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Tizenhárom társulat részvéte-
lével 36. alkalommal rendezték 
meg a Madách Irodalmi Színjátszó 
Napokat.

Az amatőr színházi mozgalom nagy 
múltú találkozóján a hazai csoportok 
mellett erdélyi és felvidéki színjátszók 
is bemutatkoztak.

Aki hosszúévek óta nyomon követi a 
balassagyarmati ISZN-t, azok előtt jól 
láthatók mindazok a változásfolyama-

tok, ame-
lyek meg-
te s te s í t i k 
az amatőr 
színjátszás 
l é n y e g é t . 
Perényi Ba-
lázs rende-
zőt idézve: 

„a színházcsinálás célja valóban ez: nem 
a színészképzés, hanem a két lábon álló, 
gondolkodó embereké”.

Évről évre csiszolódó esztétikák, 
egyre kiteljesedőbb alkotók, a színház 

csodálatába fejest ugró nézők, a ver-
senyelőadásokat elemző és értékelő 
neves színházi szakemberek és ered-
ményes játszók igazi színes fóruma és 
otthona volt a Művelődési Központ.

Az idei fesztiválra előzetes jelentke-
zés után a Magyar Színjátékos Szövet-
ség ajánlásait figyelembe véve Balas-
sagyarmat Város Önkormányzata és a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásá-
val megvalósuló találkozó szervezője, 
Hegedűsné Jusztin Gizella kulturális 
menedzser alakította ki a versenyprog-
ramot és a hozzájuk tartozó kísérőren-
dezvényeket. A házigazda intézmény 
munkatársai most is egy emberként 
álltak a fesztivál mellett. Az értékek 
megmutatása mellett fontos volt szá-
mukra, hogy a város lakosságát, a szín-
házszerető közönséget is megszólít-
sák.

A sokszínű fesztivál nívóját az alábbi 
eredmények prezentálják.

Balassagyarmat Város Önkormány-
zatának a legjobb előadásért járó fő-
díját és a XXXVI. ISZN Arany Maszk 

díját a győri RÉV Színházi és Nevelési 
Társulat & inárcsi KB35 Társulat Ot-
hello című produkciója nyerte.

Balassagyarmat Város Önkormány-
zatának díját magas színvonalú kö-
zösségi alkotómunkáért a VMG 12.D 
érdemelte ki.

Balla Mihály országgyűlési képvise-
lő és Jagyutt Péter mestercukrász által 
felajánlott alkotói díjat Formanek Csa-
ba és Pusztai Luca kapta.

A Delta-Tech Mérnöki Iroda Kft. 
díját a Vígkarma kapta a klasszikus 
abszurd meglepő, szellemes újragon-
dolásáért. 

A Dr. Czudar Sándor által felajánlott 
díjat a nívós irodalmi alapanyag magas 
színvonalú színházi megvalósításáért 
az Escargo Hajója Színházi és Nevelési 
Szövetkezet nyerte.

Barna János, Nógrád Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének alelnöke által 
felajánlott színészi különdíjat a Nánai 
Színjátszók A látnok című előadásá-
ban a Látnok megformálásáért Góra 
Róbert kapta.

Színházcsodálat harminchatodszor
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Jubilált a múzeum
Tíz esztendeje, éppen a nemzeti ünnep napján nyitotta 
meg kapuit az egész észak-magyarországi régió egye-
dülálló gépészeti gyűjteménye, a Pannónia Motorkerék-
pár Múzeum. 

Az állomány az utóbbi időkben olyan szépen gyarapodott, 
hogy mára kinőtte eddigi otthonát, és a Kossuth utcai pince-
helyiségből tágasabb területre költöztetné át tulajdonosa, ifj. 

Szakács László, ahol tovább bővíthetnék a szolgáltatásokat, például interaktív elemekkel, 
olvasósarokkal, műhelyrészlet-bemutatással, verseny-relikviákkal. Az elmúlt évtized sok-
sok érdekességét felidéző jubileumi sajtótájékoztatón megjelent Medvácz Lajos polgár-
mester és dr. Ádám György, a Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány 
kuratóriuma elnöke is. Fotó: Torjay Attila 

Önerős utcafelújítás
Önerős utcafelújítási pályázatot hirdet 
az önkormányzat 18 millió forintos ke-
rettel.

A pályázat célja, hogy az éves önkor-
mányzati felújításokon kívül - amelyre 
elsősorban útminőség és területi elhe-
lyezkedés szerint kerül sor - más utcák 
lakosai is soron kívül fejlesztéshez jus-
sanak. 

Ehhez a költségek 40 százalékát kell 
az utca lakosainak vállalnia, ebben az 
esetben soron kívül sor kerülhet az utcák 
felújítására. 

A pályázaton induló utcák lakosai to-
vábbi kedvezményt kaphatnak egyösz-
szegű befizetés esetén, illetve szociális 
alapon 12 havi részletfizetést is kérhet-
nek. 

A más önkormányzatoknál sikeresen 
működő beruházásfajta jelentősen emeli 
az ingatlanok értékét, főleg ott, ahol kő-
zúzalékos vagy földutak vannak, tehát a 
lakosok is érdekeltek lehetnek a soron 
kívüli felújításban. 

A tavalyi év végén a Felsőmalom utca 
lakói kezdeményeztek ilyen lehetőséget: 
amennyiben összejön a tulajdonosok 80 
százalékának támogatása, a kivitelezés 
már májusban megindulhat.

Átadták az új kórházi szárnyat - a most 
zárult 1,8 milliárd forintos beruházás szo-
rosan illeszkedik az intézmény folyama-
tos korszerűsítéséhez.

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért 
felelős államtitkár és Balla Mihály országy-
gyűlési képviselő jelenlétében adták át a Dr. 
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet új, 
nyugati épületszárnyát. 

Ebben a részlegben kapott helyett több 
osztály, így a traumatológia és a neurológia, 
illetve itt végeznek a jövőben több képalkotó 
diagnosztikai vizsgálatot, valamint itt helyez-
ték el az intézmény laboratóriumát is. A most 
zárult, mintegy 1,8 milliárd forintos fejlesztés 

szorosan kapcsolódik a kórház 2001 óta tar-
tó, folyamatos korszerűsítéséhez. 

Az új szárnyat az átadóünnepségen a tör-
ténelmi egyházak képviselői, köztük dr. Beer 
Miklós váci megyéspüspök is megáldotta.

A projekt keretében egy többgenerációs 
zöldterület létrehozására kerül sor a város 
délnyugati részén, az Újtemplom szomszéd-
ságában lévő, a Vak Bottyán-Algőver-Honti-
Perczel Mór utcákkal határolt területen. 

A fejlesztés részeként közpark, futópálya, 
játszótér, szabadtéri tornapálya, kerékpáros-
gördeszka-roller extrém sportpálya létesül, 
illetve a meglévő növényfelület rehabilitáci-

ója is megtörténik. Mindezek mellett egy ön-
kormányzati tulajdonú üzlethelyiség felújítá-
sa is része a projektnek. Ezen túl ciszterna, 
sétautak kialakítása, utcabútorok, kiszolgáló 
létesítmények építése, a Vak Bottyán utca 
hiányzó szakaszának szilárd burkolattal tör-
ténő ellátása, közvilágítás kiépítése, parko-
lóhelyek kialakítása, térfigyelő kamera-rend-
szer kiépítése történik meg. 

