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Immáron 36. alkalommal kapnak meghívást városunkba az amatőr színját-
szás élvonalába tartozó társulatok.

Aki szereti a klasszikus és formabontó megoldásokat, a különleges színházi élmé-
nyeket, annak itt a helye a gyarmati színjátszó fesztiválon. A Madách Imre Irodalmi és 
Színjátszó Napok – ahogy színházi körökben ismerik: ISZN - az ország legrégebbi, 
ötven éves múlttal rendelkező fesztiválja. A rangos kulturális esemény kétévente több 
száz színjátszót és színházkedvelő nézőt vonz.

Február utolsó hétvégéjén 13 produkciót követhetnek végig, 
akik ellátogatnak a Mikszáth Kálmán Művelődési Központba. Az 
előadások kora délutántól kezdődően egymást követik három 
helyszínen, az egészen bensőséges hangulatot teremtő szo-
baszínházban, az épület játszóhellyé átalakuló aulájában és az 
emeleti kamarateremben. Idén is neves színház szakemberek 
- Ascher Tamás Kossuth-díjas rendező, Regős János színész, 
rendező, a Magyar Színjátékos Szövetség elnöke és Bagossy 
László rendező, író - értékelik a versenyprodukciókat

Az előadásokhoz szakmai beszélgetések sorozata is kapcsoló-
dik, ahol a résztvevők közösen keresik a választ arra, hogy egy-
egy produkció erényei és hibái elemzése hogyan válhat tanulsá-
gos tapasztalattá. A fesztivál zárónapján a kiemelkedő előadások, 
rendezői és színészi teljesítmények elismeréseként, a hagyomá-
nyok szerint, oklevelet és díjakat vehetnek át a legjobbak. 

A fesztivál kísérőprogramjai péntek éjféltől a Sickpicnic zenekar koncertje és a 
szombat éjszakai a Fesztparty tovább fokozzák a közönség hangulatát.

A részletes programot újságunk hátoldalán olvashatják.

Újévköszöntő koncertek
Negyedszer rendeztek Újévköszöntő hangver-
senyt a Palóc Múzeumban, majd a szécsényi 
Kubinyi Ferenc Múzeumban.

Az estek során fellépett a Vissi d'Arte Művészeti 
Együttes (Lévárdi Beáta - zongora, művészeti veze-
tő, Varga Ivett - ének, Jambrik Zsolt -ének, narrátor) 
és a 45. születésnapját ünneplő Erkel Ferenc Ve-
gyeskar (Karnagy: Lévárdi Beáta).

A koncerteken közreműködött a Balassagyarma-
ti Evangélikus Gyülekezet kórusa (Karnagy: Antal 
Gusztávné), Csuka László (zongora), Palánki Éva 
(furulya), valamint a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészeti Iskola zongora szakos növendékei: Csa-
lár Csenge, Fábián Sára Noémi, Holecz Martin és 
Sánta Dániel.  Szólót énekelt: Svélecz Gyula.

Mozart, Beethoven, Erkel Ferenc operáinak kó-
rusrészletei, Liszt, Kodály és Huszka remekművei 
hangzottak el.

Színjátszó Napok 

Villamossági szaküzlet az Ipoly-parton 
1999-ben családi vállalkozásként hoztuk létre villamossági szak-

kereskedésünk Balassagyarmaton, a Madách u. 25. szám alatt. Üz-
letünket valós piaci igények hívták életre, hiánypótló beruházás volt 
a városban. Kereskedésünk 
közel 20 éves fennállása 
alatt kollégáinkkal folyama-
tosan azon dolgoztunk, hogy 
vásárlóink, partnereink igé-
nyei a lehető legmagasabb 
szinten legyenek kielégítve. 
Visszatérő Vállalkozó Part-
nereink és Lakossági Vá-
sárlóink nagy száma vissza-
igazolást jelent számunkra, 
hogy a korszerű villanysze-
relési termékek iránti igényeiknek meg tudtunk felelni és a jövőben 
is segíteni tudjuk mindennapi munkájukat. Üzletünkben több ezer 
termék azonnali raktárkészletről rendelkezésre áll,  illetve rövid ha-
táridővel tudjuk kielégíteni az egyedi igényeket is. A villanyszerelési 
anyagok mellett kiváló minőségű lámpák, csillárok és izzók hatal-
mas kínálatával várjuk vásárlóinkat. 

Ezúton is köszönjük a megtisztelő bizalmukat, bízva a további 
sikeres együttműködésben, szem előtt tartva a Vásárlóink megelé-
gedettség minden körülmények között! 

Látogasson el üzletünkbe: VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET, Ba-
lassagyarmat, Madách u. 25. (A régi Ipoly hídnál) 
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Az önkormányzat képviselő-
testülete egyhangúan úgy dön-
tött, hogy az épülő tanuszodát 
a feledhetetlen sportvezetőről, 
Révész Lászlóról nevezik el.

Révész László személyében kivéte-
les szervezőkészségekkel rendelkező, 
köztiszteletnek örvendő sportembert 
veszített el a város a tizenöt évvel ez-
előtti tragikus autóbalesetben. 

1982 és 1992 között a Városi Ta-
nács sportfelügyelőjeként, majd a 
Polgármesteri Hivatal sportreferen-
seként tevékenykedett, hitvallásai 
között első helyen állt az „ép testben 

ép lélek” filozófiája, a sport 
szeretetére való nevelés, 
amely személyes példaadá-
son keresztül hatott az őt 
körülvevők körében. 

A magyar triatlon sokat 
köszönhet neki. A Magyar 
Triatlon Szövetség alapító, 
elnökségi tagjaként dolgo-
zott, de ő irányította a Nóg-
rád Megyei Triatlon Szövet-
séget is. 

1990-ben alakult meg a Vitalitás 
SE, melynek vezetői feladatait ő lát-
ta el. Az általa 1986-ban életre hí-
vott Palóc Triatlon a mai napig jeles 

sporteseménye vá-
rosunknak, miként ő 
volt egyik létrehozója 
a Mozdulj Gyarmat!-
nak is.

Mivel  városunk  hat-
van esztendeje álmo-
dik fedett uszodáról, 
az épülő létesítmény 
méltán viselheti Ré-
vész László nevét, 
hiszen az úszósport 

mai népszerűségét az általa alapított 
és megyeszerte meghonosított triat-
lon sportágon keresztül lényegében 
neki köszönhetik a térségben élők.

Révész László Tanuszoda

Rajtra várva
A nyáron kezdődik az új Sportcsarnok építése.

A város vezetői a Nemzeti Sportközpontban egyeztettek az 
új Kézilabdacsarnokról, amelyet – mint arról már beszámoltunk 
- a Nádor úti sportpályán építenek fel. 

Az új, korszerű csarnok harmonikusan illeszkedik majd a la-
kóövezetbe, a bejárati és kiszolgáló rész földszintes lakóépület 
hatását kelti, belül favázas, esztétikus kialakítással varázsol 
otthonos hangulatot. A létesítmény természetesen szabvány 
méretű, alkalmas lesz bajnoki mérkőzések megrendezésére.

Az új Sportcsarnokot – a tanuszodához hasonlóan – az állam 
építteti és működteti majd.

Biztató adatok
Megállt a születésszám csökkenése városunkban.

Míg 2014-ben csak 103 gyermek született (2010-ben 101), addig 
2015-ben 125, tavalyelőtt 124, és a tavalyi évben szintén 124. 

A magunk mögött hagyott években a kisgyermekkorúak létszáma 
tovább emelkedett, hiszen ma 134 fő 2016-os és 136 fő 2015-ös szü-
letésű gyermek él a városban. Mint az a várható óvodai létszámokból 

kiderül, nincs szükség 
további csoportcsökken-
tésekre, sőt, ha marad a 
tendencia, újra növelhe-
tő a jelenlegi 21 csopor-
tos struktúra. 

Az önkormányzat Köl-
tözz Balassagyarmatra! 
programjának minden 
eleme segíti a demográ-

fiai folyamatok megfordítását. A városvezetés célja középtávon elérni 
a húsz évvel ezelőtti, évenkénti 150 fős születésszámot. 

Kik lesznek a jelöltek?
Április 8-án lesznek az Országgyűlési Választások. 

Nógrád megye 2-es, Balassa-
gyarmat központú egyéni választási 
körzetében, a hivatalos bejelentések 
alapján, nyolc jelölt-jelölt indul. 

A FIDESZ-KDNP szövetség Balla 
Mihály országgyűlési képviselőt, a 
JOBBIK Dobrocsi Lénárd vállalko-
zót, az  MSZP-DK szövetség Csu-
káné Szerémy Andrea drámapeda-
gógust indítja. 

