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Honatya az uszodánál
Balla Mihály országgyűlési képviselő helyszíni be-

járást tartott az Ipoly-parti tanuszoda építkezésén. 
Azt tapasztalta, bár felgyorsultak a munkálatok, de bi-
zonyos technikai nehézségek miatt még mindig nem 
elég gyors az ütem. Észrevételeit jelezte az építést 
felügyelő Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesz-
tési Program irányítóinak.

Szép jubileumához érkezett városunk 
egyik legjelentősebb zenei eseménye, az 
adventi kórustalálkozó. 

A negyvenedik évfordulón nem 
csupán a kiváló énekkarok szép 
dalcsokrait hallgathatta meg a 
közönség, hanem megemlé-
keztek a rendezvény elindítójá-
ról és mindeneséről, a néhány 
évvel ezelőtt elhunyt Kalocsay 
Frigyes Pro Urbe-díjas tanárra, 
a Szántó, majd a Szent-Györgyi 
Gimnázium egykori kórusvezető-
jére. A méltatók sorában többek 
megfogalmazta gondolatait Medvácz Lajos 
polgármester, Sinkóné Szrenka Anikó, a 
Szent-Györgyi tagintézmény-vezetője, Gál 

Ildikó, a losonci testvériskola karnagya, míg 
az egykori kollégák nevében Nagy Ervinné 
és Vadkerty Róbert pedagógusok, a sport-

barátok részéről pedig Gaál Endre és Ibrá-
nyi Ferenc mondtak néhány kedves szót a 
néhai kezdeményezőről. 

Hősökre emlékeztek 
Hetvenöt évvel ezelőtt, a Don menti har-
cokban a városunkból frontra indult ka-
tonák is vitézül helytálltak. 

A 23/II-es balassagyarmati zászlóalj hon-
védjei az első sorokban küzdöttek az előre-
nyomuló szovjet alakulatok megállítása ér-
dekében. Rájuk emlékeztek az évfordulón, a 
hősi temetőben felállított kőkeresztnél.

Az egykori eseményeket a szervező 16-o 
Honvéd Katonai Hagyományőrző Csoport 
és a Vitézi Rend nevében vitéz ifj. Bakos 
Gyula idézte fel, majd az emlékezők átsé-

táltak a temető távolabbi részére, ahol fejet 
hajtottak a zászlóalj parancsnoka, Lászay 
János ezredes sírjánál. 

Kórustalálkozó negyvenedszer
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Honvédelmi 
Sportközpont épül 
az Ipoly-parton 
A Honvédelmi Minisztérium tizenhat 
új honvédelmi sportközpontot létesít 
az országban, az egyik helyszín épp 
Balassa gyarmat, így a kivitelezés szo-
rosan kapcsolódhat a Zöld Csiga zöld-
felület megújító projekthez, az Ipoly-
parti szabadidős övezetben.

A minap arról határozott a Kormány, 
hogy első ütemben 16 városban épül 
Honvédelmi Sportközpont az idei évben.

A Sportközpontok létrehozásának az a 
célja, hogy a sporttevékenységen keresz-
tül a társadalom minél szélesebb rétegét 
vonják be a honvédelmi nevelés program-

jába. A program nem a versenysportokat 
támogatja, hanem a szabadidősportok 
iránti érdeklődését hivatott felkelteni.

A központok olyan sportágak gyakor-
lására biztosítanak lehetőséget, amelyek 
a honvédelem szempontjából is haszno-
sítható tudást adnak. Alkalmasak lesznek 
a szabadidős tevékenységként folytatott 
zárt terű hangszigetelt sportlövészet 
megismertetésére és biztonságos gya-
korlására, valamint a honvédelmi szem-
pontból is kiemelten fontos sportágak 
- küzdősportok, vívás, lövészet és mások 
- edzéseire.

A 2018-ban létesítendő központokra a 
kormány 17 milliárd forintot különített el, 
a gyarmati létesítmény a TESCO-elke-
rülő út-Buszpályaudvar közötti területen 
lesz. A beruházás kiválóan kapcsolódik 
a város Zöld Csiga zöldfelület megújító 
projektjéhez (erről többet olvashatnak az 
5. oldalon).

Elismerik a város kiválóságait
A hagyományoknak megfelelően az önkormányzat képviselő-testülete a Civitas 
Fortissima ünnepség keretében adja át az idei városi elismeréseket.

Díszpolgári címet kap dr. Szabó András irodalomtörté-
nész, előadóművész (fotónkon), aki tanulmányaival, irodal-
mi műveivel, a történelmi Magyarország legkülönbözőbb 
szegleteiben adott műsoraival, megszámlálhatatlan orszá-
gos fellépésével, csodálatos Balassi-műsorával, értékes és 
önzetlen közéleti szerepvállalásaival több évtizede öregbíti 
városunk jóhírét.

Balassagyarmatért Emlékérmet négyen vehetnek át.
Jakus Julianna, aki több mint három évtizede a Mikszáth 

Kálmán Művelődési Központ munkatársaként lelkesen dol-
gozik az értékteremtés és az értékmegőrzés jegyében. 

Gyócsy Géza, aki az ország egyik legelismertebb rejtvényfejtője, szakmai vezetője kö-
zel négy évtized az immáron 46. alkalommal megrendezett Balassa Kupa rejtvényfejtő 
versenynek.

Házy Attila, aki hosszú évek óta tartó bátor és újító munkájával rangra emelte a balas-
sagyarmati televíziózást és rádiózást.

Ifj. Szakács László, aki tíz éve működteti az országban egyedülálló Pannonia Motor 
Múzeumot és nemzeti elkötelezettsége is példát mutat mindenkinek.

A Képviselő-testület az idén Csernák Edit művésztanárnak és Németh Árpád festőmű-
vésznek adományozta a Horváth Endre-díjat – ők a megyei Madách-ünnepségen vehetik 
át az elismerést.

Ismét előkelő helyen szerepel 
egy országos mutatóban váro-
sunk.

A Gazdasági Kutató Intézet és a HVG leg-
frissebb felmérése szerint a Nógrád megyei 
városok között Balassagyarmaton a legma-
gasabb a vásárlóerő.

Nem csupán megyénkben a legmaga-
sabb, de az értéke az országos átlag felett 

is van. Nógrádban egyedül Rétság és Szügy 
közelíti meg városunkat, nyilvánvalóan je-
lezve a Balassagyarmat-Szügyi és a Rétsági 
Iparterület gazdasági potenciálját. 

A vásárlóerő a közgazdaságtan egyik 
fontos mutatója, melyet több összetevőből 
állapítanak meg (nettó jövedelem, egy főre 
jutó GDP, stb.), és azt az elméletileg elkölt-

hető jövedelmet jelentik egy adott 
településen számolva, amellyel a 
lakosok és háztartások a szóban 
forgó területen átlagosan és éves 
szinten rendelkeznek. 

Ez az érték Gyarmaton 1,5 mil-
lió forint - az országos átlag 1, 4 
millió alatt van. Balassagyarmat e 
mutatót tekintve olyan városokkal 
került egy szintre, mint Vác, Du-

nakeszi, Pécs, Debrecen, vagy a főváros 
XIV. kerülete. 

Országos átlag felett 
a gyarmati vásárlóerő
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Felálltak a képviselőjelöltek
A Magyar Köztársaság elnöke idén április 8-ra írta ki az Or-
szággyűlési Választásokat. 

Nógrád megye 02-es, Balassagyarmat központú egyéni vá-
lasztási körzetében a hivatalos bejelentések alapján egyelőre 
hat jelölt-jelölt indul. 

Amint azt korábbi lapszámunkban megírtuk, a FIDESZ-KDNP 
szövetség Balla Mihály országgyűlési képviselőt indítja. 

A JOBBIK Dobrocsi Lénárd vállalkozót, az MSZP-DK szö-
vetség Csukáné Szerémy Andrea drámapedagógust indítja. A 
Munkáspárt jelöltje dr. Frankfurter Zsuzsanna aneszteziológus 
főorvos. Az LMP-Új Kezdet koalíció Gyenes Szilárd hivatásos 
vadászt indítja. A MOMENTUM jelöltje Benkó Tamás pedagó-
gus. 