A terület déli részén a Balassagyarmati 
Kerékpáros Sportegyesülettel együttmű-
ködve megépül Nógrád megye legnagyobb 
extrém sportpályája a fiataloknak. A terület 
északi részén a legkisebbek részére épül 
játszópark, de az idősebbek részére is léte-
sül közösségi színtér és tornapálya. 

A beruházás még az idén megkezdődik és 
várhatóan 2019 nyarára elkészül.

Újabb nyertes pályázat: 240 milliós 
zöldterület fejlesztés
Ismét sikeresen szerepelt városunk: az önkormányzat újabb 
pályázaton - Többgenerációs városi aktív rekreációs zöldterület 
létrehozására - nyert el 238,5 millió Forintot.

Folyamatosan fejlődik a Kórház
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Segítség az 
újszülötteknek
A néhány napos újszülöttek sárgasá-
gának kezelésére használják azt a kék 
fényt adó LED-lámpát, amivel nem-
régiben gazdagodott a dr. Kenessey 
Albert Kórház gyermekosztálya. 

Dr. Bauer Viktor osztályvezető főorvos 
elmondta, a mintegy 750 ezer forintos ké-
szülék beszerzésében az Országos Egye-
sület a Mosolyért nevű szervezet sietett a 
segítségükre, akik már korábban is támo-
gatták különböző eszközök beszerzésével 
városunk egészségügyi intézményét. 

Saját forrásból
Aszfalt kerül a Perczel Mór utcára és 
Táncsics közre is.

Önkormányzati saját forrásból jelentős 
útépítés lesz idén is a városban. 

A tervek szerint megújulnak a Szonta-
gh Pál és Móricz lakótelep legrosszabb 
állapotú útszakaszai, a Móricz úti ga-
rázssor előtti rész, a Kóvári bekötő út a 
vasútig, a Hunyadi utcai parkoló, illetve 

a Felsőmalom és 
Bíró utcák közti 
utca is. 

Idén a földutak 
közül a Perczel 
Mór utca (képün-
kön) és a Tán-
csics köz kap szi-
lárd burkolatot. Útjavítás a Homoki 

szőlőkben
A képviselő-testület pályázatot nyújtott be 

a Földművelésügyi Minisztérium zártkertek 
fejlesztési pályázatához, melyben öntöző kút 
létesítését és több mint 1 kilomé-
ternyi földút rendbetételét pályáz-
ták meg 10 millió forint értékben. 
Az önkormányzat tájékoztatása 
szerint, ha nem nyer a pályázat, a 
nyár folyamán akkor is rendbe te-
szik az Algőver utca folytatásában 
(képünkön) dél felé menő, illetve 
innen félúton keletre forduló sáros 
és kátyús útszakaszt. Ezen túl ön-
erőből az Ifjúsági úti, egykori isko-
la telephelyén felhalmozott bontási 
anyagokat lezúzásuk után szintén 
földutak rendbetételére használja 
fel a város, elsősorban a nyírjesi 
földutak, illetve a zúzottköves utcák, parkolók 
és besüllyedt padkák helyreállítására.

Újabb sportpark épül
A Nemzeti Sportközpontok értesítette 

az önkormányzatot, hogy beadott pályá-
zata alapján újabb 15 elemes sportpark, 
vagyis felnőtt tornapálya és egy 200 mé-
teres rekortán futópálya létesül a város-
ban. A beruházás nyáron indul és őszre 
elkészül a Gárdonyi Géza úti zöldterüle-
ten (az egykori Április 4. lakótelepen). Ez 
lesz Gyarmat negyedik sportparkja.

Évtizedek óta problémát okoz a Szent 
István utcában, hogy jelentősebb esőzés 
esetén az árkokból a keleti oldali kertekbe 
folyik a víz az udvarokon keresztül. 

Elsősorban azért, mert a Kossuth utca 
Deák és Ady utcák közti szakaszából is ide 
vezették a csapadékvizet. A szakemberek 
szerint ennek a Kossuth utcai szakasznak 
az északi gravitációs csatornába való átszi-
vattyúzása megoldaná a gondokat. 

Az önkormányzat költségvetésében a 
Szent István utcai illetve az Árpád utcai csa-
padékvíz problémák megoldására 22 millió 
forintot különített el. A Szent István utcai pro-
jekt már engedélyes tervekkel rendelkezik, 
de megkezdődött az Árpád utcát a Mikszáth 
Kálmán utcával összekötő szervizút és csa-
padékvízárok tervezése. Mindkét terület új 
csapadékvíz elvezetésének kivitelezése a 
nyár végén indulhat.

Zongoristák sikerei
Szép sikereket értek el a Rózsavölgyi 
Márk Alapfokú Művészeti Iskola növen-
dékei. 

A Csalár Csenge-
Fábián Sára Noémi 
zongora négykezes 
páros korcsoport-
jukban a 3. helyen, 
a Sánta Dániel-Ho-
lecz Martin zongora 
négykezes páros a 
4. helyen végzett a 
Szentendrén megrendezett XI. Országos 
Zongora Négykezes és Kétzongorás Ver-

seny négy megyét felölelő területi döntőjén. 
A Nógrád Megyei Zongorista Növendékek 
IX. Találkozóján Sánta Dániel és Holecz 
Martin kiemelt nívódíjban, Fábián Sára 
Noémi nívódíjban, Chen Jun Wen, Csalár 

Csenge, Imre Emma 
és Mega Inez dicsé-
retben részesültek. 
Tanáruk, Lévárdi 
Beáta tanári külön-
díjban részesült (a 
képen Holecz Mar-
tin, Sánta Dániel, 
Chen Jun Wen és 

Mega Inez növendékek Lévárdi Beáta ta-
nárnő társaságában).

Huszonkétmillió csatornázásra
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Előfordult már, hogy az ellenzé-
ki MSZP képviselője, az egykori 
polgármester azt mondja a napi-
rendi vitában, az idei költségvetés 
ideális?

Annyit azért hozzá kell tenni, hogy 
Lombos István szerint azért ideális, 
mert az egészségügyi és 
oktatási intézmények már 
nem tartoznak a városhoz. 
Igaz, korábban is csak átfu-
tó egészségbiztosítási tétel 
volt a kórház büdzséje, és az 
iskolák működtetése 2014 
óta már egyik évben sem 
volt veszteséges, de sose 
kapjon egy költségvetés 
nagyobb dicséretet, mint-
hogy egy ellenzéki képvi-
selő ideálisnak nevezze. 
Valóban elmondható, hogy 
a nyolc-tíz évvel ezelőtti helyzethez ké-
pest ideális az idei költségvetés.

Melyek az idei büdzsé legfőbb jel-
lemzői?

Több mint a duplája a tavaly ter-
vezettnek. Ennek a 7,3 milliárdnak 
a legnagyobb összegét a már elnyert 
és megkapott fejlesztési pályázatok 
számlánkra érkezése teszi ki, ez több 
mint 3,6 milliárd forint, és azóta ez a 
szám csak nőtt további 240 millióval, 
az újabb zöldterület fejlesztési pályá-
zatnak köszönhetően. Ezt egészíti ki 
580 millió forintnyi saját fejlesztési 
forrás. Még sosem volt a történelem-
ben olyan év, amikor ekkora, mintegy 
4,2 milliárd forintos fejlesztési forrás-
sal rendelkezett volna a város, többel, 
mint a működtetés költsége. Ráadásul 
ez most nem csak könyveléstechnika, 
hanem a pénzösszegek rajta vannak a 
város számláin, az elkövetkező három 
év fejlesztéseinek tehát már most biz-
tosított a forrása. A kormány döntésé-
nek köszönhetően egyik önkormányzat 

sem kényszerül arra, hogy 
előfinanszírozzon, vagy 
hitelt vegyen fel, s ezáltal 
likviditási problémákat, 
eladósodást okozzon ma-
gának a pályázatai miatt. 