A Munkáspárt jelöltje dr. Frankfurter Zsuzsanna anesztezioló-
gus főorvos. Az LMP-Új Kezdet koalíció Gyenes Szilárd hivatásos 
vadászt indítja, a MOMENTUM jelöltje Benkó Tamás pedagógus. 

Az Együtt Sütő Dezsőt, míg a Halmozottan 
Hátrányos Helyzetűek Pártja Pozsgai Dávidot 
indítja.

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

A 2014-es választásokon 23 képviselőjelölt 
indult körzetünkben.
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Jagyutt Péter, az alapítvány kuratóriumi 
tagja köszöntötte a nagytermet zsúfolásig 
megtöltő polgármestereket, intézményve-
zetőket és polgárokat. Az alapítvány tevé-
kenysége kapcsán a csesztvei kilátónál tett 
kirándulását említette példának: érdemes 
felülemelkednünk a hétköznapok szűklá-
tókörűségén azért, hogy minél messzebb 
lássunk.

Balla Mihály országgyűlési képviselő 
büszkén ismertette azokat a történelmi for-
dulatokat, melyek az elmúlt években értek 
be. Nyugat-Nógrád az ezredforduló után 
átvette kelettől a vezető szerepet szinte min-
den mutatóban. A megye ipari termelésének 
40%-a  a Balassagyarmat-Szügyi Iparterü-
leten termelődik, mely 
Rétsággal együtt már 
60%-ot tesz ki. 2010-ben 
még 18%-os munkanél-
küliséggel küzdött a tér-
ség, ez ma már 7%-alatt 
van, Balassagyarmaton 
még jobb ez a mutató, 
csupán 4%-os. 

A honatya összefog-
lalta az elmúlt esztendő 
történelmi fejlesztéseit 
lehetővé tevő nyertes pá-
lyázatokat, megköszönve 
a települések, vállalko-
zók és civil szervezetek 
áldozatos munkáját: 307 pályázaton 7,1 mil-
liárd forint érkezik a Vidékfejlesztési Progra-
mokra, 101 pályázaton 9,2 milliárd érkezik 
az Emberi Erőforrásfejlesztő Programokon, 
137 pályázaton 19 milliárd forint érkezik az 
önkormányzatokhoz, ezen túl 124 pályáza-

ton 9 milliárd Ft érkezik a vállalkozásokhoz, 
a Belügyminisztérium 49 települést támogat 
kisebb fejlesztésekkel, 600 millió forint érték-
ben. Összességében soha nem látott mérté-
kű összeg, közel 45 milliárd forint érkezik a 
térségbe úgy, hogy több tucat pályázat még 

elbírálás alatt van.   
Medvácz Lajos pol-

gármester vázolta váro-
sunk elmúlt két évtizedé-
nek fejlődését, kiemelve 
benne Balla Mihály sze-
repét, mind az ezredfor-
dulós ipartelepítés, mind 
a fejlesztési források, 
vagy a vasút és a kórhá-
zak megvédése tekintet-
ében.

Dr. Szabó Géza, a 
Dr. Kenessey Albert 
Kórház főigazgatója az 
egészségügyi fejlődést 

hangsúlyozta, a gyarmati intézmény nemrég 
zárult 1,7 milliárdos fejlesztését, a sikeres 
együttműködést a Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetem egyetlen vidéki szakmai 
partnereként, illetve a régen várt egészség-
ügyi béremelés megérkezését. 

Dr. Szabó Ágnes, a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Ba-
lassagyarmat Járási vezetője 
ismertette a 700 milliós, egy-
kori Határőrségi épületegyüt-
tesben kialakítandó Járási 
Központ tavasszal befejeződő 
beruházását, és a közigazga-
tási reform eredményeit, az 
Okmányirodák sikereit.

Ürmössy Ákos, a Magyar Közút Kht. Nóg-
rád megyei igazgatója ismertette a néhány 
éve életbe lépett térségi fejlesztési lehető-
ségeket, a 22-es út 30 kilométeres megúju-
lását, amely idén tovább folytatódik, vagy 
a több mint 10 kilométernyi egyéb megújult 
összekötő utat, s a Területfejlesztési Pályá-
zatokból a térségre eső jelentős forrásokat. 

Nagyné Barna Orsolya, a Balassagyar-
mati Tankerület vezetője felsorolta azokat a 
reformokat, amelynek köszönhetően jelen-
tősen nőtt az intézményvezetők önállósága. 
Ismertette 18 intézmény 2,5 milliárdos ener-
getikai, további 6 épület 1,5 milliárd forintos 
egyéb fejlesztését, iskolabővítést Bercelen 
és Varsányban. 

2014 óta minden elemzés azt mutatja, 
hogy Nyugat-Nógrád dinamikusan fejlődő 
térség, és Balassagyarmat gazdasági szem-
pontból egyértelműen a megye legerősebb 
települése. Még látványosabb a fejlődés, ha 
mellétesszük a rétsági járás és Nagyoroszi 
mikro-térségi mutatóit. Erre az erősödő gaz-
daságra épülhet az oktatás, a kultúra, a sport 
fejlődése, amelyek a térséget egyre inkább a 
megye központi régiójává teszik – zárta év-
értékelő beszédét Balla Mihály országgyűlé-
si képviselő.

Soha nem látott fejlesztések

In memoriam Réti Zoltán
Kilencvennégy éves korában elhunyt Réti Zoltán festőmű-
vész, városunk köztiszteletben álló díszpolgára.

Réti Zoltán 1923-ban született Nagyoroszi-
ban, de a család hamarosan Érsekvadkertre 
költözik. Tíz esztendősen kerül Gyarmatra, 
1942-ben tanítói és kántori oklevelet szerez a 
miskolci Tanítóképzőben.

A katonasággal az érsekújvári karpaszomá-
nyos kiképzőtáborban ismerkedik meg 1944-
ben, innen Németországba kerül, a szövetsé-
gesek fogságába esik, eljut Bajorországba, 
ahol templomi orgonálásból és portréfestésből 
tartja el magát. 1946 húsvétjára hazatér.

Ezután Patvarcon tanít, kórust vezet, 1953-
ban a fővárosban szerez zenetanári képesí-
tést. Megalapítja a Rózsavölgyi Márk Zeneiskolát, amelynek igaz-
gatója és tanára húsz éven keresztül, 1949-től három évtizeden 
át vezeti a Balassagyarmati Dalegyletet, amelynek örökös kar-

nagya. Évtizedekig tanít a Bajcsy Általános Iskolában, a Balassi 
Bálint Gimnáziumban, a Szántó Kovács János Gimnáziumban és 
a Tanítóképzőben.

 A háború által megszakadt képzőművészeti tanulmányait 
folytatja, 1969-ben elvégzi a Magyar Képző-
művészeti Főiskolát. Rózsavölgyi Márkról írott 
monográfiája jelentős elismertséget szerez a 
számára.

Festészetben az akvarell műfaját kedveli a 
leginkább, a nógrádi táj, a nevezetes nógrádi-
ak (Balassi, Madách, Mikszáth, Komjáthy) és a 
Biblia megjelenítése foglalkoztatja leginkább, 
alkotásaiból több könyv is kiadásra kerül.

Számtalan elismerés birtokosa, többek 
között: Apáczai Csere János-díj, Madách-díj, 
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, 
díszpolgár Nógrád megyében, Nagyoroszi-

ban, Érsekvadkerten, Kétbodonyban és Balassagyarmaton.
A város köztiszteletben álló, emblematikus személyisége távo-

zott, emlékét megőrizzük.

Tizedik alkalommal tartotta meg közéleti 
évértékelőjét a Palócország Fővárosáért 
és a Palócságért Közalapítvány a Mű velő
dési Központban. Balla Mihály országgyű
lési képviselő és a felszólaló szakembe
rek előadásaiból kiderült, nyerő pályán a 
térség, hiszen szinte minden területen 
sikerült fejlődést elérni.
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Nógrádban egyedüliként váro-
sunk nyerte meg az Esély 

Otthon pályázatot. A kormányza-
ti program keretében az önkor-
mányzat - országosan egyedül-

álló módon - a hiányszakmákban 
elhelyezkedő 16-35 éves fiata-
lok számára, az elhelyezkedés 

elősegítése érdekében 12 hóna-
pos ösztöndíjat kínál.

Mint arról legutóbbi lapszámunk-
ban beszámoltunk, az önkormány-
zat pályázatot hirdet a város jövője 
szempontjából értékes végzettséggel 
rendelkező személyek városba törté-
nő letelepedésének támogatására. 