A jelölt-jelöltek akkor válnak választható jelöltekké, ha a Vá-
lasztókerületi Választási Bizottsághoz március 5-ig beérkező 
ajánlások közül legalább 500 érvényes nyugat-nógrádi válasz-
tópolgár ajánlása igazolható. 

Csupán emlékeztetőként: a legutóbbi, 2014-es választáso-
kon 23 képviselőjelölt indult a körzetben.

Városunk önkormányzata a 
megyében egyedüliként sike-
resen nyerte meg az Esély 
Otthon ifjúsági program pályá-
zatot. 

A kormányzati program keretében 
a város - országosan egyedülálló mó-
don - a hiányszakmákban elhelyez-
kedő 16-35 éves fiatalok számára, 
az elhelyezkedés elősegítése érdek-
ében 12 hónapos ösztöndíj pályáza-
tot indít, melyre első ütemben feb-
ruár elejétől március közepéig lehet 
jelentkezni.

A következő ütemekben (ősszel 
és jövőre) szintén 12 hónapra lehet 
támogatást kapni, amelynek össze-
ge 20-100 ezer forint között lesz ha-
vonta. A programba minimum 40 főt 
szeretne az önkormányzat bevonni, 
a jelentkezések számától függően 
egyedileg dönt a testület a pályázók-
nak osztandó összegekről, különböző 

prioritások szerint, mint például fel-
sőfokú végzettségűek, betöltetlenség 
ideje, szociális rászorultság stb. 

A lapzártánk után zajló testüle-
ti ülésen fogadja el a város az erről 
szóló rendeletet, és hirdeti meg több 
médiumban is a pályázati lehetősé-
get, amely igazán vonzó ajánlat le-
het a munkavállalóknak. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy év végével a hi-
ányszakmákban beköltözők előnyt 

élveznek a 11 darab, szintén e prog-
ramban épülő Fecskelakás két éves 
ingyenes bérletére, akkor igazán 
vonzó helyet kínál a város a fiatalok-
nak. 

Az ösztöndíj feltétele, hogy az ösz-
töndíj folyósításának megfelelő ideig 
kötelező a pályázónak a városban ál-
landó lakhelyet és munkát vállalnia. 

A jelenlegi legfontosabb hiány-
szakmák a városban: angol nyelv-
tanár, angol-informatika tanár, cnc 
gépbeállító, gépkezelő és karbantar-
tó technikus, családsegítő, gépész 
műszaki tanár, gépész tervező mér-
nök, gyenge áramú villamos tervező 
mérnök, gyenge áramú villanysze-
relő, PLC – programozó mérnök, 
gépgyártási technológus, gyógy-
pedagógus, informatika tanár, in-
formatikus, intézményi vízvezeték 
szerelő, orvos: neurológus, sebész, 
gyermekgyógyász, szülész, belgyó-
gyász, pszichiáter, nőgyógyász, tü-
dőgyógyász, infektológus, jogász – 
(polgármesteri hivatal), matematika 
tanár, városüzemeltetési nehézgép-
kezelő, védőnő. 

Lapunk facebook-oldalán és kö-
vetkező lapszámunkban részletesen 
ismertetjük a pályázatot. 

Ösztöndíj hiányszakmában 
munkába állóknak
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 Az Unió és a Kormány támoga-
tásának köszönhetően történel-
mi lehetőségek előtt a város, 
hogy Nógrád megye legsikere-
sebb települése legyen, hiszen 
a gazdasági, szociális és kultu-
rális mutatókban már most élen 
jár a régióban.

 
Balla Mihály országgyűlési képvi-

selő és Medvácz Lajos polgármester 
sajtótájékoztatóján pályázati mérleget 
vont. A 2014-2020-as pályázati cik-
lusra a város 30 pályázatot nyújtott be 
,összességében közel 8 milliárd forint 
értékben. Eddig 16 gyarmati pályázatot 
bíráltak el, melyből 14-nek összesen 4 
milliárd 340 millió Ft-os támogatást 
ítéltek meg a hatóságok.

1. Nyírjes turisztikai attrakció-
fejlesztése 450 millió Ft értékben: 
Kilátó, lombkoronasétány, kézműves-
ház, étterem, biciklis pihenő, parko-

lók, víziszínpad, játszóterek, sétautak 
kerülnek kialakításra az önkormány-
zati területeken, megőrizve a Nyírjes 
csendjét és természeti környezetét, de 
megújítva jelenleg is meglévő infrast-
ruktúráját, lepusztult épületeit, nö-
vényzetét, látványosságait. Már zajlik a 
tervezés folyamata.

2. Iparterület fejlesztés 505 mil-
lió Ft értékben: 19 hektár iparterület 
fejlesztése történik meg a Szügyi út 
mellett, közművek, utak megépíté-
sével. A szükséges magánterületeket 
már megvásárolta az önkormányzat, a 
tervezés folyamatban van. Engedélyes 
tervekkel rendelkeznek az úgynevezett 
déli belső körgyűrű Honti-Batthyány 
utcai szakaszát kiváltó Algőver-Horvá-
th Endre utcák közti gyéren lakott sza-
kaszának megépítésére is. A tervezés 
elindult.

3. Öt intézmény energetikai fel-
újítása 300 millió Ft értékben: 

Energetikailag teljes egészében meg-
újul a Meseerdő és Cseperedő Óvoda és 
a Városháza B-épülete. Gépészeti fel-
újítást kap a Szent Erzsébet Idősotthon 
és a Zeneiskola. Nemsokára megindul a 
közbeszerzési eljárás.

4. Nyitnikék óvoda teljes megújí-
tása 250 millió Ft-ból: Hamarosan 
indul a közbeszerzés eljárás.

5. Szociális szolgáltató ház 100 
millió Ft-ból: Bővítésre és teljes fel-
újításra kerül a Cseperedő óvoda mel-
letti egykori Nyugdíjas Klub épülete. 

6. Nyugat Nógrádi Paktum 80 
millió Ft-ból: Térségi munkaügyi 
program, melynek keretében már mű-
ködik Városházánkon a térségi Paktum 
Iroda, ahol eszközfejlesztésen túl ta-
nulmányok és rendezvények készülnek 
a térség foglalkoztatásnak elősegítésé-
re.

7. Védőnői szolgálat teljes felújí-
tása 55 millió Ft-ért: A közbeszerzés 
nemsokára kiírásra kerül.

8. Bölcsőde tetőcsere 
24 millió Ft-ért: zajlik a 
tervezés.

9. Csatlakozás az álla-
mi ASP rendszerhez (9 
millió Ft)

10. CLLD pályázat – 
civil Balassagyarmat 
250 millió Ft-ért: A 
Gansel-udvar mint vezér-
projekt létrehozása ven-
déglátóhely, rendezvény 

és civilház kialakításával a Rákóczi 
25-27. sz. házak udvarán, a helyi civil 
társadalmat generáló fejlesztések, kez-
deményezések és rendezvények finan-
szírozására.

11. Esély Otthon – Fiatalság prog-
ram 200 millió Ft-ért: tizenegy fecs-
kelakás a Gansel-udvarban fiatalok-
nak, tréningek, képzések, ösztöndíjak, 
Ifjúsági Tájékoztató Pont kialakítása.

12. ZÖLD CSIGA - zöldterület fej-
lesztés 1 milliárd Ft értékben: Alap-
vetően a belváros mintegy 25 hektárnyi 
zöldterületének megújítását szolgálja, 
de a tervek része üzlethelyiségek, kul-
turális célú épületek át-, és kialakítása 
is. Sor kerül a Palóc liget, a Gregori park, 
a Hősök tere, a Ligeti sétány, a Kecske-
liget, az Ipoly holtág és rétje gyaloghíd-
dal, ill. a Penny-Buszpályaudvar közti 
Ipoly parti zöldsáv városi zöldterületek 
felújítására, kialakítására, aktív rekre-
ációs elemek (tanösvény, tornapályák, 

játszóterek, futópályák stb.), fasorok 
létrehozására.