Mi a helyzet a műkö-
dési kiadásokkal?

Ezek is egyensúlyban 
vannak, itt is nőtt az álla-

mi támogatási forrás 50 millióval, még-
hozzá úgy, hogy ebben már benne van 
250 alkalmazottunk béremelése, illetve 
a különböző szakmai pótlékok is. 

Tartalékok?
Államkötvényben kamatoztatunk 

mintegy 800 millió forintot és további 
300 millió van a különféle tartalék so-
rokon. Persze, szó sincs még Ausztriá-
ról, mert bőven van elmaradás és teen-
dő minden területen. 

Milyen elmaradásokra céloz?
Az Idősek Otthonának és a Bölcső-

dénk finanszírozása hagy kívánni valót 
maga után, mintegy 30 milliós több-
lettel. A Szent Erzsébet Otthonban a 
fogyatékos létszámok miatt van hiány, 
míg a bölcsődei napi jelenlét miatt csak 
négy csoportra kapunk finanszírozást, 
de mi a szülői igények miatt öt cso-
portot működtetünk, szerencsére van 
rá forrásunk. De ugyanígy a szociális 
ellátást se kell szűkítenünk, sőt, leg-
több segélyformánkat emeltük, vagy a 
rászorultság határát toltuk ki, mint az 

oktatási ösztöndíjaink-
nál, a lakhatási támoga-
tásnál vagy új elemként 
a hiányszakma ösztön-
díjnál, amelynek köszön-
hetően akár havi 100 ezer 
forintos összeghez juthat 
mintegy húsz szakmában 
az a végzős egyetemista 
vagy fiatal szakember, aki 
városunkban helyezke-

dik el. De említhetném, a mintegy száz-
negyven utca és tucatnyi földút vagy a 
járdák karbantartására és felújítására a 
jóisten pénze se lenne elég, ám idén is 
jelentős forrást, 60 millió forintot köl-
tünk erre. Új lehetőségként bevezettük 
az utcaközösségek számára az önerős 
pályázat lehetőségét, hogy soron kívül 
juthassanak felújításhoz. 

A pályázatok megindítása mikor 
várható? Milyen fejlesztések lesz-
nek még idén?

Tizenhat nyertes pályázatunkból 
három esetében várunk a támogatási 
szerződés aláírására, hét pályázat már 
tervezés alatt van, gőzerővel dolgoz-
nak az építészek. A napokban történt 
meg a közbeszerzési eljárása öt épü-
letünk energetikai korszerűsítésének, 
a Védőnői Szolgálat, a Bölcsőde és a 
Nyitnikék óvoda felújításának, itt ta-
vasz végével indulhat az építkezés. 
Egy informatikai és egy munkaügyi 
pályázatunk pedig már megvalósítás 
alatt van. Ezeken túl idén is jelentős 
közvilágításfejlesztés, út- és járda-
építés, közterület megújítás, fásítás, 
játszótér- és strandfejlesztésre, csa-
padékvíz-hálózat karbantartásra ke-
rül sor. Elektromos autótöltő állomást 
létesítünk, megkezdődik a Nádor úti 
új sportcsarnok építése és az uszoda 
is megnyitja kapuit. Soha rosszabb 
évünk ne legyen!

Szilágyi Norbert

A 2018-as az önkormányzat ötödik hiánymentes költségvetési éve

Minden forrás adott a fejlődéshez

Polgármesteri panasz 
Felháborodott hangnemű levelet írt a városvezetés a MÁV és a 

Közút illetékeseinek a város négy vasúti átkelőjének állapota miatt 
- sajnos nem először. A polgármester ismételten kérte a 
tulajdonosok és vagyonkezelők szakszerű helyreállítási 
munkáját: olyan megoldást sürget, amely néhány hétnél 
vagy hónapnál hosszabb ideig megtartja az átkelők bur-
kolatát. A kátyúkkal folyton kicsipkézett átkelők ugyanis 

rendkívül baleset veszélyesek. Az önkormányzati utak esetében a 
város felajánlotta együttműködését a MÁV-nak, amelynek a vasúti 
sínektől 6-6 méter szélességben lenne kötelessége az átkelők bur-
kolatának karbantartása is, miként a töltések gazmentes tisztántartá-

sa. A Magyar Közút a Kossuth-Le-
iningen és a Patvarci utcai átkelő 
tekintetében érintett. Kíváncsian 
várjuk, ezúttal lesz-e eredménye a 
városvezetés kérésének…

7,3 milliárd forintos főösszeggel, hiány-
mentesen és az elkövetkező három esz-
tendő fejlesztéseihez biztosított, mintegy 
4,2 milliárd forintos tartalommal fogadta 
el az önkormányzat az idei költségvetését. 
A testületi ülésen az ellenzék is elismerte, 

hogy az idénre tervezett büdzsé 
ideális. Csach Gábor al pol gár-
mes ter rel be szél gettünk.
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Az önkormányzat tavaly új díjat 
alapított: a Fiatal Példakép 
elismerés azoknak a Balas
sagyarmaton élő 16-35 év 
közötti személyiségeknek vagy 
vállalkozásoknak adományoz
ható, akik Gyarmaton érnek el 
kimagasló eredményeket, vagy 
innen elszármazva országosan 
vagy nemzetközileg elismert 
tevékenységet végeznek. Pél
dájuk mintaként szolgál a helyi 
ifjúságnak, mert azt bizonyít
ják, hogy egy kisvárosban is 
megtalálhatja a számításait egy 
fiatal. A díjakat a március 15-i 
ünnepséghez kapcsolódó ren
dezvényen adta át városunk 
polgármestere.

Hatala Csenge, 
27 éves, író, 
Budapesten él.

1. Számomra, 
azt hiszem, nin-
csenek „legek”. A 
munkáimra büsz-
ke vagyok, ezalatt 
a könyveimet is 
érthetjük, de bár-
milyen projektbe 
belekezdek, igyek-

szem a maximumot nyújtani, és olyan 
teljesítményt hozni, hogy ne legye-
nek negatív érzéseim ezen a téren. A 
Hírzárlat 2015-ben, a Requiem pedig 
2017-ben jelent meg, mindkettő az At-
henaeum kiadó gondozásában, akiket 
nagyszerű csapatnak tartok. Támo-
gatók, megértők, igazi szakemberek, 
nagyon boldog vagyok, hogy ők foglal-
koznak a könyveimmel. Elismerés és 
siker, hogy egy nagyszerű kiadó támo-
gat, valamint, hogy az olvasók lelkesen 
megjelennek a bemutatókon. Külön 

öröm, ha mindkét könyvemet hozzák 
dedikálni, és ha arról mesélnek, mi-
lyen hatással voltak rájuk a történetek. 
Elégedett vagyok a visszajelzésekkel, 
azt gondolom, hogy célba értek a köny-
veim. Mivel olyan történeteket dolgoz-
tam fel, amelyek valós eseményeken 
alapulnak, különösen fontos azoknak 
a visszajelzése, akik személyesen érin-
tettek az adott ügyben. Tőlük általá-
ban biztatást és köszönetet kapok. Az 
pedig, hogy ezeknek a szereplőknek 
a többsége csak nekem nyilatkozott, 
komoly elismerés. Különleges érzés az 
ilyesfajta bizalom.