Pályázatot nyújthat be az a 18-35 
év közötti személy, aki a rendelet 
szerinti hiányszakmával rendelke-
zik, gyarmati lakcímmel rendelke-

zik vagy ide akar 
költözni és váro-
sunkban működő 
munkáltatóknál 
kíván munkába 
állni, továbbá vál-
lalja, hogy élet-
vitelszerűen Ba-
lassagyarmaton 
marad, legalább 
az ösztöndíj folyósítási idejével meg-
egyező időtartamig.

Az ösztöndíj összege minimum 20 
ezer, maximum 100 ezer forint ha-
vonta és legfeljebb 12 hónapon ke-
resztül folyósítható.

A programra – a 2018-as évre - 24 
millió forintos keretet határozott 
meg a képviselő-testület.

A pályázatot első körben március 
16-ig lehet benyújtani, az elbírálás 
március 31-ig megtörténik, az önkor-

mányzat Ifjúsá-
gi és Családügyi 
Bizottságának 
előzetes véle-
m é n y e z é s e 
alapján a kép-
viselő-testület 
zárt ülés keret-
ében dönt.

Az elbírálás 
során előnyt jelent a felsőfokú vég-
zettség, az eddig végzett önkéntes 
munka, valamint a városunkban vé-
gezni kívánt önkéntes munkára tett 
vállalás. Azonos hiányszakmák ese-
tén előnyben részesülnek a hátrá-
nyos helyzetű, szociálisan rászoruló 
pályázók. 

A pályázatot Balassagyarmat Város 
Közös Önkormányzati Hivatala, Ba-
lassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 
12. sz. alatti címre kell megküldeni, a 
borítékon fel kell tüntetni: „Esély ott-
hon” ösztöndíj pályázat.

A pályázatról további informáci-
ókat lehet kapni az önkormányzat 
honlapján: a www.balassagyarmat.hu 
oldalon; a Balassagyarmat Városháza 
facebook-elérhetőségen, valamint a 
505-933 és 505-995 telefonszámo-
kon.

Önkormányzati ösztöndíj fiataloknak

Türelem és megértés
Türelmet és megértést kér a kisgyerme-
kes szülőktől a városvezetés.

Mint arról már beszámoltunk, történelmi 
léptékű fejlesztések előtt áll a város. A 300 
millió forintos energetikai korszerűsítés öt 
épületet érint, benne a Meseerdő és Csepe-
redő Óvodákkal, valamint a Városi Bölcső-
dével. A beruházások nem halaszthatóak október végénél tovább. Mivel a Nyitnikék 
óvodát érintő, 250 milliós beruházást is kénytelen az önkormányzat a szűk határidők 
miatt már idén nyáron elkezdeni, ezért „vándorlásra” kényszerülnek a csoportok.

Május 19-től augusztus 20-ig a Meseerdő óvoda zárva lesz a munkálatok miatt 
(teljes hőszigetelés, nyílászárócserék, fűtésrendszer megújítás, akadálymentesítés 
és napelemes energiaellátás). A nyári szünetig a Meseerdős csoportok a Játékvár 
óvodában kerülnek elhelyezésre, a nyári szünetben (július 9. - augusztus 20.) pedig 
a szokás szerint ügyeletes óvodákba (Játékvár és Központi) kerülnek a gyerme-
kek. 

A Nyitnikék Óvoda felújítása a nyári szünetben indul, és várhatóan 2019. márciu-
sig tart, az ottani csoportok elhelyezésére a többi óvoda tornaszobáiban lesz lehe-
tőség. Ezért várhatóan 2018. augusztus 21-től 2019. március végéig a Meseerdő 
óvodában is egy csoporttal több gyermek kerül elhelyezésre.

- Az önkormányzat nevében kérem a szülők türelmét és megértését a kényszerű 
zsúfoltság idejére – fordul az érintettekhez Csach Gábor alpolgármester. - Tisztá-
ban vagyunk az ezzel járó kellemetlenségekkel, de gyógyírt fog jelenteni az, hogy a 
beruházások után a teljes intézményhálózat XXI. századhoz méltó körülményeket 
biztosít a legkisebb gyarmati polgárok részére.

Ikonok a Várban
Lapunk publicistájának ikonfestményeiből 
nyílt kiállítás a fővárosi Mátyás-templom Plé-
bániaépületében.

- Az Isten-dicséret új imádságát 
ismertem meg – idézi fel Veres 
József, a Gyarmati Hírek publicis-
tája -, amikor tizenhat évvel ezelőtt 
ecsetet vettem a kezembe. Ezt a 
szentlelkes ajándékot azóta is úgy 
próbálom megköszönni munkás-
áhitatom kiváltságos óráiban, hogy 
kérem, „tegye teljessé benne azt, 
ami bennem töredékes”. Ahogy 
Florenszkij írta: „Az ikon festett val-
lásosság, képes igehirdetés, ame-
lyet imában-imával készítenek, a 
dolgozva imádkozz, és imádkozva 
dolgozz tanítás szerint.”

A Mátyás-templom Plébániaépületének nagy-
termét zsúfolásig megtöltő közönséget egykori 
osztálytársa, dr. Cserháti László Gábor, a Széche-
nyi társaság alelnöke köszöntötte, a kiállítást Süllei 
László, a Budapest-Vári Nagyboldogasszony Fő-
plébánia plébánosa nyitotta meg, gitárral és ének-
kel közreműködött Majláth György.

Hiányszakmák Gyarmaton
Angol nyelvtanár, angol-informatika tanár, cnc gépbeállító, gépkezelő és karbantartó 

technikus, családsegítő, gépész műszaki tanár, gépész tervező mérnök, gyenge áramú 
villamos tervező mérnök, gyenge áramú villanyszerelő, PLC – programozó mérnök, gép-
gyártási technológus, gyógypedagógus, informatika tanár, informatikus, intézményi víz-
vezeték szerelő, orvos: neurológus, sebész, gyermekgyógyász, szülész, belgyógyász, 
pszichiáter, nőgyógyász, tüdőgyógyász, infektológus, jogász – (polgármesteri hivatal), 
matematika tanár, városüzemeltetési nehézgépkezelő, védőnő. 
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Ételdoboz
Jólelkű helyi fiataloknak köszönhető-
en felkerült a falra az ország 25. étel-
doboza.

A szekrénybe bárki betehet fogyasz-
tásra alkalmas ételt, ennivalót, kenyeret, 
gyümölcsöt, azokból pedig bárki kivehet, 
akinek szüksége van rá. Az ételdoboz 
a Deák Ferenc utca 2. sarkán, az egy-

kori takarékszövetkezeti épület falán, a 
Rendőrséggel szemben található.

Balett helyett Őserő
Beindult Horváth Ádám, városunk köz-
ismert dobosának új bandája.

Őserő címmel megje-
lent az ország egyik legna-
gyobb rocktorkának, az ex-
Mobilmánia énekes Molnár 
„Stula" Péter vezette Stula 
Rock bemutatkozó albu-
ma. Az előzetesként be-
mutatott Ha látnád magad 
című klipes dalukat két hó-
nap alatt 30 ezren látták, a 
lemezbemutató koncertjü-
ket telt ház előtt tartották 
a fővárosi Crazy Mama 
Rock Klubban, tavasszal 
12 állomásos turné keretében mutatják be a 
friss anyagot. Az album tíz dalából kilencet a 
csapat dobosa, Horváth Ádám jegyez.

- Van néhány vadonatúj nóta – ma-
gyarázza a gyarmati zenész -, és néhány 
pár éve már megírt saját dalom önfeldol-
gozása. A korábbi dalok nem jutottak el 

nagyobb közönséghez, 
most adunk nekik még 
egy esélyt jobb megszó-
lalással. Egy igazi nagy-
ágyú, az egyik legruti-
nosabb honi producer/
hangmérnök, Nóniusz 
Gábor segít bennün-
ket. Fülig érő vigyorral 
játszom, mert fiatalos, 
modern, dallamos hard 
rockot nyomunk, a ban-
da és Stula brutálisan 
jó! Akármi lehet ebből a 

produkcióból, de ha mégsem, akkor „visz-
szamegyünk a balettbe ugrálni”…

(szino)

Pénzt, időt és energiát nem 
kímélve segít a jobb sorsra 
érdemes négylábúaknak az 
önzetlen civilek alkotta San 
Lazaro Állatvédő Alapítvány.