Emellett önkormányzati tulajdonú 
üzlethelyiségek (volt Villasz, 100 forin-
tos bolt), a Mozi, a Palóc színpad öltö-
zőjének felújítása is része a projektnek, 
éppúgy, mint sétautak javítása, kom-
posztáló létesítése, esőbeállók, kiszol-
gáló létesítmények, útfelújítás (Ligeti 
sétány, Hősök tere), parkolók létesíté-
se, közvilágítás kialakítása, térfigyelő 
kamera-rendszer bővítése. Beteg fák 
eltávolítása, valamint ápolási munkák 
(gesztenyefák védelme); városklíma, 
hősziget-hatás ellen árnyékoló lomb-
hullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok, 
több szintes zöldfelületek létesítése; 
városi tanösvények (Ipoly, Civitas For-
tissima és Palóc), tanpálya, futópálya, 
kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tor-
napálya stb. kialakítása. 

13. Kerékpárút és közlekedésbiz-
tonság 541 millió Ft-ért: Kerékpárút 
létesül a Balassagyarmat-Szügy köz-
igazgatási határától a városi autóbusz-
pályaudvarig 4 km hosszon, új kerék-
párutat építenek az Ady Endre utca és 
a Kóvári utca keresztezésétől a Nyugati 
Ipartelepig. Körforgalmi csomópontot 
alakítanak ki az Ady Endre utca és a 
Kóvári utca kereszteződésében. 

14. Barna város - rozsdaövezet 
fejlesztés 576 millió Ft-ért: A Vízy 
Zsigmond utcában lévő 1,1 ha területű 
ingatlan, korábban ÁFOR kút hasz-
nosítása. Átriumos piac, mellette köz-
park jön létre játszótérrel, szabadtéri 
tornapályával, közösségi terekkel és 
parkolókkal. Ugyanitt egy feltáró út a 
jelenlegi Aradi utca felújításával, illet-
ve annak Vízy Zsigmond útra történő 
kivezetésével valósul meg. Második 
helyszínként a Szügyi úti egykori PI-
PIKER telep déli felében közel 0,9 ha 
barna mezős terület rehabilitációjára 
kerül sor Városgondnoksági géptelep 
és raktárak, illetve ebrendészeti telep, 
kutyamenhely kialakítására is.

Ezeken túl további 14 balassagyar-
mati pályázat, 1 milliárd 900 millió Ft 
értékben van bírálat alatt. 

A honatya és a polgármester leszö-
gezte: az Unió és a Kormány támogatá-
sának köszönhetően történelmi lehető-
ségek előtt a város, hogy Nógrád megye 
legsikeresebb települése legyen, hiszen 
a gazdasági, szociális és kulturális mu-
tatókban már most élen jár a régióban.

(szilágyi)

2017-es mérleg: 4,3 milliárd fejlesztésre
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Jótékonyság
Advent alkalmából több intézményben 

is jótékonykodtak a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön fogvatartottjai. 

A Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnoksága által indított karácsonyi 
jóvátételi akcióhoz csatlakozva adomá-
nyaikat először a dr. Kenessey Albert 
Kórház-Rendelőintézet gyermekosztá-
lyának juttatták el, majd az Ipoly Erdő 
Zrt. jóvoltából felajánlott fenyőfával és 
egyéb ajándékokkal, Oláh Gergő énekes 
előadóművész társaságában keresték 
fel a Reménysugár Otthon lakóit, és mű-
sorral is kedveskedtek nekik. 

Parkoló lesz a helyén
Lapzártánk után dönt a város Közbeszer-

zési Bizottsága két önkormányzati ingatlan 
(a volt Kóvári úti bölcsőde épület és a régi 
Buszpályaudvar) bontásáról, a törmelékek 
Ifjúsági úti egykori iskolatelekre való elszál-
lításáról és az ott felgyűlt építési törmelékek 
ledarálásáról. 

A Jánossy Képtár melletti közmunká-
ból már részben elbontott Kóvári úti épület 
helyén közpark kapcsolat létesül a Palóc 
ligettel.

A régi Buszpályaudvar helyén parkoló lé-
tesül, amely az ÉMÁSZ tulajdonú trafóházak 
kivételével is mintegy hússzal több autó szá-
mára biztosít majd parkolóhelyet. A nyertes 
kivitelező még a télen elbontja az épületeket 
és lezúzza a törmeléket. Ez utóbbiak a föld-
utak stabilizálására lesznek fordítva a város 
területén.

Új jármű a vasúton
A Magyar Államvasutak Zrt. eszközbe-

szerzésének köszönhetően nagy értékű 
járművel gazdagodott a Balassagyarmati 
Pályafenntar-
tási Szakasz 
gépparkja. 

A Merce-
des-Benz Uni-
mog U423-as 
típusú szer-
kezet közúton 
és vasúton egyaránt képes közlekedni és 
fő feladata a sínpárok és környékének rend-
be tétele, benne gallyazással, ágvágással, 
ároktisztítással, adott esetben hóeltakarí-
tással.   

Mikszáth Kálmán tisztelete
A Nagy Palóc születésének évfordulóján az író nevét 

viselő társaság szervezésében tisztelgett az utókor Mik-
száth Kálmán előtt. 

Az irodalmár alakját dr. Lengyel Ágnes, a Palóc Múzeu-
ma igazgatója elevenítette fel, utalva arra, hogy ő emelte 
be a palócságot, mint népcsoportot a magyar irodalomba, 
és mennyit köszönhetünk neki, hogy a babonás, hiedel-
mekkel teli, szorgosan dolgozó emberek mindennapjai 
és hagyományai méltó helyet érdemelnek ki nemzetünk 
történelmében. A szónok utalt a Palóc Múzeum szerepére 
is a Mikszáth hagyományápolásban. 

A megemlékezést kísérő műsorban a Balassi Bálint 
Gimnázium diákjai szerepeltek.
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Egy gimnáziumi szalagavatós fellépésen 
született meg a csapat, a banda gerincét 
kezdettől a Csach fivérek (Gyula és Gábor) 
adják, a 80-as évek underground lenyoma-
tai (Európa Kiadó, Albert Einstein Bizottság) 
voltak rájuk nagy hatással, de nem csupán 
együttesként, kvázi művészeti körként te-
vékenykedtek. Már ’89-ben felvették (egy 
salgótarjáni stúdióban) bemutatkozó nagyle-
mezüket (még bakelit!), a Matinét, amellyel 
történelmet is írtak, hiszen ők voltak Nógrád 
megye első könnyűzenei csapata, amely 
lemezt adott ki (az 1990-ben megjelenő 77 
magyar hangzóanyag között a 10. legjobb-
nak ítélik a Pesti Műsor popkritikusai!).

Játszottak az ország szinte minden un-
derground-csataterén (pl. Tilos az Á és Szi-
get), de koncerteztek a Felvidéken és Portu-
gáliában is, készítettek még három albumot, 
mindeközben tudatosan megmaradtak kisvá-
rosi zenekarnak (little town feeling), a Kispál 
és a Borz-os Lovasi András szerint ők „Ma-
gyarország legjobb funky zenekara", innen 
származik az Ipolyfunk stílusmegnevezés. 

Évtized után nyugdíjas tempóra váltottak, 
előbbre kerültek a polgári erények, a zenélés 
nem szűnő vasárnapi szinten maradt, huszadik 
születésnapjukat a Tűzoltókrém című könyvvel 
(és CD-DVD melléklettel) ünnepelték, amely 
nem csak egy zenekar, de a magyar rendszer-

váltás körüli évek undergroundjá-
nak érdekes szelete is.

Tehát február 22-én A38 Hajó, 
az Üllői Úti Fá:k-kal közösen 
emlékezik a 30-ra a Kinopuskin, 
akinek főnökét, Csach Gábort 
csak megkérdeztük a jeles alka-
lomból.