2. Nincs legfontosabb terv, inkább 
egy általános érvényű vágy. Azt kívá-
nom, hogy a jól megszokott lelkesedés 
és energia továbbra is végigkísérje a 
munkáimat, hiszen alkotni az én be-
vallásom szerint csak szívből lehet. 
Emellett persze ott van például az ala-
posság és a kitartás is, meg még sok 
egyéb tényező. Szerintem egy sikeres 
projekthez hozzátartozik a jó társa-
ság, az őszinte és értő emberekkel való 
eszmecsere, és egymás segítése is. De 
ha az ember otthon érzi magát - és azt 
hiszem, talán ez az egyik legfontosabb 
dolog, amit keresni kell, az otthon ér-
zése, az otthonosság –, vagyis amikor 
úgy érzed, hogy jó helyen vagy, jó em-
berekkel, és nem hiányzik semmi, szó-
val ha ilyen körülmények között tudsz 
dolgozni, akkor megtaláltad az ideális 
munkahelyet/munkát.

3. Az elismerésnek nagyon örülök, és 
egyben nagyon köszönöm. Jó érzés tud-
ni, hogy a szülővárosom számon tart.

4. Nincsenek példaképeim. De van-
nak értékek, amiket nagyra tartok 
emberekben. Ilyen az alázat, tehet-
ség, őszinteség, alaposság, kitartás, 
ezt a listát sokáig lehetne folytatni. 
Számomra az is nagyszerű érzés, ha 
például egy alkotás igazán el tud jut-
ni a szívemig. Ennek a képessége sem 
található meg minden bokorban, de 
az, hogy mi tud hatni és mi nem, azért 
valamilyen szinten eléggé szubjektív. 
Szóval én inkább értékeket figyelek.

5. Erre a kérdésre 10 év múlva visz-
szatérhetünk.

Pásztor Szabolcs, 34 éves, moz-
góképes szakember, Balassagyar-
maton él.

1. Számos tv műsor, reklámfilm, rö-
vidfilm, videóklip és animációs anyag 

megalkotásában vettem részt. A moz-
gókép gyártás szinte összes szakmájá-
ban dolgoztam a rendezéstől a gyártás-
vezetésen át az utómunkáig. Örömmel 
tölt el, hogy az elmúlt öt évben szinte az 
összes hazai kereskedelmi és közszol-
gálati csatorna zenés tehetségkutató, 
vagy szórakoztató műsorában dolgoz-
tam már díszlet animátorként. Büszke 
vagyok arra, hogy 2015-ben a RODE 
nemzetközi filmes versenyén két ka-
tegóriában is 7. helyet értem el a több 
mint 1400 versenyfilm közül, mint 
rendező és zenei producer. Nagy öröm 
számomra az is, hogy a Kicsi Geszte-
nye Klub című gyermekműsor eddig 
e l k é s z ü l t 
24 epizód-
jának én 
lehettem az 
animációs 
rendezője 
és, hogy az 
év második 
felében már 
12 ország-
ban fogják 
sugározni. 
Büszke vagyok arra is, hogy a Bújócska 
című rövidfilm, melynek én voltam a 
fényelője, idén bekerült a Santa Barba-
ra Film Fesztivál versenyprogramjába.

2. Szeretném még idén megalapíta-
ni saját mozgókép gyártó cégemet. Sok 
film és dokumentumfilm tervem, kész 
és félkész forgatókönyvem van, ami 
legalább 15-20 évre, folyamatos mun-
kát biztosít majd nekem és sok más 
embernek. Még 2018-ban szeretném 
elkezdeni a saját, angol nyelvű, animá-
ciós gyermekműsorom gyártását. Idén 
újra indulok egy filmes versenyen 2 rö-
vidfilmmel is. Az év második felében 
szeretnék pályázni dokumentumfilm 
gyártási támogatásra az MTVA Me-
cenatúránál. Beindítok egy facebook 
csoportot, Civitas Fortissima Film 
Collective néven, mellyel az a célom, 
hogy összegyűjtsem a környékbeli 
amatőr és független filmeseket, vide-
ósokat, színészeket, és minden olyan 
embert, akit érdekel a filmgyártás bár-
mely ága, vagy csak ki szeretné magát 
próbálni a rengeteg ide tartozó szakma 
valamelyikében. Remélhetőleg lesz-
nek érdeklődők és elkezdhetünk egy 
kis csapattal rövidfilmeket gyártani.

3. Nagy megtiszteltetésnek tartom 
ezt az elismerést. Újabb motivációt 
kaptam általa, hogy munkásságomat 
tovább folytassam és elérjem hosszú 
távú céljaimat.

Fiatal Példaképek

Az alábbi kérdéseket tettük fel 
a kitüntetetteknek:

1. Mire vagy a legbüszkébb 
a közelmúltból?
2. Az év legfontosabb tervei?
3. Hogyan fogadod az elismerést?
4. Ki a példaképed?
5. Ha 10 év múlva kérdezünk,   
mivel lennél elégedett?
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata 

VÉTELRE meghirdeti, az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat: 
     Ingatlan                        területe                 induló nettó vételár
  1323/13 hrsz  26 m2  260.000.-Ft + 27 % ÁFA 
  1323/14 hrsz  26 m2  260.000.-Ft + 27 % ÁFA 
  1323/15 hrsz  26 m2  260.000.-Ft + 27 % ÁFA 
  1323/16 hrsz  26 m2  260.000.-Ft + 27 % ÁFA 

Az ingatlanon garázs építhető. A vételi ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez 
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.) kell benyújtani  április 11. 16 óráig beérkezőleg.

A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 
Településfejlesztési, Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztálytól kérhető a 35/505-977 telefonszámon.

 dr. Varga Andrea jegyző

Balassagyarmat Közösségéért
A Nemzeti Ünnephez kapcsolódó rendezvényen köszöntötte 

a polgármester a Balassagyarmat Közösségéért elismerés idei 
kitüntetettjeit.

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szövetsége Nógrád 
Megyei Közhasznú Egyesülete

Nógrád megye területén élő értelmi fogyaté-
kos emberek és családjaik társadalmi hátránya-
inak kiegyenlítéséért, érdekeik érvényesítéséért, 
védelméért, az emberek jogainak, szociális biz-
tonságuk, rehabilitációjuk biztosítása érdekében 
jelentős munkát végeznek. Tevékenységüket karitatívan és térítés-
mentesen végzik, balassagyarmati központtal. A díjat Szántó Csaba 
elnök vette át.

Gondoskodás Közhasznú Egyesület 
Hosszú évek óta fontos szereplője városunk szociális ellátó rend-

szerének. Nemcsak helyi igényeket szolgálnak, de példát nyújtanak 
a tisztességes civil szerveződések szükségességére, a diákok kép-
zésével, önkéntes munkájuk koordinálásával pedig a fiatalok társa-

dalomtudatos, környezettudatos, a jelenért és a 
jövőért tenni akaró felnőttekké válásának fontos-
ságára. Nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak fo-
gyatékos és rehabilitációra szoruló embertársaink 
munkaerőpiacra segítésében is, méltán hirdetve 
Balassagyarmat civil kurázsiját. A díjat Herczeg 
Hajnalka elnök vette át.