A kutya az ember legjobb barátja – 
tartja a közismert mondás, amelynek 
hétköznapi valóságáról sokat tud-
nának mesélni azok a lelkes civilek, 
akik másfél hónapja életre hívták a 
San Lazaro Állatvédő Alapítványt. 

Mivel a megyében rengeteg nehéz 
eset van, borzalmas tartási körülmé-
nyek között tengődnek kutyák, ci-
vilként már megoldhatatlan terhet 
jelentett ennyi állat 
mentése. Ezért hoz-
ták létre az alapít-
ványt, a névadáson 
nem sokat töpreng-
tek, lévén Szent Lázár (a szegények és 
a betegek mellett) a kóbor kutyák védő-
szentje. A szervezetet egyelőre heten 
jegyzik, Gyarmat mellett Magyarnán-
dorból, Érsekvadkertről és Budapest-
ről: Pohánka Csaba, Túri Tímea, Dallos 
Szilvia, Zsitva Judit, Sztraka Viktória, 
Sziládi Krisztina és Tóth Szabolcs. Né-

hányan évekig segítették más ál-
latvédő szervezetek munkáját. 

Természetesen a tagok fog-
lalkozásuk mellett végzik tevé-
kenységüket, szabadidejükből 
és anyagi lehetőségeikből áldoz-
nak (nem keveset) azért, hogy 
méltó életkörülményeket tudja-
nak biztosítani a jobb sorsra ér-
demes ebeknek és macskáknak. 
Mennek és intézkednek, ahogyan a 
helyzet megkívánja, januárban több 
mint harminc állatot mentettek meg. 
Előfordul, hogy kidobott négylábú-
akon segítenek, de a leggyakoribb, 
hogy jóérzésű szomszédok bejelenté-

sére mennek házhoz, ahol aztán bor-
zalmakkal szembesülnek. Hát lehet 
gazdának nevezni azt az illetőt, aki 
kétméteres lánccal egy fához kiköt-
ve, fedél nélkül tartja kiéheztetett és 
rendszeresen megvert kutyáját? 

Korántsem egyedi esetről van szó, 
szinte mindennaposak az ilyen és 

ehhez hasonló embertelenségek. Az 
Alapítvány munkatársai hisznek a 
jó szó erejében, ám ha ez kevésnek 
bizonyul, akkor élnek a törvény adta 
lehetőségekkel, jegyzők és rendőrök 
közreműködésével mentik ki a négy-

lábú szerencsétleneket 
a pokolból. A kutyák 
menhelyekre, ideigle-
nes befogadókhoz vagy 
új gazdáikhoz kerülnek, 

bizony ez sem könnyű feladat.  
Ezért várnak önkénteseket, akik 

akár a mentésben segédkeznének, 
akár egy fuvarral, vagy egyéb felaján-
lásokkal támogatnák az ügyet. A ku-
tya az ember legjobb barátja - segít-
sünk, hogy segíthessenek!

(szilágyi)

Segítsünk, hogy segíthessenek

Állatvédelemmel kapcsolatos bejelentések:
20/234-34-46,   30/456-60-30,   30/693-50-64

sanlazaroalapitvany@gmail.com
Az alapítvány számlaszáma: 10300002-10698114-49020014
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A városi temetőben Kopcsányi Ottó, a Szondy György 
Szakközépiskola igazgatója, a vasútállomáson Fábián Gá-
bor, a Szabó Lőrinc Általános Iskola igazgatója emlékezett 
a hősökre. 

A Civitas Fortissima téren, Párkányi Raab Péter szob-
ránál Balla Mihály, térségünk országgyűlési képviselője 
mondta el ünnepi gondolatait. A történelmi események 
felidézése után beszélt arról is, mindannyiunknak szerepet 
kell vállalnunk szeretett hazánk felemelkedésében.

- Egy nemzet a maga védelmében elsősorban a saját erejé-
ben bízhat – fogalmazott a honatya. - A magyar kormány he-
lyesen, Európában elsők között ismerte fel azt a fenyegetést, 
amelyet a robbanásszerű illegális migráció a nemzet létére 
jelent… Ma a nemzet megmentésének egyik lehetősége az, 
ha a demográfiai problémáinkat nem migrációval, hanem 
családjaink megerősítésével, a gyermekvállalási kedv ösz-
tönzésével oldjuk meg. Azt tudom kívánni fiataljainknak, 
hogy merjenek elköteleződni, merjenek családalapításban 
gondolkodni és merjenek részt vállalni Magyarország jö-
vőjének alakításában. A nemzet érdeke azt kívánja, adjanak 
életeket a hazának.

A Városháza falán lévő emléktáblánál koszorúzással feje-
ződtek be a megemlékezések, a díszőrséget a 16-os Honvéd 
Katonai Hagyományőrző Csoport tagjai állták.

A Művelődési Központban került sor az ünnepi képviselő-
testületi ülésre. Medvácz Lajos polgármester köszöntette a 
résztvevőket, majd dr. Szakács Zoltán, a Civitas Fortissima 
Kör elnöke emlékezett meg Kamarás József elévülhetetlen 
érdemeiről, s kérte a város polgárait: ne legyünk viharver-

tek, merjünk mi is az elődeink-
hez hasonlóan bátrak lenni.

A szokásoknak megfelelően 
ezután köszöntötték a város ki-
válóságait. Balassagyarmat dísz-
polgára lett dr. Szabó András 
előadóművész (interjúnk a 8. 
oldalon).

Balassagyarmatért Emlékér-
met négyen vehettek át: Jakus 
Julianna, a Művelődési Központ 
munkatársa, Gyócsy Géza mes-
terfokú rejtvényfejtő, Házy Attila, az Ipoly Televízió és a 
Gyarmati Tv főszerkesztője, valamint ifj. Szakács László, a 
Pannónia Motorkerékpár Múzeum működtetője.

Az emléknap műsoraiban közreműködtek a Gyarmati 
Színkör tagjai, a Városi Egyesített Kórus Ember Csaba ve-
zényletével, Lengyelné Zsoldos Emőke hárfaművész és Si-
mon Katalin népdalénekes.

Sümegi Tamás és Torjay Attila fotói

Január 29: életek a hazának

Jakus Julianna Gyócsy Géza 

Házy Attila ifj. Szakács László

Emlékezett a Legbátrabb Város: a 99 évvel 
ezelőtti hősi események előtt hajtott fejet a 
Civitas Fortissima közössége január 29-én.
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Vissza kell tanulni, amit mód-
szeresen elvettek tőlünk. Az 

emlékezetünket kell olyan 
irányban élesíteni, ami 

kapaszkodót jelenthet törté-
nelmünk, kultúránk tudatosí-
tásában. Olvasni kell! Többek 
között ezekről beszélgettünk 

városunk friss díszpolgárával, 
dr. Szabó András irodalomtör-

ténész-előadóművésszel.
 

Tulajdonképpen ajándéknak is 
beillett a díszpolgári cím, hiszen 
előző nap ünnepelte a 65. szüle-
tésnapját. 

Valóban, a Gondviselés ezzel a nem 
várt ajándékkal koronázta meg a szü-
letésnapomat. Tényleg úgy érzem, 
hogy az a sok-sok hivatkozás szülővá-
rosomra, melyet sosem hagyok ki, ha 
épp rendhagyó irodalomórát tartok 
Balassi Bálintról, vagy ha Mikszáth-
ról beszélek a Magyar Katolikus Rá-
dióban, most és ekként lett számon 
tartva, honorálva. Meglepetés volt 
mindenképpen, mert ez egy igen 
rangos cím, nagy megtiszteltetés, ki-
tüntetéseim között ez lépett a legelső 
helyre. 

Ha úgy tetszik, követte édesap-
ját, a város feledhetetlen szemé-
lyiségét, aki negyed évszázaddal 
ezelőtt lett Gyarmat díszpolgára.

Nos, hát a díszpolgári cím elnyeré-
séről tudósító levélben ez rendített 
meg az öröm mellett leginkább. Édes-
apámat nagyon szerettem, mindig 
felnéztem rá. Jól emlékszem arra a 
szellemi izgalomra, ami beköltözött 
gyarmati lakásunkba, amikor a város 
vezetősége a ’70-es évek elején felkér-
te őt a „Balassagyarmat az irodalom-
ban” című könyv megszerkesztésére. 
Nem kis munka volt, amit aztán több 
más helytörténeti könyv és előadás 
követett. Dunántúlról érkeztek szüle-
im, fiatal házasként Gyarmatra, de ha-
mar megszerették a várost és a város 
is őket. 

Az előadóművészetre mi kész-
tette, ki biztatta? 