Hogyan jellemeznéd az el-
múlt 30 évet?

Mágneses gőzmozdony – régi-
módi, füstös, látványos, de csen-
des suhanás. Profizmus mentes 

polgári nagyregény felívelő, stagnáló, s ha-
nyatló korszakokkal. A dinoszauruszok bár-
gyú önteltségével örvendünk annak is, hogy 
mi még oly sok formációval ellentétben nem 
indultunk oszlásnak

Mit jelent ma a Kinopuskin?
A nagyszerű David Byrne, a legendás Tal-

king Heads zenekar vezetője vallotta, hogy 
„a zenénk a kozmosz üzenetét közvetíti, 
sokszor mi sem értjük, csupán tolmácsoljuk”. 
Egyébként, ahogy a művelt francia mondja: 
“Tais-toi ou fait mieux”, vagyis Kussolj vagy 
csináld jobban. Fikázás helyett a kreativitás 
mindenekfelett. 

(szilágyi)

Dinoszauruszok bárgyú önteltsége

Sikeres fotográfia

Torjay Attila, városunk fotósa újabb nemzetközi elismerésben 
részesült.

A szaúd-arábiai székhelyű Photographer of the world fotós kö-
zösségnél pályázott a fiatal fényképész (aki a Gyarmati Híreknek is 
dolgozik) öt felvételével, és Szent Este kapta az értesítést, hogy az 
egyiket megválasztották a Nap Képének. Éppen azt, amit tavaly is 
elismertek a texasi székhelyű Newer Art Photo Gallery-ben. 

-Manapság munkámból adódóan inkább sajtó- és riportfotókat 
készítek – nyilatkozta Attila -, ami új szegmensét tárta elém a fo-
tográfiának. Azonban mindig is nagyon vonzott a város-természet 
fotózás, amire gyakorlatilag egyáltalán nem marad időm, ezért is ne-
veztem régebbi képekkel. Jelenleg még Pestre járok suliba, viszont 
tavasszal végzek, és akkor felszabadul egy kis időm, amit szeretnék 
a családomra fordítani. A későbbiekben szívesen visszatérnék a vá-
rosi képek készítéséhez. 

(felvételünkön a nyertes kép: A város színei)

Élcsapat-tánczenekar, little 
town feeling, Matiné, Tűzoltó
krém, Ipolyfunk – február 
22én az A38 Hajón ünnepli 
fennállásának 30. évforduló-
ját a honi alternatív rockvilág 
városunkból indult és innen 
soha el nem szakadó, mára 
kultikus zenekara, a Kino-
puskin.
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A Szegedi Tudomány
egyetemen szerzett történész 

diplomát, előtte hajózási 
középiskolába is járt, dolgozott 

adóügyi előadóként, 
Spanyolországban szedett 

narancsot, szerelt villanyt és 
műholdas berendezéseket, 
Skóciában farmerkedett – 
2002-től tevékenykedik a 

Palóc Múzeumban 
Harth Tamás.

Jól helyen horgonyoztál le?
Sokak számára a múzeum inkább 

egy zárt, tudományos légkörű intéz-
ményként jelenik meg – amelynek az 
eloszlatása jelenti az egyik legnagyobb 
kihívást –, belülről nézve komplex 

g y a k o r l a t i 
tudást igény-
lő, izgalmas 
f e l a d a t o k a t 
rejtő világ tá-
rult fel a szá-
momra. Amíg 
akad tenniva-
ló a múzeum 
ügyéért, addig 
a helyemen 
vagyok. Egy 
ilyen patinás 
múltú, a mú-
zeumalapító 
tudós poli-
hisztor Nagy 
Iván nevével 
fémjelzett, a 

Palócföld kulturális örökségét ápoló 
intézményben feladatot ellátni, a ki-
hívás mellett mindenki számára meg-
tiszteltetés. 

Számos kiállítást rendeztél, me-
lyekre vagy a legbüszkébb? 

Bár egyformán érdekesnek és hiány-
pótlónak tartom ezeket, most kettőt 
említenék meg. Mindkettő hadtörté-
neti témájú, és döntően a helyi civilek 
összefogásával valósulhatott meg.  Az 
Ipolytól a Donig címet viselő, 2003-
ban megnyílt tárlat a legelső ilyen jel-
legű munkám volt a Múzeumban és a 
2. magyar hadsereg doni katasztrófá-
jának 75. évfordulója okán egy most is 
időszerű témát dolgozott fel. Horthy 
István gyűjteménykezelő kollégám 
remek szervező munkájával, a témát 
írásban megörökítő Gere József hely-

történész és a gyarmati magángyűjtők 
segítségével egészen gazdag anyag 
bemutatásával állíthattunk emléket 
az 1942-1943-ban a Don folyó mellett 
harcoló gyarmati zászlóalj katonáinak. 
A másik a muzeológus munkatársaim-
mal közösen rendezett első világhábo-
rús témájú kiállítás, amely 2016-ban 
„Beállok rózsám katonának…” - Paló-
cok az első világháborúban címmel 
nyílt meg. Ekkor szerény forrásból, de 
rengeteg önkéntes munkával, ugyan-
csak civil segítséggel: elsősorban a 16-
os Honvéd Hagyományőrző Egyesület 
hathatós támogatásával sikerült egy 
modern technikai eszközöket is felvo-
nultató, szakmai koncepcióját tekint-
ve unikális kiállítást megalkotnunk, 
a saját gyűjteményeinkből válogatott 
műtárgyak mellett, a múzeumlátoga-
tó közönség számára addig sehol nem 
látható magángyűjteményi darabok 
felhasználásával. 

Mi mozgat egy muzeológust?
Klasszikus értelemben véve, a ránk 

bízott gyűjtemény - esetemben fő-
ként a városhoz köthető tárgyi és do-
kumentum emlékekből álló történeti 
gyűjtemény - gyarapítása, megőrzése, 
feldolgozása és publikálása. De egy 
muzeológusnak sokféle, sokszor a 
hivatásától egészen távol álló szerep-
körben, pl. számítógépes rendszer-
gazdaként, tűzvédelmi felelősként, 
pályázati menedzserként vagy akár 
gondnokként is helyt kell állnia. Köz-
művelődési terület, de érthető mó-
don sokunkat foglalkoztató állandó 
kérdés, a hogyan lehet ebben az info-
kommunikációs forradalom révén is 
felgyorsult, könnyen megszerezhető 
és felületes ismereteket fogyasztásra 
kínáló világban a hagyományainktól 
nem elszakadva látogatóbarátabbá, 
vonzóbbá, aktívan cselekvő helyi tu-
dásbázissá tenni az intézményt, hogy 
működése valóban az eredeti alapítói 
szándéknak megfelelően még inkább 
a köz javát szolgálja. Ehhez kapcsoló-
dó személyes szívügyem a különböző 
gyűjteményeink digitalizálásának, on-
line közzétételének a kérdése. Ennek 
az egyébként nem túl látványos, több 
éves munkafolyamatnak az eredmé-
nyeként, a világháló segítségével, szé-
lesebbre tudjuk tárni a múzeum kapu-
ját. Így az itt őrzött műtárgyállomány 
– ahogyan a fotógyűjteményünk és a 
látványtárunkban bemutatott műtár-

gyak esetében ez megvalósult - időtől 
és földrajzi helytől függetlenül a lehe-
tő legszélesebb körben válhat hozzá-
férhetővé.

A Civitas Fortissimához erősen 
kötődsz - mind az első (mozis) mú-
zeum (2010-11), mind a jelenlegi, 
Huszár-házbéli (2014-15) társren-
dezőjeként főszerepet vállaltál 
a létrejöttükben - miért ennyire 
fontos a számodra?