Szalézi Oratórium Animátorai
Olyan pillérei a közösségi életnek, amely a keresztény nevelésen 

kívül nagy hangsúlyt fektet az általános emberi, társadalmi értékekre 
is. Példaértékű az a munkásság, amellyel a fiatalok körében a vallási 
szocializáció folyamatát népszerűsítik, felhívva ezzel a figyelmüket 
arra, hogy fontos a közösség, hiszen az ember csak közösségben 
tud kibontakozni igazán. A közösség tagjai aktívan szerepet vállalnak 
a városban és 
környékén élők 
szülők gyerme
keinek nyári tá
boroztatásában 
is, ezáltal is 
erő sítve Balas-
sagyarmat civil 
életét. 

4. Három nagy bálványom van, de 
nem a filmjeik miatt: Robert Rodrigu-
ez, Werner Herzog és Quentin Taran-
tino. Mindegyikük különc, bátor, és 
sikeres, még is kellően laza a filmgyár-
tással szemben. Érdemes utánuk ol-
vasni, megnézni a velük készült inter-
júkat, hamar lebontják az emberben a 
filmszakma körüli misztikus falakat.

5. Ugyanilyen boldog és elégedett 
szeretnék lenni, mint most, viszont 
egy nemzetközileg elismert, balassa-
gyarmati székhelyű, független film-
gyártó és utómunka stúdió tulajdono-
saként.

Tóth Bálint, 30 éves, a Magyar 
Állami Operaház és a Concerto 
Budapest szóló kürtöse, Budaör-
sön él.

1. Két éve egy turnén volt szeren-
csém együtt játszani Martha Argeri-
chel, aki a világ egyik leghíresebb zon-
goraművésze. Valamint fantasztikus 

volt az Opera zenekarával a berlini 
Waldbühnén 20 ezer ember előtt egy 
színpadon játszani a világhírű Anna 
Netrebkóval. Ez a szakma csúcsa 
úgymond és nagyon büszke vagyok 
rá, hogy már megélhettem ilyeneket. 
Természetesen a Junior Prima díjra 
és most már erre az elismerésre is na-
gyon büszke vagyok.

2. A legfontosabb jelen pillanatban 
számomra nem egy terv, hanem egy 
esemény. Ez pedig nem más, mint a 
gyermekünk születése! Úgy gondo-
lom, hogy ez az egyik legcsodálatosabb 
és legfontosabb dolog a világon. Már 
nagyon várom az érkezését és az ezzel 
kapcsolatos teendőket. Jelen pillanat-
ban semmi sem fontosabb ennél.

3. Nagyon örülök neki és büszkévé 
tesz, hogy szeretett szülővárosomban 
nem felejtettek el, értékelték, amiket 
elértem és méltónak tartottak erre a 
díjra.

4. Ha az általános iskolában megkér-

deztek volna, akkor szinte biztos, hogy 
Michael Schumacher lett volna a vála-
szom... Ő ugyanis soha nem adta fel! De 
most...? Ez jó 
kérdés... Fri-
edrich Ádám 
kürtművészt, 
az egykori ta-
náromat tud-
nám mondani. 
De ő igazából 
sokkal több 
s z á m o m r a , 
mint egy pél-
dakép.

5. Ha lenne 3 gyermekünk a felesé-
gemmel és továbbra is a zenével, azon 
belül is a kürtöléssel foglalkozhatok. 
Na meg persze néhány Bayern Mün-
chen Bajnokok Ligája győzelem is jó 
lenne az elkövetkezendő 10 évben…

Az összeállítást készítette: 
Szilágyi Norbert

Fotók: Torjay Attila
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Nógrád megye 2. számú országy-
gyűlési egyéni választókerületé-
nek 84 településén 80 ezer 784-en 
jogosultak szavazásra. 

A 2018-as országgyűlési válasz-
táson az alábbi jelöltek indulnak 
(ebben a sorrendben szerepelnek a 
szavazólapon):

Csukáné Szerémy Andrea (MSZP–
PM), Susa Vendel József (KÖSSZ), 
Pekár Csanád (Rend Párt), Jónásné 
Molnár Marianna (EU. ROM), Rácz 
Attila (MCP), Ráczné Baranyi Ge-
orgina (független), Mazgon Jelena 
(Közös Nevező), László Magdolna 
(SEM), Gyenes Szilárd (LMP), Dob-
rocsi Lénárd (Jobbik), dr. Frankfur-
ter Zsuzsanna (Munkáspárt), Gazsi 
Richárd Boldizsár (TAMP), Földi-
né Botos Marianna (Tenni Akarás 
Mozgalom), Balla Mihály (Fidesz–
KDNP).

Szerkesztőségünk mind a 14 je-
löltnek felajánlotta a bemutatkozá-
si lehetőséget, ám csak az alábbiak 
éltek vele. A képviselőjelöltek anya-
gait változtatás nélkül közöljük.

Emlékeztetőül: a 2014-es parla-
menti választáson huszonhárman 
indultak választókerületünkben, és 
Balla Mihály 48, 82 %-kal győzött.

Balla Mihály 
(Fidesz-KDNP)

Az elmúlt é vek-
ben én képvi-
selhettem Nyu-
gat-Nógrádot 
az országgyű-
lésben. Megyei 
fejlesztési biz-
tosként sokat 
dolgozom ezért 

a vidékért. Munkám eredménye egy-
re inkább érezhető a hétköznapok-
ban is. Ma már háromszor annyian 
tudnak  megélhetéshez jutni a tér-
ségben azok közül, akik  nyolc éve 
még munkanélküliek voltak. Ipari 
üzemek épülnek, erősödik a gaz-
daság, a kereskedelem, növekedtek 
a jövedelmek, gyarapodnak a csa-
ládok. Javul az úthálózat; a 22-es 

főút 30 kilométeren már megújult, 
március végén további fő- és mel-
lékúti szakaszokon indul el a mun-
ka. Idén tavasszal és nyáron 50 ki-
lométernyi út kap új burkolatot a 
megyében. 

Településeink fejlődnek. Több 
mint 30 milliárd forint érkezett a 
térségbe önkormányzati fejlesz-
tésekre. A legkisebb falunktól a 
városainkig önkormányzati intéz-
mények, óvodák, orvosi rendelők, 
iskolák, szociális létesítmények, 
közösségi épületek újulnak meg. 
Élhetőbb, modernebb lesz környe-
zetünk.  A teljesség igénye nélkül: 
Érsekvadkerten, Karancskeszin 
új óvoda, Diósjenőn orvosi rende-
lő épül. Balassagyarmat történel-
mi fejlődésen megy keresztül: új 
óvoda, kézilabda csarnok épülhet, 
elindult a Nyírjesi tavak turiszti-
kai fejlesztése. Megújulnak közin-
tézményeink, a volt Határőr lak-
tanyában egy új hivatali központ 
jön létre. A Zöld város programban 
megújul az Ipoly-part, közterüle-
tek, kerékpárutak épülnek. 