Megint édesapámat kell említenem. 
Nagyon szerette a verseket, megvol-
tak a kedvenc költői. Kőszegi diák volt, 
a bencéseknél végzett, barátai közül 
többen papok lettek. Néha megfordul-
tak a volt iskolatársak lakásunkban, s 

ilyenkor verseket olvas-
tak egymásnak. Sokszor 
elmondtam, leírtam: 
három-négy éves lehet-
tem, apám a térdén lova-
goltatott és Áprily Lajos 
Március című versé-
nek daktilusai adták az 
ütemet. A tavasz bekö-
szöntét azóta is ez a vers 
jelenti számomra és a 
felejthetetlen nyírjesi, 
dudáskai kirándulások 
tavaszi emlékképei. A 
Petőfi Sándor általános 
iskolában végeztem 
alapfokú, majd a Balassi 
Bálint Gimnáziumban 

középfokú tanulmányaimat. Szava-
lóversenyeken indultam itt is, ott is, 
korán megszerettem a versmondást. 
Varga Györgyné tanárnő, Jutka néni 
Balassi Bálintról szóló színdarabjá-
ban kerültem igazán közel költőóri-
ásunkhoz, olyannyira, hogy később 
rendhagyó irodalomórákat, önálló es-
teket tartottam a tizenhatodik század 
kétségkívül legnagyobb költőjéről és 
koráról.

Évtizedek óta kiemelkedően 
fontosnak tartja a határon túli 
magyar irodalom megszólaltatá-
sát. Miért?

Mert kevesen ismerik az anyaor-
szágban műveiket, holott az egyete-
mes magyar irodalomnak azonos ran-
gú, súlyú alkotói. Az ő „sípjaik” – hogy 
Illyés szóhasználatát vegyem kölcsön 
– megemelik, gazdagítják közös iro-
dalmunkat. A magyarság sorskérdé-
seire – helyzetükből adódóan – érzé-
kenyebben reagálnak. 

Előadó estjeivel az elmúlt évti-
zedekben beutazta szinte a teljes 
Kárpát-medencét. Hogyan emlék-
szik vissza ezekre a fellépésekre?

Egészen más egy felvidéki, vagy er-
délyi közönség előtt szerepelni, mint 
mondjuk Ausztriában, vagy Norvé-
giában. Másként érinti meg őket egy-
egy író közelsége. Petőfi felvidéki útja 
mintha a mában érne végett, velem 
mondják verseinek sorait, ha a vala-
mikori Gömör vármegyében tartok 
előadást. Ugyanilyen erős, ugyan-
csak náluk a Tompa-kultusz. Kányá-
di, Szilágyi Domokos versei abban a 
közegben hatnak leginkább, honnan 
költőjük vétetett. Persze, nem lehet 

Árral szembe kell úszni
Rimay János

Az idő ósága

Az idő ósága nevel magas fákot, 
Mint tél után nyár hoz kórókra virágot, 
Így koporsó terjeszt hírnek, névnek magot, 
Halál sötétjéből hozván rá világot.

Ne várd hát éltedben, bár nagy érdemű légy, 
Hogy itt holtod előtt nagy böcsületet végy, 
Híredet, nevedet tapodja sok irégy, 
Mindazáltal jó légy, s mással is sok jót tégy.

Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát, 
Ha szolgáltad időd vékony alafát ád, 
Te az célra vigyázz, s az centrumot találd, 
Ne várd halandóktúl, s az Úr Isten megáld.

1953-ban látja 
meg a napvilágot 
Balassagyarma-
ton. Szülei - dr. 
Szabó Károly és 
felesége, Szépi 
Ibolya – köztisz-
teletben álló pe-

dagógusok a Balassi Gimnáziumban.
1971-ben az ELTE bölcsészkarának 
hallgatója lesz, magyar szakos közép-
iskolai tanári és népművelési előadó 
oklevelet szerez.
1986-ban megvédi doktori disszertá-
cióját, Jókai, Mikszáth, Krúdy, Móricz 
idilltípusainak témájában.
1981 és 1991 között tizenhét irodalmi 
összeállításban szerepel a budapesti 
Egyetemi Színpadon, a Forrás-kör ren-
dezvényein.
2004-ben, a Balassi-év kapcsán a Ba-
lassi interaktív CD és vándorkiállítás 
versmondója.
Estjeivel beutazza a Kárpát-meden-
ce magyarlakta területeit, jár a bécsi, 
müncheni, norvégiai és svédországi 
magyar klubokban. A háromrészes, 
Assisi Szent Ferencről készített, ní-
vódíjjal kitüntetett film narrátora, több 
ismeretterjesztő CD, kazetta és film 
prózai közreműködője, két irodalmi ta-
nulmánykötet szerzője.
Legjelentősebb kitüntetései: Kazinczy-
díj (1971), Radnóti-díj (1984), Balassi 
Emlékérem (2004), Madách-díj (2006) 
Teleki Pál Érdemrend (2012), Tinódi Cí-
meres Elismerő Oklevél (2013), Czine 
Mihály-díj (2013), A Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje (2015), Bárczi-Harang-
díj hagyományőrző magyar kiejtéséért 
(2015).
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általánosítani, az igazán nagy alkotók, 
mint Sütő András, vagy Kányádi, min-
denütt megtalálják az értő hallgatósá-
got.

Csupaszív magyarságszolgála-
ta kivételes, honnan az energia, a 
meggyőződés?

Hatalmas erőt ad, ha az előadóest 
végén nem széled szét a közönség, ve-
lem marad, kérdéseket tesznek fel. Az 
ember érzi, ha jól teljesít, ha nyomot 
hagy. Ezért is szeretem a rendhagyó 
irodalomóra műfaját, mely megen-

gedi, hogy kilépjek a megszólaltatott 
szövegből, és beszéljek a szerzőről és 
a korról. 

Balassi-műsorai különösen 
szép sikereket arattak, itt, Gyar-
maton is. Mit üzen a ma emberé-
nek Balassi Bálint?

Sokszor megfogalmaztam már 
Balassi-élményemet. Nekem irány-
mutató sarkcsillag, élő jelenvalóság. 
Hihetetlenül mai, életszeretetre, s a 
belső számvetés lelki igényére egyfor-
mán megtanít. Még akkor is reményt 
fakaszt, mikor Esztergom alatt hal-
doklik. 

Készül az új könyve?
Igen, egy elbeszélésköteten dolgo-

zom. Az utolsó simításokat végzem 
a kéziraton, nemsokára nyomdába 

kerül. Nagyon várom, hogy megjelen-
jen. 

Az idei év legfontosabb tervei?
Nagy terveim nincsenek. Elég a 

már meglévő műsorok anyagát fe-
jembe tartanom. Ez sem kis munka. 
Készen kell lennem, ha hívnak, bár-
melyik műsoromra. Sokat szerepelek 
irodalmi estek közreműködőjeként a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban, az Író-
szövetségben, a Nemzeti Múzeum 
irodalmi sorozataiban. Van tehát te-
endő bőven.

Hittel élő és 
alkotó szemé-
lyiségként ho-
gyan látja a ma 
emberét ebben 
az egyre több ér-
téket elveszejtő, 
egyre őrültebb 
világban?

Ha a médiát, a 
televízió kereske-
delmi csatornáit 
figyelem, meg-
döbbenek azon a 
szellemi mélyre-
pülésen, ami eb-
ben az országban 
körbevesz. Az 
intézményesített 
butításnak nin-
csenek határai. 
Elég, ha megnéz-
zük a gombaként 
szaporodó, egy-
más szomszédsá-
gában elburjánzó 
üres, közönséges, 
a minimális szel-
lemi erőfeszítést 
teljességgel nél-

külöző vetélkedőket. Borzalmas! 
Mit üzen a Z generáció - a mai 

14-25 évesek - tagjainak, akiknek 
többsége vers és regény helyett a 
Facebook-ért és a YouTube-ért lel-
kesedik?

Olvassanak minél többet eleink iro-
dalmából. Móricz és Tolsztoj műveit 
például. Elég alap arra, hogy továbblép-
jenek – jó irányba. 

Évekkel ezelőtt Teleki Pál Ér-
demrendben részesült példás ma-
gyarságszolgálata elismeréseként. 
Mit jelent a mai Magyarországon, 
az egyre globalizálódó világban 
magyarnak lenni?

Vissza kell tanulni, amit módszere-
sen elvettek tőlünk. Az emlékezetün-
ket kell olyan irányban élesíteni, ami 

kapaszkodót jelenthet történelmünk, 
kultúránk tudatosításában. Olvasni 
kell! A legújabb kori történelem lélek-
be rajzolt traumáit egyedül az irodalom 
őrzi.