A múzeum és kiállítóhely megva-
lósulásában a főszerep mindenkép-
pen a témából filmet is készítő Matúz 
Gáboré és azoké az anyagi és szelle-
mi értelemben vett támogatóké, akik 
tényleg fontosnak tartották és tartják 
ma is a Civitas Fortissima-történet 
ügyét. Jómagam is Gábor váratlan 
felkérését elfogadva vehettem részt 
a csehkiverés eseményét feldolgozó 
első kiállítás, majd néhány évvel ké-
sőbb a második megalkotásában.  Az 
elköteleződésem ezeknek a munkák-
nak volt a természetes hozadéka. Még 
az egyetemen, a gyarmati kötődésű 
történész hallgatók gyakori szakdol-
gozati témájaként találkoztam először 
ezzel a sokáig elhallgatott történettel.  
Elvégzendő feladat természetesen ma 
is akad ezen a téren, elég, ha csak arra 
gondolunk, hogy a város múltjának 
egy olyan országos jelentőségű feje-
zetéről van szó, amelynek az iskolai 
történelemoktatásban egyértelműen 
Sopron Civitas Fidelissima címének 
története mellett lenne a helye.  

Mi a CF üzenete ma? 
A minden megoldást mástól váró, 

szélsőségesen individualistává váló 
korunkban a közös célért együtt cse-
lekvő nemzeti közösség erejére hív-
hatja fel a figyelmet. Azt az időtálló 
üzenetet fogalmazva meg, hogy össze-
fogással, civil kurázsival, kitartással, 
akarattal és leleményességgel akár 
még történelemformáló eredménye-
ket is el lehet elérni. 

Milyen értékek mentén éled az 
életed?

 Azt semmiképpen sem állítva, hogy 
ezeket minden esetben sikerül mara-
déktalanul szem előtt tartani és teljesí-
teni, de a közösségben gondolkodás, az 
empátia, a hagyományőrzés, a kreati-
vitás és a sokoldalúság vitathatatlanul 
ezen értékek között van. Ezek mentén 
gondolkodva majd mindig fellelhetünk 
újabb nemes célokat.                  (szilágyi)

Közösen a nemes hagyományokért
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A zon a napon, 1919. január 29-én, amikor a zűrza-
varba süllyedő ország Adyt temette, Balassagyar-
maton   a reményt keltették életre: az antant felha-

talmazására hivatkozó, a „demarkációs” vonalat két héttel 
korábban átlépő és a várost elfoglaló cseh légiósokat véres 
fegyveres küzdelem árán honvédségi alakulatok, fegyvert 
ragadó vasutasok és városlakók kiűzték.

Egy év híján immár egy évszázad választ el bennünket ettől 
a szerdai naptól, amely azóta Balassagyarmat legsajátabb 
ünnepe lett. Hány és hány ünnepet kellett megtartanunk az 
eltelt száz év alatt, – ha akartuk, ha nem, – amelyekről kide-
rült, hogy tünékenyek, nem tudnak soká megállni a történe-
lem ítélőszéke előtt.  De ez megmaradt, mert ez a szerdai nap 
a városnak nem csak a legsajátabb, hanem igaz ügyének győ-
zelmét megülő ünnepe is. Országunk és nemzetünk keserves 
XX. századi történelme ad alkalmat ünnepeket tartani, de 
azok inkább veszteségeink emlékünnepei. Viszont Balassa-
gyarmat január 29-éje olyan győzelmet ünnepel, amely a 
városban fogant, ő akarta, itt diadalmaskodott, és áldozatot 
hozott érte. A sorsfordító küzdelmet megvívó és életüket ál-
dozó katonák mellé odaálltak a város lakói is. Míg a katoná-
kat esküjük kötelezte a fegyveres szolgálatra, a felszabadító 
küzdelemben hősi halált halt gyarmati bádogos, vonatfűtő, 
kőműves, kereskedősegéd, kalauz önként vállalta a harcot, 
holott az ő dolguk a munka volt, nem a harc. De ezen a napon 
számukra a szülőföld védelme felülírt mindent: napi politi-
kát, egyéni életet, családot.

Ez az a huszonnégy óra, amely a rákövetkező napokban 
elvitte a kor szócsövén, az újságokon keresztül szinte min-

denhova és mindenkihez a határvárossá vált település nevét 
és az örömteli hírt: „Balassa-Gyarmat ismét a mienk”, „Visz-
szafoglaltuk Balassagyarmatot”, „Kiverték a cseheket Ba-
lassagyarmatról”, „Balassagyarmat véres visszafoglalása”, 
ilyen és ezekhez hasonló címekkel adták tudtul másnap az 
ország napilapjai a szinte példátlan eseményt. Nevezhetjük 
így, hiszen egy napra mintha megszűntek volna az embere-
ket elválasztó politikai, vallási, származásbeli, foglalkozás-
beli ellentétek. Erre az egy napra valami, a szülőföld védel-
me mellett talán a megsértett emberi igazságérzet egyesített 
minden idevalósit.

Ez a január 29-e 1918 végének és 1919 elejének zűrzava-
rában a cselekedni akaró és cselekedni képes emberek egy 
alig hihető helyi társadalmi összefogásának az eredménye, 
az élni akarásnak és az önmagunk számára való megmara-
dásnak ragyogó jele. Érezték ezt már a kortársak is, amikor 
két héttel a város visszafoglalása után megszervezték az első 
emléknapot. Itt hangzott el, hogy a város megőrzi és ápolni 
fogja a hősi tettek emlékét. És ez tényleg így történt: nincs 
még egy olyan napja a városnak, amelynek történetéről eny-
nyi szépirodalmi, publicisztikai és tudományos írás, mű-
vészeti alkotás – emléktáblák, szobor, film – született volna. 
Ezek mellett őrzi hagyományát egyesület, múzeum, város-
nap, országgyűlés által adományozott cím – Civitas Fortis-
sima –, közterület. Mára már annyi minden őrzi és ápolja 
emlékét, hogy a közelgő 100. évfordulón talán érdemes lenne 
egyfajta leltárt, bibliográfiát készíteni ezekről.

E gy évszázad elmúltával, napjainkban tulajdonkép-
pen már két történet van: magának a történelmi 
napnak a története és e nap megünneplésének a 

története. A kettő nem elválasztható, ugyanakkor nem is 
teljesen egy s ugyanaz. A vele kapcsolatos politikai kinyi-
latkoztatások, a tudósi elemzések és latolgatások, a művé-
szi újragondolások természetesen mindig mások és mások 
voltak. Egyetérthetünk velük vagy nem, tetszhetnek vagy 
nem, gondolkodásra késztethetnek vagy nem, mégis egy 
közös érdemük biztosan van: tovább éltették és éltetik e ba-
lassagyarmati nap emlékét. 1919. január 29-e eseményei, 
az azokat alakító személyek nemzedékről nemzedékre egyre 
távolodnak. Tetteik mozgatórúgói, erkölcsi és világnézeti 

felfogásuk, ha olykor távoliak és tá-
volodók, sőt esetleg idegenek is az ép-
pen színen lévő jelenkornak, szemé-
lyes áldozathozataluk és a közösséget 
szolgáló példamutatásuk mindenkor 
kiérdemelte és a jövőben is ki fogja 
érdemelni a tiszteletadás koszorúját. 
Emlékük 99 éve folyamatos a város 
közéletében. Az 1949 után befordított 
emléktábla sem jelentette a felejtést, 
hiszen ezzel a nem szokványos meg-
oldással nem e felejthetetlen napra 
mondtak nemet. Emlékezett rájuk a 
város, amikor csak emlékezni lehe-
tett, ünnepelte őket, amikor ünnepel-
hette, tárgyi és szellemi alkotásokkal 
mentette át emléküket a jövőnek, 
amikor erre is volt lehetősége. A fő-

hajtás és emlékeztetés érdekében meg is kell tennünk min-
dent, talán csak egyet ne tegyünk: magunkat, eszméinket, 
vágyainkat soha ne ünnepeltessük őket felhasználva.