Eddig nem használt területeket 
vonunk be az ipari termelésbe: to-
vábbi munkahelyek születnek a vá-
rosban. 1,7 milliárd forintból újult 
meg kórházunk. Az intézmény tu-
dományos központtá alakul, mert 
a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem vidéki telephelyéül vá-
lasztotta. Szívügyem a tanuszoda 
építése. Sikerült elérnem, hogy az 
elmúlt három évben Balassagyar-
matra soha nem látott mértékű fej-
lesztési pénz érkezzen. Idén újabb 
4,5 milliárd forintot költhet el a 
város, amely egy igazi 21. századi 
megyei központtá növi ki magát. 
Munkámnak is köszönhetően Nóg-
rád megye folyamatosan zárkózik 
fel az országos átlaghoz. 

Fejlődik a térség is: Szécsény új 
tornateremet kap, katolikus isko-
lája megújul, a Prónay kastélyban 
található Kubinyi Múzeum és a 
Bencúr kastély bekerültek az or-
szágos kastély program turisztikai 

fejlesztései közé. Elértem, hogy 
Rétság és Szécsény is kapjon a tan-
uszodát.

Lokálpatrióta vagyok, hiszek kö-
zösségeink erejében. Hiszem, hogy 
szűkebb hazánk további felemelke-
déséhez mindenkire szükség van. 
Nyugat-Nógrád biztos jövőt ígér. 
Teszem a dolgomat továbbra is, eh-
hez kérem megtisztelő bizalmukat 
és támogatásukat. 

Csukáné Szerémy Andrea 
(MSZP-PM)

S zé c sé ny b e n 
élő három gyer-
mekes tanárnő, 
Szécsény város 
önkormányza-
ti képviselője 
vagyok. 

Balassagyar-
maton „Szán-

tós” diákként érettségiztem óvónői 
tagozaton 1986-ban. Elsőként ta-
nító – művelődésszervező - könyv-
táros diplomát szereztem, majd 
ének-zene és drámapedagógus vég-
zettséget. A balassagyarmati Ró-
zsavölgyi Márk Művészeti Iskola 
Szécsényi Tagintézményének tag-
intézmény-vezetőjeként dolgozom 
főállásban. A színjáték tagozaton 
zenés színdarabokat írok és rende-
zek gyermekek számára. A Közne-
velés- közművelődés kategóriában 
2006-ban Prima Primissima-díjas 
édesapám, Szerémy Gyula szellemi 
öröksége inspirál pedagógiai mun-
kámban. 

Tanítványaim körében tapasz-
talom a nógrádi családok sokrétű 
problémáit, a szegénységet, mun-
kanélküliséget, a családok szét-
szakadását, esélyegyenlőtlenséget 
minden szociális, gazdasági terüle-
ten. Hiszem, hogy egy olyan korsze-
rű oktatáspolitika válna a javunkra, 
amely a jövő nemzedékét felkészíti 
arra, hogy kitörjünk a szegénység-
ből, és fiataljaink itt, szülőföldün-
kön szülőföldünkért tudják hasz-
nosítani megszerzett tudásukat. 

Bemutatkoznak 
a képviselőjelöltek

A Magyar Köztársaság 
elnöke április 8-ra írta ki 

az Országgyűlési Válasz tá
so kat. Összeállításunkban 

megismerkedhetnek a 
képviselőjelöltekkel.
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Látom, évtizedes leszakadás jel-
lemzi vidékünket. Nyugat-Nógrád 
lobbiereje nem megfelelő. Identi-
tástudatunkat negatívan befolyá-
solja, hogy helyben nehezen boldo-
gulunk. Tőkehiány; munkahelyek, 
befektetők hiánya; hiányzó vagy 
nem a lakossági igényekhez iga-
zodó szolgáltatások jellemzik ré-
giónkat. Kevés jövedelemmel bíró 
családok; elemi szolgáltatásokat 
nélkülöző falvak; tornaterem nél-
küli iskolák; hetekig, hónapokig 
húzódó egészségügyi vizsgálatok, 
fantomberuházások. Útjaink elég-
telen állapota, a fejlett úthálózat 
hiánya még nagyobb rést tart fenn 
az ország fejlettebb régiói és Nyu-
gat- Nógrád közt.

Térségünk vonzereje: tehetséges 
lakói; természeti, szellemi értékei; a 
híres palóc vendégszeretet mellett 
sem sikerült szárnyaló, prosperá-
ló turizmust kialakítani, vagy akár 
a gazdasági szereplők irányában 
kellően pozícionálni településein-
ket. Adottságaink, értékeink, palóc 
hagyományaink, közös élményeink 
megléte arra kell, hogy sarkalljanak 
minket, hogy egységes arculatot 
alakítsunk ki térségünknek. Eb-
ben kiváló partnerek tudnak lenni 
civil szervezeteink, vállalkozóink, 
őstermelőink. Növelnünk kell ver-
senyképességünket a foglalkozta-
tás területén és olyan szolgáltatá-
sokat kell támogatnunk, melyeket 
minden településen az ott élők igé-
nyei alakítanak ki. 

Számomra fontos, hogy mi, a tér-
ség lakói, egymással összefogva, 
nem ellenségképet látva egymás-
ban, közösen tegyünk Nyugat-Nóg-
rád felemelkedésért!

Dobrocsi Lénárd 
(Jobbik)

Nógrád jobb 
sorsot érdemel! 
Talán senkinek 
sem kell részle-
tezni a nógrádi-
ak megélhetésé-
nek nehézségeit. 
Egy nógrádi ke-
vesebb bért kap, 

mint más helyen élők. Azt, hogy itt 
többet kell küzdeni ugyanazért az 
eredményért. Számomra a haj-
tóerő az, ami még napjainkban is 
helyben tartja a valódi kalandokat 
kereső palócokat. Kötődés a nóg-

rádi tájhoz, a gyerekkori gyarmati 
emlékek. A kép, ami egy jól működő 
országban ezt a vidéket jellemez-
hetné. Ezek a képek, nekem napon-
ta felvillannak. Ennek az élhető, 
és jól működő Nógrádnak a képe 
jelenleg még talán távoli, akkor 
mikor a leszakadó és elöregedő fal-
vainkat látjuk, és ha őszintén mér-
leget vonunk az elmúlt 30 évről, 
akkor kijelenthetjük, hogy Nógrád 
vesztese ennek az időszaknak kor-
mányoktól függetlenül. 

Hogyan fog megállni a térségünk 
leszakadása, ha képviselőnk át-
lagban csak évi egy alkalommal áll 
fel, és beszél a hátrányos helyzetű 
térségünk gondjairól az ország há-
zában. Elég ez térségünk élhetővé 
tételéhez? Szerintem nem! Nógrád 
ennél többet érdemel!

A balassagyarmati testületben 
több mint három éve már ezen ten-
dencia ellen küzdök. Az ellen, hogy 
a szülővárosomból ne csináljon bo-
hócot a kormány a nyakunkra nyi-
tott idegenszálló üzemeltetésével. 
Az ellen, hogy a vasúti közlekedés 
kapcsán végleg leradírozzák Nyu-
gat-Nógrádot a térképről. Hiszek a 
példamutatásban, hogy egy képvi-
selőnek kell az önkéntes munkavég-
zésben is akár legelöl járnia. Visz-
szaadva az embereknek a hitet azzal 
kapcsolatban, hogy egy politikus 
nem a hatalomért, hanem a közös 
boldogulásért dolgozhat.