Egyre ritkább kincs a szép ma-
gyar kiejtés. Mit lehet tenni az 
ékes magyar nyelv, az ízes beszéd 
megőrzéséért?

Szépen kell beszélni, választékosan, 
kerülve a pongyolaságot, nyelvi trágár-
ságot. Ezt minden különösebb nehé-
zség nélkül meg lehet tanulni. 

Ilyen egyszerű lenne?
Árral szembe kell úszni, tessék el-

hinni, nem is olyan megerőltető.
Tizennégy éve, az indulástól 

kezdve a Magyar Katolikus Rádió 
munkatársa. 

Örömmel tevékenykedem itt. Miért 
szeretem? címmel minden héten, ked-
den és csütörtökön este 20 órától arról 
beszélek, hogy egy irodalmi műalkotás 
- vers, novella, regény - miért nyerte 
meg a tetszésemet, s miért tartanám 
fontosnak, hogy a hallgatók is megis-
merjék azokat.

Rendszeresen publikál.
Írok a Hitel, a Magyar Napló című fo-

lyóiratokban, néha a Vigíliában is. Szí-
vesen vetem papírra gondolataim.

Tudom, számtalan szívének ked-
ves versből idézhetne, de ha vá-
lasztania kellene egyet?

Nem gond. Számomra az egyik leg-
fontosabb, megszívlelendő útravalót 
tartogató vers, Balassi tanítványának, 
Rimay Jánosnak tizenkét soros verse.

Milyen értékek mentén éli éle-
tét?

Még édesapám mondta rólam, hogy 
engem egyformán vezet a megélt élet 
és az irodalom. Igaza volt. A személyes 
emberi létezés nagy kérdéseit senki 
nem úszhatja meg: választ kell adni rá-
juk. Az élet, a halál, a szerelem, a múlan-
dóság eszmélése óta izgatja az emberi-
séget. Hajlok arra, hogy eleink ezekre 
a nagy kérdésekre a mindenkori életet 
méltánylóbban találták meg a feleletet. 
Hihetetlenül gazdag érzelemmel tud-
ták megfogalmazni soraikat. Tömören, 
találóan, nagy kifejező erővel alkottak. 
Ady írta le egy 1910-es nyelvművelő 
írásában a következő mondatot: „Mint 
a legendák alvó daliái alusznak a leg-
igazabb, legszebb magyar szavak.” Leg-
nagyobbjaink mindig áhítattal vegyes 
tisztelettel tekintettek korai évszáza-
daink irodalmára. Én őket követem. 

Szilágyi Norbert
Fotó: Torjay Attila



2018. február

Gyarmati Hírek publicisztika10

Lilliput óriási problémája az a kés-
hegyig menő pártviszály, melyben az 
egyik párt a magas, a másik az alacsony 
cipősarok viselése mellett kardoskodik. 
A pártviszályban tartalékoltak egy B-
tervet is; hogy ugyanis az alattvalóknak 
azért annyi mégiscsak dukálna, hogy az 
addigi szokással szemben, a tojást ne a 
tompa, hanem a hegyes végénél törjék 
fel, s ott kezdjék el fogyasztani.

Jonathan Swift XVIII. századi remek 
szatírájában, a Gulliver utazásaiban 
sokban túlszárnyalta a most választás 
előtt álló magyar ellenzéki pártokat. 
Eleve a műfaj megválasztásában. A 
szatíra ugyanis latinul gyümölcstálat 
jelent, amelynek sokféle gazdagságából 
kedvére csemegézhet bárki, s ez a lehető-
ség-kínálat aztán az irodalmi műfajra 
is így került át a névátvitel alapján. 

Aztán azért is a különbség, mert 
legalább ott Lilliputban az ellenzéki 
kampány olyan jó poénos blődli, ahol a 
hülyeséget nem kell idézőjelezni, netán 
megmagyarázni, a baromságot sem kö-
ríteni, hanem olyan MCD-s öntudattal 
világgá kiáltható, hogy: „Ilyen ez a szel-
aví”.

Ahogyvalahogy Karinthy szösszenet-
ében:

„Kacsapecsenye pecsenyekacsából / 
Pecsepacsanya pacsanyakecséből 

Pacsakecsenye kecsenyepacsából / 
Pecsekacsanya kacsanyapecséből 

Pecsenyekacsa kacsapecsenyéből / 
Pacsanyakecse kecsepacsanyából 

Kacsanyapecse pecsekacsanyából / 
Kecsenyepacsa pacsakecsenyéből”

Aztán míg ott az értelmetlenség is 
valami játékos naiv báj abszurdja, ad-
dig itten, mostan, nálunk a balos-jobbos 
ármányos-furmányosság igaz, hogy rö-
helyes, de nem színes. Sőt annyira szín-
telen, hogy még unalmasnak is mond-

hatnánk, ha fantáziátlanságukkal 
kérkedve silányságuk nem ingerelné a 
velük teljesen tisztában lévő polgárokat. 
Egy kisiskolás elszégyellné magát azon 
a mindenkor utólagos okoskodáson, 
melynek egyetlen alternatívája a felül-
kínáló ígérgetés számban, százalékban, 
kilométerben, tonnában, forintban, meg 
hogy megdupláznák.., felére csökkente-
nék.., eltörölnék.., megengednék. Mint 
akik csak most nőttek ki az én bátyám 
– vagy az én apám – úgyis erősebb korá-
ból, és nem veszik, nem is vehetik észre, 
hogy mennyire szánalmasak.

Még párttársaik előtt is, és azok, akik 
az ellenzékiség evolúciója felé igyek-
vőben úgy gondolják, 
túl vannak a koacervá-
tum-szinten, s a gyur-
ma-forma identitás-
minőségük torzója az 
egyetlen feltétele határ-
talan dominancia-tö-
rekvésüknek És csak az, 
mert egyetlen programjuk a Zorbán-
kormányt leváltani, és miniszterelnök-
jelölt lenni. Ezért is kész a piszkos múl-
tú baloldal a piszkos körmű Jobbikkal, 
akár az ördöggel is összefeküdni. 

A módszer is adekvát és paleolit-ko-
ri; őskövület-dínónál is változatlan; a 
„most fogjatok le, mert megölöm”, vagy 
a „fogd meg az órám” fenyegetése.

„Aki nem az alkotmányos, törvényes 
rendhez volt hűséges, hanem a kor-
mányhoz, azokat elküldjük a közigaz-
gatásból!” – fenyegette meg a közszol-
gákat osztályvezetőtől a takarítónőig 
Gyurcsány. A közigazgatási dolgozók 
mellett a tanárokat, orvosokat, rend-
őröket is „megvizsgálná” demokratikus 
álomkormánya. Majd 700 ezer ember-
nek kellene megfelelnie elvárásainak, 
különben irány az utca.

Nem a közszolgák azonban az elsők, 
akiket ez a bukott alak fenyeget, nem-

rég a Sukoró-ügy ítélete kapcsán ment 
neki a bíróknak és az ügyészeknek, azt 
ígérve, hogy fellépnek „a bűnös eljárás-
ban résztvevők” ellen. Akik kiszolgálták 
Orbán rendszerét, nem számíthatnak 
megértésre – üzente. És ő tényleg valóra 
váltaná. Nem lehetnek kétségeink.

Nem tudjuk, kik lesznek a következők 
Gyurcsány feketelistáján, de ijesztő, 
hogy ez az ember ismét miniszterelnök 
akar lenni. A logikáját követve ugyanis 
már csak pár lépés választja el a legsö-
tétebb korszakokat idéző „eljárásoktól”. 
A napokban döbbentem le nem csak a 
mentalitás-, de a stiláris, filológiai ha-
sonlóságon is:

„A hatalom a ke-
zünkben van. Aki azt 
akarja, hogy vissza-
térjen a régi uralom, 
azt kíméletlenül fel kell 
akasztani. Az ilyennek 
bele kell harapni a tor-
kába. A magyarorszá-

gi proletariátus eddigi győzelme nem 
került különösebb áldozatokba. Most 
azonban szükség lesz arra, hogy vér 
ömöljön. A vértől nem kell félni. A vér 
– acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár 
öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket 
a vér. A vér lesz az, mely az igazi kom-
münvilághoz elvezet minket. Ki fogjuk 
irtani, ha kell az egész burzsoáziát!” – 
ezt Győrben,1919. április 20-án mond-
ta Szamuely.