A Balassagyarmaton szolgáló alföldi származású kato-
nák, a csehszlovák hűségesküt megtagadó közalkalmazot-
tak, a fegyveres harcot szervező köztisztviselők, a fegyvert 
fogó vasutasok és munkások örökre beírták nevüket nem-
csak a város, hanem a magyar történelem lapjaira is. Emlé-
kük örökké élni fog!

Hausel Sándor
   főlevéltáros

1919. január 29., szerda
Soha el nem évülő áldozat és példamutató hősi tett
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Esemény volt számomra 1981-ben 
Pécsett egy nemzetközi történész-kon-
ferencia, ahol a lengyel professzorasz-
szony a katyni mészárlás legújabb ku-
tatási részleteit taglalta. Oldalt föntről 
jól ráláttam a hallgatóságra, s az első 
sorban ülő szovjet delegáltra is, akinek 
fülbe súgva fordított a tolmács, és olyan 
kemény tényeket, melyeket elsimlizni 
vagy nagyon árnyalgatni nem hiszem, 
hogy módja lett volna. Az elvtárs rez-
zenéstelen arccal hallgatta, néha még 
bólintott is, s mint később megtudtam, 
nem voltam egyedül azzal a kaffkai 
érzéssel, hogy a szünetben, az ajtóban 
diszkrét rendőri kíséret várja majd a 
Béketábor ellenségét szavaiért. 

Természetesen nem ez történt, így 
megérthettük, amit a centrum-közelibb 
szervezők már tudtak, hogy a gerontok-
rácia –az elaggott hatalom diktatúrája- 
már nagyon a végét járja. Boldogok vol-
tunk, s lehettünk, és már a peresztrojka 
és glasztnoszt előtt, s hogy a legújabb 
lengyel események Gdanskkal, Walesa-
val, Wojtylával most már elorozhatat-
lanul kezdete egy tisztultabb világnak ; 
úgy éreztük, személyesen is tetten értük 
a történelmet.

A napokban gondolkodtam el a ször-
nyűséges párhuzamon, a belga törté-
nelem XIX. század végi szégyenteljes 
koráról, a belga gyarmatosítók által 
végrehajtott iszonyatos kongói nép-
irtásról, amelyben az afrikai ország 
akkori lakosságának mintegy a fele 
veszett oda, azaz 10 millióan. Az ás-
ványkincsekben igen gazdag afrikai 
országban a vérengzést vezető II. Lipót 
belga király nem mellékesen hatalmas 
vagyonra tett szert főként azzal, hogy 
a kongói népet rabszolgaként dolgoz-
tatta az ültetvényeken lévő gumifák 
nedvének megcsapolására. A lustább 

négereket rendszeresen verték, kezüket 
levágták és legyilkolták. Korabeli misz-
szionáriusok megdöbbentő beszámolói 
és a csonkolások túlélőiről készült fotók 
bejárták a világot, kiváltva a nemzet-
közi közvélemény felháborodását. Egy 
képviselő a belga parlamentben később, 
nem ok nélkül arra figyelmeztetett egy-
szer, hogy a brüsszeli Cinquantenaire 
park II. Lipót kongói bevételeiből épített 
diadalívét későbbi korokban a Levágott 
Kezek Emlékműveként aposztrofálhat-
ják. 

A képviselő szavai egyértelműen 
célzottak, ugyanis a belgák iszonyatos 
kongói népirtása hétpecsétes titok, ösz-
sznépi tabutéma, nem-
zeti ügynek tekintett 
hallgatás konszenzusa 
Belgiumban és gyakor-
latilag az egész nyugati 
világban. Ennek visel-
hetetlenségéről, európai 
vállalhatatlanságáról 
megdöbbentőek Lovas István sorai:

„A totális hallgatás megtörése a múlt-
tal való szembenézés egyetlen útja lenne, 
egy olyan, teljesen szabadnak nevezett 
országban, ahol a téma karriervesztés 
terhe mellett megemlíthetetlen, legyen 
az múzeum, egyetemi katedra, újság, 
televízió, szalon vagy kocsma.”

„Mert vétkesek közt cinkos, aki néma” 
- a spanyol, portugál, angol, francia, 
olasz, német, konkvisztádorok állami-
lag támogatva ugyanezt művelték két, 
két és fél kontinensre kiterjedően, közel 
négy évszázadon keresztül. 

S ha úgy vélnénk, hogy mindennek 
a jelenre húzódó mocsara csak ennyi; 
a régmúlt bűneinek megidézése, gon-
doljunk egy szállóigére: „A történelem 
ismeretének hiánya annak megismét-
lődésével fenyeget.”  A migránsinvázió 

sem az idén kezdődött, nem is előzmény 
nélküli; a végeredmény azonban elhall-
gatottsága ellenére leleplező igazság; ha 
nincs líbiai, iraki és szíriai beavatkozás, 
nincs menekültáradat. 

Egy totális diktatúra felé menő rend-
szer primitíven szégyenteljes, valójában 
kegyetlen lelki szadizmusáról van szó, 
amelyben a tényeket már tilos kimon-
dani, sőt tagadni kell. II. Lipót brüsszeli 
örököseinek, és diktatúrájukat támoga-
tó médiájának kötelező a migránselosz-
tást „sikernek” nevezni akkor, amikor 
az ordító kudarc és csőd. 

Szép új világuk humanizmusa meg, 
amúgy empirikus közelítésű fogalom-

mal, helyenként nyi-
tott szennycsatorna. 
- Dr. Héjjas István tör-
ténész írja: 

 „Megkérdeztek egy-
szer egy belga politi-
kust, hogy miért nem 
illik beszélni a belga 

gyarmatosítók által végrehajtott iszo-
nyatos kongói népirtásról; miért lehet 
úgy csinálni, mintha meg sem történt 
volna, miközben a náci holokauszt ta-
gadása több országban bűncselekmény-
nek számít. A válasz az volt, hogy a ná-
cik fehér embereket gyilkoltak, a belgák 
pedig csak négereket.”

És ezenközben a nagy arc, Verhofstadt 
ott a Főtanács első sorában önjelölt 
néptribunusi színész-produkcióival, 
maga mögött országának és az egész 
szagító régiónak intézményesítetten 
képmutató álszentségével Magyar- és 
Lengyelország szuverenitását tapossa.

A bal/zöld/globsi/libsi amortára fel-
esküdött sameszek meg tapsolnak em-
bernek, „magyarnak egyként rongy” 
bérenceikkel együtt. 

Veres József

  Levágott Kezek Emlékműve

Szép új 
világunk 

“
“

Nagy Márta festőművész kiállítása
Finisszázs: február 16-án, pénteken 17 órakor, Horváth Endre Galéria, közreműködik dr. 
Feledy Balázs művészeti író.

Az Egri Tanárképző Főiskolán végezett földrajz-rajz szakon. 1982-ben a Magyar Képzőművészeti 
Főiskolán szerzett középiskolai tanári oklevelet, mesterei: Miskolczi László, Seres János, Patay Lász-
ló. Működését számos elismerés kísérte: 1979-től vett részt a Megyei pedagógus képzőművészeti 
kiállításokon, melyeken 2. és 3. díjakat kapott, 1989-ben elnyerte a Nógrád Megyei Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezetek Szövetségének díját, 1990-ben Nógrád Megyei Tanács Egyéni Művészeti Dí-
ját, majd 1996-ban Balassagyarmaton a Horváth Endre-díjat. Tanulmányúton Erdélyben, Dániában, 
Ausztriában és Olaszországban járt. Olajfestményeket, akvarelleket és zománcképeket készít. A portré mellett kedveli a táj- és városábrázolásokat is. 
Olajfestészete reális alapokon nyugszik. Stilizálással inkább vízfestményeinél és zománcképeinél találkozhatunk. Művészetének legerősebb oldalát 
az akvarellel készült lírai hangvételű, atmoszferikus térkialakítású tájképek képezik.
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A Százszorszép Száztagú Palóc Gyermek 
és Ifjúsági Dalkör két éve elején alakult 
meg a székely szentegyházi gyerekdal-
kör mintájára Lévárdi Beáta és Pásztor 
Sándorné tanárnők vezetésével. 