Nógrádot ideje felhelyezni a tér-
képre. Számomra ez az elsődleges 
cél. Az ehhez vezető úton április 8.-
án közösen kell egy nagyot lépnünk. 
Nekünk, akik már kényszerültünk 
elhagyni ezt a vidéket, de mégis ha-
zatértünk. Azoknak, akiknek család-
tagja hagyta el a megélhetés, a bol-
dogulás miatt ezt a vidéket. Nekünk, 
akiknek nem elég az, hogy a megyei 
lapból tárul elénk egy élhető kép. 
Azoknak, akik a valóságban akarják 
megtapasztalni az élhető Nógrádot. 
Annak a vidéknek a képét, ami az el-
múlt évtizedekben egyre távolabbra 
került tőlünk.

Meg kell szüntetni azt a gyakorla-
tot, amiben a falvaink és városaink 
jövője attól függ, hogy mennyire lo-
jálisak az aktuális hatalomhoz. 

A változást csak Önökkel össze-
fogva együtt érhetjük el. Itt az ideje 
valódi rendszerváltásnak. Annak az 
időnek, amikor Nógrád és a palócok 
fővárosa profitál is végre a változó 

világ folyamataiból. Hiszem, hogy 
tisztességes és becsületes munkával 
lehet változtatni megyénk jövőjén. 

Dr. Frankfurter Zsuzsanna 
(Munkáspárt)

40 éve élek 
Nógrád me-
gyében. Rette-
netesen elszo-
morít, hogy a 
21. században 
milyen nyomo-
rúságban, kilá-
tástalanságban 

élnek milliók ma Magyarországon. 
Nógrád különösen nehéz helyzet-
ben van, de mint orvos, ugyanezt 
látom az egészségügyben is. Első-
sorban ez ellen szeretnék tenni va-
lamit, ezért vállaltam a jelöltséget a 
Munkáspártban.

A Munkáspárt programja fejezi 
ki egyedül azt, ami ebből a remény-
telenségből kiutat jelenthet. A 200 
ezer forintos minimálbér, a 100 ezer 
forintos minimál nyugdíj, az egysze-
ri, 45%-os vagyonadó, a bérplafon, a 
jövedelem arányos családi pótlék a 
dolgozók tömegeinek szegénységén 
enyhíthetne. 200 ezer új munkahe-
lyet vidéken, magyar mezőgazda-
ságot! Költsük az eddigi dupláját az 
egészségügyre, oktatásra! Nem aka-
runk háborút, nem akarunk kötele-
zően betelepített migránsokat!

Kérem, ismerjék meg a Munkás-
párt programját! A biztos jelen, a 
kiszámítható jövő ígéretét találják 
benne.

Ha megbízik a Munkáspártban, ha 
esélyt ad nekünk, akkor Ön is esélyt 
kap a változásra. Tegyük meg együtt 
az első lépést egy jobb világ felé!

Szavazzon a Munkáspártra! Sza-
vazzon a Munkáspárt listájára! Sza-
vazzon a Munkáspárt jelöltjére!

Gyenes Szilárd 
(LMP)

Gyenes Szilárd 
vagyok. A vá-
lasztás napján 
leszek 46 éves. 
Itt születtem 
Balassagyarma-
ton. Édesapám 
28 évig volt a 
Petőfi Sándor 

Általános Iskola igazgatója. Anyu-
kám nyugállományú szakoktató ta-
nár. 18 éve élünk együtt párommal, 
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három fiúnk van, akik 16, 11, és 1 
évesek.

Végigjártam a ranglétrát, au-
tószerelőként kezdtem, munka 
mellett érettségiztem. 1992 - től a 
Városi Polgármesteri Hivatalban 
dolgoztam. Közel 10 év közigazgatá-
si gyakorlat után, 2002 - től fordult 
a pályám a hulladékgazdálkodás 
felé, ahol a helyi, majd a regionális 
programokat és cégeket vezethet-
tem. Több száz ember munkálta-
tójaként szereztem felsővezetői 
gyakorlatot.  Szintén munka mel-
lett szereztem diplomát természeti 
erőforrás gazdálkodás és vidékfej-
lesztés szakirányon, agrármérnök-
ként. Nógrádiként, Balassagyarma-
tiként 2014-ben választottak meg 
Gödöllő Város alpolgármesterének, 
2017 derekáig, kisfiúnk, Ábris szü-
letéséig láttam el ezt a tisztséget. 
Végig Balassagyarmaton éltem, 
megtapasztaltam az ingázók életét!

Dr. Gémesi György mellett sze-
rezhettem városvezetői és politikai 
tapasztalatot. 2017-ben léptem be 
az Új Kezdet Pártba, ahol a környe-
zetvédelmi kabinet vezetőjeként 
és képviselő jelöltként tevékeny-
kedem. Korábban Fidesz szimpa-
tizáns és szavazó voltam. Ez volt 
életem egyik legnagyobb közéleti 
tévedése! Soha nem gondoltam, 
hogy a rendszerváltó fiatalok épí-
tik le a demokráciát, zilálják szét 
az önkormányzatiságot, bélyegzik 
meg a civil szervezeteket, közpon-
tosítanak, és közelítik Hazámat 
a Nyugat helyett a Balkán felé. 
Megszüntették a közéleti vitákat, 
elképesztő a korrupció, a megosz-
tottság, a félelem keltés. A magyar 
vidéknek e mellett a fejlesztési for-
rások 1-3%-a jutott! 

A békességért, együttműködé-

sért, a nyugalomért, a fontos dol-
gokért szeretnék tenni! Az önkor-
mányzatainkért, jó iskolákért, a 
kiegyensúlyozott területfejleszté-
sért, a fejlődő egészségügyért, kör-
nyezeti és természeti értékeinkért, 
az ügyészeink, bíróink szabadságá-
ért, egy élhető, vidám országért. A 
mindig újrakezdő depressziós he-
lyett egy vidám, töretlenül fejlődő 
Hazáért, amire MINDANNYIAN 
büszkék lehetünk!

Ha csak csalással, megosztással, 
hamis információkkal győzhetnék, 
veszítek inkább becsülettel!

László Magdolna 
(SEM)

1971-ben szü-
lettem Buda-
pesten, 26 éve 
élek Balassa-
g y a r m a t o n . 
A sport és az 
e g é s z s é g e s 
életmód mindig 
fontos volt szá-

momra, jelenlegi tevékenységeimmel 
is ezt képviselem, ezért csatlakoz-
tam a Sportos és Egészséges Ma-
gyarországért Párthoz.

Már gyerekkoromban egyesü-
letben kézilabdáztam, a középis-
kolában beválogattak a röplabda 
csapatba és felnőttként is mindig 
megtalálom a megfelelő mozgás-
formát, egy pár évig hegyi kerék-
pároztam, jelenleg alkalomszerűen 
futok, kerékpározok és síelek.

A mozgás mellett nagyon fontos-
nak tartom a táplálkozást! A mai el-
torzult táplálkozási szokások miatt 
a test egyensúlya fel van borulva, a 
belső szerveink el vannak zsírosod-
va, akut gyulladásban van a szerve-
zet és a civilizációs betegségekkel 

egyre fiatalabban szembesülünk: 
szív- és érrendszeri betegségek, in-
zulin rezisztencia, cukorbetegség, 
depresszió, daganatos betegségek, 
időskori elbutulás, fájdalmas ízü-
letek.