Tudjuk, persze, azóta változott a vi-
lág! A burzsoázia is védett korban van, a 
jobbos-balos paletta is sok-sok, túlontúl 
sok- és nagy arcú. De szatírájuk - gyü-
mölcstáluk  - változatlanul szánalmasan 
szegényes. Pedig a választóik már most 
úgy vannak velük, mint abban a pesti 
viccben, amelyben valaki megkérdezi a 
másiktól: Uram! Miért nem csináltatja 
meg a fogát? A válasz: Ezeknek?!

Veres József

  Pacsakecsenye 

Ilyen ez a
szelaví

“
“

Művészet              
a múzeumban

Zicherman Sándor festő-, szobrász-, 
éremművész és grafikus kiállítása április 
3-ig tekinthető meg a Palóc Múzeumban. 
Munkái megtalálhatóak olyan ismert gyűj-
teményekben, mint a szentpétervári Ermi-
tázs, a Lembergi Vallástörténeti Múzeum, 
a Vroclavi Éremművészeti Múzeum.

Finisszázs
Az idei év első kiál-

lítása a Horváth Endre 
Galériában rendhagyó 
volt, ugyanis finisszázs-
zsal kezdődött: Nagy 
Márta festőművésznő 
tájképekből és portrék-
ból álló tárlatát dr. Fele-
dy Balázs író méltatta.
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A Nyírjesben található Speciális Iskola tanulóinak arcán min-
dig ott ragyog a boldog mosoly: a RIDENS vezetője, Siketné 
Zsiga Judit beszélt terveikről.

- 1995-ben, 18 évesen kezdtem dolgozni 
a Csecsemőotthonban, állami gondozott 7-8 
hónapos kisbabák gondozónője voltam – idézi 
fel a kezdeteket az igazgatónő. - Már az első 
napok után tudtam, hogy gyermekekkel akarok 
foglalkozni. Tíz évet töltöttem a Szátoki Diák-
otthonban, értelmi fogyatékossággal élő, állami 
gondozott kisiskolásokkal. Ebben az évtized-
ben történtek életem legfontosabb eseményei 
is: férjhez mentem, megszülettek a fiaim, meg-
szereztem a gyógypedagógus diplomát.

1998-ban indult a Nyírjesben, akkor még 
az NGYIK Szakképző Iskolája, Speciális 

Szakiskolája és Kollégiuma néven. 35 tanulóval kezdtük, gyö-
nyörű akadálymentes környezetben, de szinte eszközök nélkül. 
Egyetlen esélyünk a fejlődésre a pályázatírás volt, így megtanul-
tam azt is. Hatalmasat fejlődtünk tanulói létszámban és felsze-
reltségben egyaránt. Tudtunk hatni a környezetünkre: az elején 
bizony ellenérzésekkel fogadtak bennünket a nyírjesi lakók, mára 
teljes elismerés övezi munkánkat városi, megyei és országos 
szinten is. Ehhez az kellett, hogy minden lehetőséget megragad-
tunk arra, hogy megmutassuk a RIDENS (azaz mosolygó) iskola 
különleges világát. Soha nem a tanulók hiányosságaira, hanem 
lehetőségeire és tehetségük szikráira fókuszálunk, ennek az 
eredménye, hogy szárnyakat kapnak a fiatalok.  

Mi a legfontosabb cél?
Azt tervezzük, hogy a 2018/2019-es tanévtől Egységes Gyógy-

pedagógiai Módszertani Intézménnyé válunk. Amikor létrejött az 
iskola, azt éreztem a legnagyobb küldetésének, hogy boldogok 
legyenek a tanulók, mosolygó iskolát hozzunk létre. A küldetésünk 
azóta sem változott. Ha sikerül létrehozni az EGYMI-t, azon fo-
gunk dolgozni, hogy Nyugat-Nógrád minden integrálható és nem 
integrálható, sajátos nevelési igényű fiataljából a maximumot hoz-
zuk ki. Számunkra az a legfontosabb, hogy megtalálják helyüket a 
többségi társadalomban, váljanak mosolygós felnőtteké!

Lévavári-Vajas Éva

A mosolygó iskola

Fotókiállítás
Színek, tájak, utcák címmel látható a Kiss Árpád Általános Iskola 

galériájában Gulyás Péter hobbyfotós első önálló kiállítása. Az al-
kotó aktív tagja a Ba-
lassagyarmati Fotós 
Klubnak, rendszeresen 
vesz részt fotós túrá-
kon, kedvenc témái 
közé pedig a tájképek 
és természetábrázolá-
sok mellett az utcai pil-
lanatok megörökítése 
sorolható.

Palóc rozmárok a jeges tóban
A nyári triatlonok hangulatát idézte a bátor Palóc Rozmárok úszá-
sa Civitas Fortissima ünnepét köszöntve a nyírjesi tóban. 

Családtagok, barátok, szülők és gyermekek sorakoztak a Nyír-
jes legnagyobb tavának partján, hogy szemtanúi legyenek a Bátrak 

Úszásának. A felvezetés 
és a körítés remekül si-
került, hiszen több száz 
érdeklődő kíváncsiskodott, 
amint szűkebb hazánk 
elhivatott rozmárjai – akik 
több, mint húszan voltak! 
- óvatos léptekkel megkö-
zelítették a fagypont közeli 
hőmérsékletű vizet, majd 

kitartó tempózással elindultak, hogy két percen belül partot érjenek. 
A mozdulatsorokat szakértő szavakkal kommentálta ifj. Schirilla 
György, aki édesapja nyomdokaiba lépve minden évben beugrik a 
jeges Dunába vagy Tiszába. 

Jószívű adományozók
A Szent Erzsébet Idősek Otthona társalgójában lévő televízió 

tönkrement, de nem kellett sokáig nélkülözni a tévézést a la-
kóknak. Néhány jószívű adományozó – Balla Mihály országgyű-
lési képviselő, Medvácz Lajos polgármester, valamint Szvák 

György, Oláh Tibor 
és Fábián László 
vállalkozók – az 
Újj-Miklósi Alapít-
vány támogatásá-
val összeadta a 
szükséges össze-
get egy korszerű, 
nagyképernyős 
készülékre.
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Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszol-
gálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján pályázatot hirdet Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, Humánszolgáltatási 
és Igazgatási Osztály

informatikus munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közszolgálati jogviszony. A pályázat benyújtásának határideje: 
március 5. A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót dr. Varga Andrea jegyző nyújt, a 0635/505-925 -os telefon-
számon.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás pályázati eljárás út-

ján történő értékesítésre Balassagyarmat Város Önkormányzata 
pályázati eljárás keretében ELADÁSRA meghirdeti az alábbi 
ingatlant: Balassagyarmat, Jókai u. 2. III. emelet 1. szám.

Alapterülete: 53 m2. Komfort fokozata: összkomfortos. Műszaki 
állapot: felújításra szorul. Induló eladási ár: jelenlegi megtekintett 
állapotban 3.000.000.-Ft. A pályázati ajánlatot írásban Balas-
sagyarmat Város Jegyzőjéhez 2018. március 19. 12.00 óráig 
beérkezőleg kell benyújtani. A pályázattal további információ a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesz-
tési, Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztályától kérhető 
(06/35/505-978 telefonszámon).

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség határozott 

idejű (maximum 5 év időtartamra szóló) bérbeadására.
Fekvési helye: Balassagyarmat, Rákóczi u. 46-48. Alapterü-

lete: 87 m2. A helyiségben vendéglátó-ipari, kereskedelmi és 
szolgáltató, tevékenység folytatására lehet pályázni, valamint 
irodahelyiség kialakítására is lehetőség van.

A pályázati ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjé-
hez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. Pf.: 58.) kell 
benyújtani: március hó 14. 16.00-óráig.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás -ügyfélfo-
gadási időben- a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 
Vagyongazdálkodási Csoportjától a 35/505-977 telefonszámon 
kérhető.

FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a 2018. I. félévi 

gépjárműadó, a magánszemélyek kommunális adója és a 
helyi iparűzési adóelőleg késedelmi pótlékmentes befizetési 
határideje: 

2018. március 19.
Az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez az érintettek 2019. 

február végéig kézhez kapják a 2018. évi gépjárműadó és a 
magánszemélyek kommunális adójának összegére, illetve az I. 
félévi helyi iparűzési adóelőlegre vonatkozó értesítést és a be-
fizetési csekkeket. 

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók helyi adó-
fizetési kötelezettségüket belföldi pénzforgalmi számlájukról kö-
telesek teljesíteni, ezért részükre befizetése csekk nem kerül 
megküldésre. 