A több mint 100 tagú kórus alapító tagjai a 
Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium 
és a Szent Imre Keresztény Iskola diák-
jai közül kerültek ki, de városunk általános 
iskoláinak - Kiss Árpád Általános Iskola és 
Dózsa György Általános Is-
kola -, illetve az ipolybalogi 
általános iskolának tanulói 
is részt vesznek a kórus 
munkájában. 

Az együttes szellemi 
megálmodója és támogató-
ja Ónodi Krisztián, a Kérdő-
jel Hobbi Egyesület Elnöke. 

Az énekeket gitárzene-
karral, citerazenekarral, 
zongorakísérettel és más 
népi hangszerekkel is színesítik. A kórust 
rendszeresen segítik hangszerkíséreteikkel 
Lengyelné Zsoldos Emőke, Csetneki Hanna 
és Ember Péter művésztanárok.

A palóc kórus elsősorban a gazdag nép-
dalkincs ápolásáért fáradozik, és énekel 
olyan dalokat, amelyek a magyarságról, 
nemzetünkről, annak összetartó erejéről 
szólnak. A kórus összetartó erejét mutatja a 
kézzel hímzett palóc blúz egyenruhájuk is.

Először 2016. február 29-én, teltházas 
nézőtér előtt mutatkozott be az együttes. 
A dalkör fellépett már a Szkíta Napokon a 
Vadóka gyermek táncegyüttessel közösen, 
Ipolybalogon, a Szent Korona ünnepen hal-
latták hangjukat, de a gyarmati Vármegye-
házán, Szécsényben is, Pünkösdkor pedig 
a csíksomlyói Búcsún énekeltek közösen 
a székely szentegyházi száztagú dalkörrel. 
Jelmondatuk: A dalnak ereje van!

Idei terveik között szerepel a március 15-i 
gyarmati jótékonysági koncertjük, áprilisban 
országos minősítő kórusfesztiválon vesznek 
részt, majd júniusban ismét Erdélybe láto-
gatnak, ahol a szentegyházi 100 tagú kórus-
sal adnak közös koncertet.

December közepére meghívást kaptak 
Áder János köztársasági elnöktől a Buda-
pesti Kongresszusi Központba, ahol az erdé-
lyi 100 tagú kórussal szerepelnek közösen. 

A dalnak ereje van!

Utánpótlás siker
Új Év Kupa elnevezésű kispályás utánpótlás tornát rendezett 
a BSE Palóc Farkasok USE: öt egyesület vett részt a két kor-
osztálynak szervezett megméretésen. 

Komár Gábor, a BSE Palóc Farkasok USE korosztályos csa-
patainak edzője szervező munkájának is köszönhetően és a 
szülők hathatós támogatásával ismét színvonalas tornát sikerült 
rendezni. A korcsoportok küzdelmeinek befejezését követően, az 

MLSZ Nógrád Megyei Igazgató-
ságának, Bacsa Ágnes egyéni 
vállalkozónak (Focifun) és az 
MNG Kft. vezetőjének, Gál Tibor-
nak köszönhetően a legjobbakat 
díjazták.

A 2018. évi Új Év Kupa vég-
eredménye (U-10 korosztály): 
1.BSE PF USE "A", 2.Eger SE, 
3.Vác VLSE, 4.BSE PF USE "B", 
5.SBTC. A korosztály különdíja-
sai: Legjobb játékos: Bagyal Bo-

tond, BSE PF USE. A torna különdíjasa: Puruczki Ádám, BSE PF 
USE. U-11 korosztály: 1. Eger SE, 2. BSE PF USE, 3. Vác VLSE, 
4. Pásztó ULC, 5. SBTC. A torna gólkirálya: Szerémi Roland, BSE 
PF USE. A torna különdíjasa: Varga Bálint, BSE PF USE.

(Fotónkon az ezüstérmes gyarmati gárda)
(kanyó)

Pályázati hirdetmény
Balassagyarmat Város Önkormányza-

ta Balassagyarmat Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 228/2016.
(X.27.) határozata alapján VÉTELRE 
meghirdeti, az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő alábbi beépítetlen terület meg-
nevezésű ingatlanokat: 
Ingatlan / területe / induló bruttó vételár
3134/103 hrsz 594 m2  2.929.000.-Ft
3134/104 hrsz 618 m2 2.948.600.-Ft
3134/105 hrsz 618 m2 2.948.600.-Ft
3134/106 hrsz 622 m2 2.951.400.-Ft
3134/108 hrsz 445 m2 2.827.500.-Ft
3134/109 hrsz 462 m2 2.839.400.-Ft
3134/110 hrsz 462 m2 2.839.400.-Ft

Az építési telkek Lke (kisvárosias la-
kóterület) övezeti besorolásba tartoznak. 
A beépítési mód: ikresen csatlakozó, ma-
ximális beépítethetőség 30%, az épület 
legnagyobb homlokzat magassága 4,5 m. 
A vételi ajánlatot írásban Balassagyarmat 
Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyar-
mat, Rákóczi u. 12.) kell benyújtani február 
09. 12.00 óráig beérkezőleg.Több pályázó 
esetén a Balassagyarmati Közös Önkor-
mányzati Hivatal „A” épületének I. emeleti 
tanácskozó termében pályázati tárgyalásra 
kerül sor, külön értesítés nélkül, február 
14. napján 13.30 órakor. A pályázattal 
kapcsolatosan további információ a Balas-
sagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 
Településfejlesztési, Városüzemeltetési és 
Építéshatósági Osztálytól kérhető. 

dr. Varga Andrea jegyző
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Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet a "Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet Balassagyarmati Gazdasági Műszaki 
Ellátó Szervezet Védőnői szolgálat

Védőnő munkakör betöltésére. 
 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
január 26. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Bé-
csiné Miklecz Marietta nyújt, a 06-20/771-0937 -os telefonszámon.

Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet a "Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdet Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó 
Szervezet Család- és Gyermekjóléti Központ Balassagyarmat
esetmenedzser munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. ja-
nuár 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gúth 
Melinda szakmai vezető nyújt, a 06-35/300-144, 06-20/420-7623 -os 
telefonszámon.

FELHÍVÁS
KITÜNTETÉSI JAVASLATOK BENYÚJTÁSÁRA

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rend-
jéről szóló 2/2014.(II.03.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) értel-
mében „Balassagyarmat Közösségéért” díj és a „Fiatal Példakép” díj 
adományozása céljából várja a javaslatokat.

„Balassagyarmat Közösségéért” díj adományozható azoknak 
a Balassagyarmathoz kötődő 35 év feletti személyiségeknek vagy 
döntően ilyen személyekből álló közösségeknek, akik közérdekű fel-
ajánlásukkal, önkéntes tevékenységükkel, szervező munkájukkal ki-
emelkedően hozzájárultak Balassagyarmat város élhetővé tételéhez, 
környezetének megszépítéséhez, értékeinek megóvásához.

„Fiatal Példakép” díj adományozható azoknak a Balassagyar-
maton élő 16-35 év közötti személyiségeknek vagy döntően ilyen 
korú személyekből álló közösségeknek, vállalkozásoknak, akik Ba-
lassagyarmaton érnek el kimagasló eredményeket, vagy innen el-
származva országosan vagy nemzetközileg elismert tevékenységet 
végeznek. Példájuk mintaként szolgál a helyi ifjúságnak, mert azt 
bizonyítják, hogy egy kisvárosban is megtalálhatja a számításait egy 
fiatal, itt is lehet kimagasló eredményeket, sikereket elérni. Olyan fi-
atalok is elismerhetők, akik innen elszármazva bizonyítják, hogy te-
hetséggel, alázattal és munkával Balassagyarmatról is meghódítható 
a „nagyvilág”.

Javaslatok benyújtási határideje: 2017. február 09. (péntek). Be-
nyújtás helyszíne: Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 
Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztály (2660 
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.) 

