magyaror-
szág Jó Tanuló-Jó Sportolója elis-
merést. A Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem elsőéves hallgatója.

Acélos csapat lesz a BSE
Idő előtt távozott az NB III-as Balassagyarmati VSE labdarúgó 
csapatának kispadjáról a vezetőedző, Kis Károly. Helyét az 
Újpesti TE egykori olimpiai válogatott közép-
pályása, Szanyó Károly vette át, aki legutóbb 
Csákváron, az NB II-ben tevékenykedett, de 
előtte irányította az első osztályú Vasas fut-
ballistáit is.

Szanyó Károly segítőjével, a pályaedzői 
feladatokat ellátó, szintén komoly NB I-es já-
tékos múlttal rendelkező Jenei Sándorral nagy 
elánnal kezdte meg a munkát a Kövi Pál Sport-
központban, és a két utolsó őszi bajnoki már 
elegendő volt, hogy feltérképezze új tanítványai 
tudásszintjét.

- Nem elsősorban a szakmai képességekkel 
akad gond – mondta a 220 NB I-es meccset ját-

szott szakvezető. – Sokkal inkább a mentális háttér, ami aggasz-
tónak tűnt, és ez tökéletesen megmutatkozott például a Putnoktól 
elszenvedett vereségen, amikor három rúgott góllal sem tudtunk 
pontot szerezni. Kevés az önbizalom, ami előbb-utóbb görcsös-

séggel párosul a pályán. Ezen a tavaszra min-
denképpen változtatni szeretnék. Hajtós, lelkes, 
a győzelemért minden energiáját megmozgató, 
acélos társaságot szeretnék kialakítani, amely 
két-három hadrendben is otthonosan mozog a 
gyepen. Kihívásnak tekintem a gyarmati munkát, 
remélem, mihamarabb alkalmazkodnak a stílu-
somhoz a labdarúgók, s akkor a siker sem marad 
el. A téli felkészülés derekára minden fontosabb 
személyi kérdést tisztázni akarok.

A Balassagyarmati VSE a bajnokság felénél 
17 megszerzett ponttal a 12. helyen áll a Keleti 
csoportban.

- hegedűs -

Követendő példát mutat a gyerekeknek Ódor Vivien, a Vitalitás SE 
sokoldalú versenyzője, akinél a sport és a tanulás édestestvérek.