A vállalkozási tevékenységet folytató adózók 2017. évi helyi 
iparűzési adóbevallási kötelezettségüknek 2018. május 31-ig 
már csak elektronikusan tehetnek eleget. 

További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Osztály Adócsoportjánál ügyfélfogadási időben, vagy a (35) 505-
917 és az 505-918-as telefonszámokon.

dr. Varga Andrea jegyző

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség határozott 

idejű legfeljebb 5 év időtartamra való bérbeadására.
Fekvési helye: Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 49. 

Alapterülete: 100 m2. A helyiségben vendéglátó-ipari, kereske-
delmi és szolgáltató tevékenység folytatására lehet pályázni, 
valamint irodahelyiség kialakítására is lehetőség van.

A pályázati ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjé-
hez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. Pf.: 58.) kell 
benyújtani: március hó 14. 16.00-óráig.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető 
ügyfélfogadási időben: Balassagyarmati Közös Önkormányzati 
Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoportjánál 
kérhető a 35/505-977 telefonszámon.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2016.(X.27.) határo-
zata alapján VÉTELRE meghirdeti, az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő alábbi beépítetlen terület megnevezésű 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

A vételi ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez 
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.) kell benyújtani március 
14. 16.00 óráig beérkezőleg. A pályázattal kapcsolatosan továb-
bi információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 
Településfejlesztési, Városüzemeltetési és Építéshatósági Osz-
tálytól kérhető.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015.(III.26.) határo-
zata, valamint az egyes ingatlanokban tulajdonjoggal rendelke-
ző magántulajdonosokkal történt egyeztetés alapján VÉTELRE 
meghirdeti a balassagyarmati ingatlan-nyilvántartásban osztat-
lan közös tulajdonban lévő alábbi beépítetlen terület megnevezé-
sű ingatlanokat, megtekintett állapotban: 

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

Az ingatlanok eladási ára 3.000.000.-Ft/ingatlan.
A vételi ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez 

(2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12..) kell benyújtani március 
14. 16.00 óráig.

A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyar-
mati Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Csoport-
jától kérhető (telefonszám:/35/-505-977).
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Közép-Európa legnagyobb sza-
bású utánpótlás labdarúgótor-
náján, a felvidéki Eperjesen 
szerepelt a közelmúltban a 
Palóc Farkasok tizenhárom 
éves tehetségekből álló csapa-
ta. Az erős mezőnyben elért 
hetedik helyezés felülmúlta a 
szakvezetés várakozásait.

- Minden elismerést megérdemel-
nek a fiúk – értékelt Bérczi József 
edző. – A négynapos eseményen ösz-
szesen százhúsz együttes vett részt, a 
mi korosztályunkban tizenöt gárda. A 
házigazda szlovákokon kívül Csehor-
szágból, Ukrajnából és természetesen 
Magyarországról is volt ellenfél. Mi 
már másodszor játszottunk itt, azaz 
ismertük a körülményeket, és min-
den mérkőzésen azt kaptuk, amire 
előzetesen számítottunk. A gyerekek 
sokat tanultak, rengeteg tapaszta-
latot szereztek, amit majd a bajnoki 

mérkőzéseken, tavasszal kiválóan 
hasznosíthatnak. Igyekeztünk ponto-
san felépített, kombinatív futballt ját-
szani, a szlovákok és ukránok pedig a 
gyors játék mellett már-már gladiáto-
ri keménységet, agresszivitást mutat-
tak, amihez perc-
ről-percre hozzá 
kellett szokni a 
mieinknek. A leg-
parázsabb meccset 
a legjobb nyolc kö-
zött vívtuk, a ké-
sőbbi bronzérmes 
ukrán ELITA-14 
gárdája ellen, amit 
végül egy góllal 
elvesztettünk. Ha-
talmas élmény volt 
a helyosztókon is a lelkes és nagyszá-
mú közönség előtt rúgni a labdát! A 
nézők megcsodálhatták Strehó Kiki 
és Vidák Nikó parádés védéseit, Filip 
Bálint hihetetlen magabiztosságát, 
Brezovszki Andris és Mindszenty 

Máté kombinatív játékát, Mácza Ba-
lázs és Király Tomi bombáit, Náná-
si Ede „csupa szív” játékát és Géczy 
Nikó ördöngős cseleit. Nagyon sokan 
gratuláltak az edzőkollégák közül is 
nekem a gyerekek teljesítményéért. A 

klubunk vezetésén 
kívül köszönöm a 
segítséget a támo-
gatóknak, és külön 
Rados Katalinnak 
a csupa szív, aláza-
tos szervező-koor-
dináló munkáját.

A hetedik he-
lyezést elért Palóc 
Farkasok U13 tag-
jai: Strehó Kriszti-
án, Vidák Nikolasz 

(kapusok), Filip Bálint, Mindszenty 
Máté, Brezovszki András, Géczy Ni-
kolasz, Nánási Ede, Király Tamás, 
Mácza Balázs, Varga Áron (mezőny-
játékosok). 

- henry -

Letették a névjegyüket a Palóc Farkasok

Teljesen átformálódott a BSE kerete
Szinte teljesen kicserélődött a tavaszi idényre a harmadosztályú Balas-
sagyarmati VSE labdarúgóinak játékoskerete. 

Szanyó Károly vezetőedző (fotónkon) nem rejtette 
véka alá, hogy az őszi két utolsó, általa irányított mecs-
cseken szerzett tapasztalatok alapján elégedetlen volt a 
csapat teljesítményével, és biztos, hogy a téli felkészü-
lés során lesznek változások az állományban. 

A gárda január 15-én kezdte meg a felkészülést, előbb 
két hétig napközis rendszerben dolgoztak, délelőtti és 
délutáni foglalkozásokkal, majd február elejétől mátra-
házai edzőtáborba utazva csiszolták tovább a formát. 

A március 3-i bajnoki rajtig kilenc edzőmérkőzést iktatott programba a szak-
vezetés, és az eddigi benyomások – Szanyó Károly nyilatkozatai alapján – nagy 
többségében kedvezőek, hiszen például a második vonalban élgárdának szá-
mító Békéscsabától csupán egyetlen góllal szenvedtek vereséget, míg a velük 
egy szinten szereplő ellenfeleiket rendre legyőzték. A felkészülési találkozókat 
látogató nézők sok új arcot fedezhettek fel a pályán futballozó fiúk között. Az 
őszt végigküzdő társaságból az alapemberek közül lényegében csak a kapus 
Földi, a három védő, Nagy Gábor, Erdei és Jónás, illetve a csatároktól Bódis és 
Magos maradt, továbbá néhány fiatal, Kovács, Szita, Klinger és Kántor. A hírek 
szerint Szanyó mester már novemberben bejelentette, hogy nem tart igényt 
az NB I-et is megjárt Nagy Olivér és Tihanyi játékára, később pedig távozott 

Illés, Ficzere, Szandai, Popovics, Mol-
nár, Bonivárt és Tóth is. A tavaszi idény 
nyitányán rögtön igen kemény csata vár 
a kék-fehér legénységre, hiszen már-
cius 3-án, délután fél háromtól az NB 
III. Keleti csoportjának listavezetőjét, a 
Monor legénységét fogadják a Kövi Pál 
Sportközpont centerpályáján.

H.H.

Új edző irányítja a Kábelt
Edzőt cserélt a téli holtidőszakban a Balassa-
gyarmati Kábel SE NB I/B-s férfi kézilabda csa-
pata. 

A klubvezetés egyáltalán nem volt elégedett a ki-
esés határára sodródott és az őszi szezonban min-
dössze négy győzelmet jegyző gárda teljesítményé-
vel, ezért úgy döntöttek, megválnak a játékos-edzői 
feladatokat ellátó Horváth Szilárdtól. 

Sokáig tartott az utód keres-
getése, míg végül rátaláltak a 
váciaktól távozott egykori NB 
I-es játékos Gúnya Péterre 
(fotónkon), aki szívesen vál-
lalta a nem kis kihívást jelentő 
feladatot, hiszen ki kell mozdí-
tani a társaságot a holtpontról. 

A február eleji 
bajnoki rajt nem si-
került túl jól, bár a 
Balmazújvárostól 
idegenben elszen-
vedett 31-28-as ve-
reség akár biztató 
is lehet, mivel a ve-
télytárs vezeti jelen-
leg a Keleti csoport tabelláját. A fő cél leginkább az 
egység összekovácsolása, illetve az, hogy a hazai 
mérkőzéseken győzelmekkel hálálják meg Kajdyék 
a mellettük a legnehezebb helyzetekben is kitartó, 
lelkes szurkolók buzdítását.

(hege)