A kitüntetések az 1948-49-es Forradalom és Szabadságharc 
évfordulóján, a Magyar Köztársaság Ünnepének alkalmából, 
március 15-én, a városi önkormányzati rendezvények részeként 
ünnepélyes keretek között kerül átadásra. A kitüntetések adomá-
nyozására – többek között – a városban működő intézmények vezetői 
és alkalmazottjai, társadalmi, gazdasági szervezetek, egyesületek, 
érdekképviseleti szervek, egyházak és magánszemélyek tehetnek 
javaslatot a Rendeletben meghatározott formanyomtatványon. 

A javaslat nyomtatvány beszerezhető a Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igaz-
gatási Osztályán, valamint elektronikusan letölthető a http://www.
balassagyarmat.hu/hun/rendeletek.html honlapról az Önkormányzat/
Rendeletek/2/2014.(II.03.) az önkormányzat kitüntetéseinek alapítá-
sáról és adományozásuk rendjéről szóló rendeletből.
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- Hogyan jött az öt-
let?

- Különböző okok miatt 
bő másfél év kimaradt a fu-
tópályafutásomból. Tavaly 
úgy kezdtem az évet, hogy 
nem mehet tovább a futás 
nélküli korszak. Hiány-
zott. A kezdéshez azonban 
kellett a motiváció is. A 
300 című film adta az utol-
só lökést, Leonidász spártai király és 
háromszáz hős katonája megihletett. 
Mivel az ultratávokról eleve lemond-
tam, így lett a cél a félmaratoni.

- Menet közben akadt nehézsé-
ged…

- Az első négy hónappal tulajdonkép-
pen nem is volt semmi gond. Először 
bele kellett melegednem, azért mégis-
csak volt egy nagy kihagyás, így fokoza-
tosan emeltem a „tempón”, pontosab-
ban azon, hogy hetente hányszor futok. 
Aztán jött a nyár és feladtam a célt.

- Miért?
- Munka mellett sportolni - Buda-

pesten kerékpáros futárként dolgo-
zom - eleve nehéz. A félmaratonit egy 
rutinos ember is legalább másfél-két 
óra között tesz meg, tehát megfelelő 
időtartamot igényel. Ezzel nem is lett 
volna baj, ha nem jön el a holtpont, 
amikor egyre kevesebb kedvet érzel, 
hogy belevágj. Ekkor jött egy gyer-
mekkori barátom, Imre Attila biztatá-

sa. Az ő „lelkifröcs-
cse” után ébredt fel 
bennem újra a spor-
toló, és kapcsoltam 
magasabb fokozat-
ba, hogy nincs le-
hetetlen, csak tehe-
tetlen. Szerencsére 
őszre már ismét a 
régi lettem, és onnan már „klappolt” 
minden.

- Egyedül futottál?
- Többnyire igen, de azért akadtak 

versenyek, és sokszor futótársakra is 
bukkantam, a barátnőm, Fruzsi pedig a 
legtöbb helyre elkísért, ez óriási segít-
séget jelentet, miként a szüleim háttér-
támogatása is, amikor több napra csak 
azért utaztam haza, hogy „edzőtábort” 
tartsak, és a nagyligeti pályán, a nóg-
rádgárdonyi úton, vagy éppen Csesztve 
felé rójam a kilométereket. A versenye-
ken fontos ügyelni arra, hogy ne vigyen 
el a hév, mert itt nem a győzelem a cél, 

hanem a teljesítés élmé-
nye, így fő az óvatosság. 
Persze volt olyan eset, 
amikor ez nem ment: 
Ócsán a rajtnál a „szpí-
ker” személyesen meg-
szólított, nem volt mese, 
menni kellett. Nyertem 
is, és kaptam érte egy 
utazást. De ez egyedi 
esetnek számított.
- Mikor érezted azt, 

hogy lesz 300. is?
- December legvégén 

már nagyon szorított az 
idő. Kiszámoltam, mennyi 
maradt hátra, melyik nap, 
mennyit kell megtennem. 
December 29-én fogtam 
magam, elvonatoztam 

Esztergomba, és a dunakanyari ke-
rékpárúton, a hátszéltől támogatva 
lefutottam négy félmaratonit. Akkor 
már tudtam, ez meglesz. A szilveszteri 
utolsó futamot előre beharangoztam. 
Több barátom kijött a Margitszigetre, 
hogy szemtanúja legyen a befejezés-
nek. Óriási érzés, mikor vége, teljesí-
tetted a kitűzött célt!

- Új kihívások?
- Még gondolkodom. Most úgy ter-

vezem, ne én döntsek a célról, hanem 
a szeretteim. Ha megszületik az elha-
tározás, rögvest szólok…

Hegedűs Henrik

Háromszáz félmaratoni egy év alatt

Megyénk egyik legnépesebb sportegyesülete a 8 szakosztá-
lyos Vitalitás Sportegyesület – a klub elnöke, Honti Attila érté-
kelte a tavalyi évet.

A Vitalitás ismét sikeres éven van túl. Az 1 %-os felajánlásoknak 
köszönhetően a tavalyi évben közel 300 ezer Ft-hoz sikerült hoz-
zájutnunk.     

Kalapácsvető atlétáink 
az ifjúsági országos csa-
patbajnokságon végeztek 
az előkelő 2. helyen (Cser-
nyik Dzsenifer, Kormány 
Réka, Szrenka Viktória). 

Az erőemelőknél is a lá-
nyok szállították a fényes 
érmeket, mind a RAW 
fekvenyomó, mind az erő-

emelő magyar bajnokságon az ifjúsági csapatversenyt megnyer-
ték. A fiúk közül Posta Krisztián erőemelésben a korcsoportjában 
1., míg az abszolút kategóriában 2. helyen végzett.

A karatékák közül említést érdemel Szilágyi János, Major Julian-
na, Vasas Bianka, Lavrik Jázmin, Rados Máté.  

Hegyikerékpárosaink 22 versenyen 43 esetben álltak rajthoz, 
a legeredményesebb versenyző Ibrányi Attila lett, aki 3. lett a Top 
Maraton versenysorozatban. 

Ki kell emelni az extrém szakosztályba tartozó Kovács Lacit, de 
az ultrafutó, a 78 éves Lencsés Éva is remekelt. 

 Látványtáncosaink az elmúlt évben 20 esetben szereztek első 
helyezést.

A tavalyi év egyik kiemelkedő feladata volt az egykori Nagyligeti 
Sporttelep épület együtteseinek az átvétele a városi önkormányzat-
tól. Gondos gazdaként már az első általunk működtetett évben si-
került jelentős felújításokat végrehajtanunk, hogy mind az erőeme-
lőknek, mind az íjászoknak és a kajak-kenu szakosztályunknak 
korszerű bázisa lehessen a komplexum. A szükséges felújításokon 
kívül kiépítésre került egy 70 méteres íjász lőtér is.

Az egyesület aktívái több országos és regionális sportesemény 
szervezésében jeleskedtek. 

A városi Jó Tanuló Jó Sportoló díjazáson 6 Vitalitászos sportoló 
került díjazásra, Sebjánné Rabóczki Terézia, a látványtánc szak-
osztály vezetője Balassagyarmat Sportjáért díjban részesült.

A 27 éve működő egyesület továbbra is várja a sportolni vágyó fi-
atalokat, idősebbeket, akik egy jó hírnévnek örvendő közösséghez 
szeretnének tartozni. Még több információhoz lehet jutni a www.
vitalitas-se.hu honlapon. 

Háromszáz félmaratoni, azaz háromszázszor huszon-
egy, összesen hatezerháromszáz kilométer. Mindez 
egy esztendő alatt futásban teljesítve. Ennyit tett meg 
2017-ben városunk közismert, szenvedélyes atlétája, 
Tresó Gábor, a Kiss Árpád VDSE sportolója. Az érzékel-
tetés kedvéért ez olyan, 
mintha Gyar matról jutott 
volna el a dalai láma lha-
szai palotájába.

Kitett magáért a Vitalitás SE