Azon dolgozom, hogy a magyar 
embereket segítsem a teljes élet-
mód váltásban, hogy olyan ideális 
testet kapjanak vissza, ami nem 
csak kiváló állapotban van, ha nem 
hosszú távon a mindennapokban 
fenntartható egy tudatos rendszer-
be szedett táplálkozással. Tanítom 
az embereket a testük működésére, 
hogy használati útmutatót kapja-
nak a testükhöz és életük végéig 
tudják, hogyan legyenek jó állapot-
ban. Olyan javaslatokat, eszközöket 
kapnak és tanulnak melyeket alkal-
mazva visszaszerezhetik a vitali-
tásukat, a jó alvást és egy stressz 
mentesebb életet.

Az a célom, hogy az emberek tu-
datossá váljanak, jól érezzék ma-
gukat a mindennapjaikban elége-
dettek és boldogok legyenek, mert 
ideális jól működő testben egész-
ségesen élhetnek.  Szeretem a 
munkám és szeretek embereknek 
segíteni, és minden energiámmal 
azon vagyok, hogy az emberek, akik 
hozzám fordulnak, újra jól érezzék 
magukat a bőrükben és hosszabb 
ideig éljenek a szeretteik körében.

A legtöbb embert, ha megkérdez-
zük, az egészséget nagyon fontos-
nak tartja, de tenni és szembenézni 
a tényekkel az már nagyobb kihí-
vást jelent, hogy az egészség csak is 
a saját döntésünk és felelősségünk 
és mindennap tenni kell érte.

A Sportos és Egészséges Magyar-
országért Párt az első helyen a lis-
tán! Számítunk a szavazatára ápri-
lis 8-án!
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Uram, a Te országod nem e világból 
való. Én most mégis ezért könyörgök 
hozzád. Ennek a földnek a porából vé-
tettünk, itt hívtál minket életre, ide szü-
lettünk. Földi hazánk őseink és majdani 
utódaink közös múltú és nyelvű szent 
hajléka nekünk. Ahogy a semmiből Te 
alkottad a világot, a nemzet is a Te mű-
ved. A megváltói öröm-üzenetet a nap-
keleti bölcsekkel egykor a nemzeteknek 
küldted. Nekünk is! Ezernél is több éve 
magyarságunk hűségével áldunk érte, 
nyelvünkön szólítunk, imádkozunk 
Hozzád, és kérjük bocsánatodat sok 
hűtlenségünkért.

Nemzetek oltalmazó Istene, ma Noé 
korát éljük. Nyolc éve megmentetted 
bárkánkat, időt adtál, hogy értelmünk-
kel világosan lássunk, és szabad aka-
ratot, hogy dönthessünk. Kegyelmi 
pillanat lesz számunkra most is április 
nyolcadika, mert gondviselő szerete-
teddel könnyűszívű választási lehető-
séget kínálsz szegény, sokszor megve-
zetett népednek. A búzát a konkolytól 
szétválasztva leleplezted a Gonoszt, 
napvilágra kerültek tettei, ahogy káo-
sza ellenében az Igazság is.  Köszönjük, 
hogy Melletted dönthetünk, amikor leg-
ragyogóbb isteni talentumaid birtoká-
ban, erényeid tisztaságával, a szolgálat 
tisztességével sáfárkodó Elnökünket és 
segítőit nagy bizalommal ismét oltal-
madba ajánlhatjuk.  Áldásod kísérje 
őket!

Egykor Géniuszod, harcos angyalod, 
Zrínyi nevedben kiáltotta a világba: 
„Ne bántsd a magyart!” Nemzetét, csa-
ládjait. A Gonoszság gőgje most terem-
tői szentségedig merészkedett, nekünk, 
értünk alkotott művedet, mindenható 
bölcsességed rendjének elpusztítására 
vetemedett. 

Mi magyarok Szentlelked kegyelmé-
ből különösen jól tudjuk, hogy az isten-
tagadásra épülő politikai rendszerek el-
kerülhetetlenül emberellenessé válnak. 
Mert napjainkban világszerte mentális 
és politikai támadás alatt áll minden 

olyan hagyományos intézmény, amely 
az emberek identitásának oltalmazá-
sára hivatott, vagyis a család, az egyház 
és a nemzeti állam, mert az erőszakos 
ideológiák számára az isteni korlát a 
legkevésbé elviselhető. Részben azért, 
mert ez a korlát emlékeztet az ember és 
minden emberi igyekezet végességére, 
megtöri az emberi gőgöt; és mert emlé-
keztet a jó, az igaz, és a szép forrására, 
az isteni valóságra. 

Ezért az alapvető értékek ellen lépnek 
fel. A cél a szabadság maga, korlátaink 
ledöntése, s mint hallhatjuk; - vessük le 
az olyan igákat és berögződéseket, mint 
házasság, család, férfi–női szerepek, 
nemzeti önérzet, vallás és 
hit, és alakítsunk ki egy töké-
letesen homogén szerkezetet, 
amelyben mindenki maga 
határozza meg bárminemű 
identitását. 

Ez az értékvesztett Európa 
credója. És ez veszélyesebb, 
mint a harcos ateizmus, mert az előbb-
utóbb falnak megy, de a vallástalan ké-
nyelem utáni kóros vágy megöli a lelket, 
s a teljes pusztulásba visz. 

Uram! A kufárokat egykor kiűzted 
Isten házából, ments meg minket is a 
Mammon színjátszó gonoszságától, az 
ígérgetőktől, a szegények elárulóitól, 
az állam és a polgárok eladósítóitól, a 
hazugságát cinikusan beismerő rom-
lottságtól, a hatalommániás eltévelye-
déstől, a népe ellen fegyverrel támadó 
erőszaktól, a közélet egoista, elvtelen 
bűnözőitől, a magát ellenzéknek neve-
zőktől,  amelyik nyolc év alatt sem volt 
képes összefogni, mert szinte jobban 
gyűlöli egymást, mint a kormányon lé-
vőket. Amelyik nem volt képes egyetlen 
pozitív, emberi szóra, képtelen volt al-
kalmas miniszterelnök-jelöltet megne-
vezni, és nem volt képes a legminimá-
lisabb programot sem felmutatni. Mit 
várhatunk tőlük az anarchián kívül? 
Uram, szabadítsd meg tőlük Mária or-
szágát, népünket, nemzetünket, mert 

hitvallásunk eseményévé Te választot-
tad nekünk ezt a napot, április nyolca-
dikát, az Isteni Irgalmasság Vasárnap-
ján.

Uram, főpapod, bíborosunk, Erdő Pé-
ter mondta, hogy „Európának vissza kell 
találnia keresztény gyökereihez, mivel 
ez adja életerejét, ez Európa közös ne-
vezője, közös története; a kereszténység 
segített minden európai népnek meg-
találni saját géniuszát, hagyományait 
és nyelvét.” - A miénket is, és ezt nem 
akarjuk elveszíteni, nem akarunk tér-
det hajtani egy más erkölcsöket és más 
szokásokat harciasan követelő, mester-
ségesen felénk irányított, vízözönsze-

rű emberáradat 
előtt. Ezt Te sem 
akarod. Óvj meg 
attól is, hogy szent 
törvényeidet, me-
lyeket szívünkbe 
írtál, megszegjük, 
hogy az Irgalmas 

Szamaritánus példázata valamikor 
is megvádolhasson bármelyikünket is 
előtted keményszívűséggel. De Te tudod, 
hogy nekünk az elvándorlók nem ellen-
ségeink, hanem áldozatok, mint ahogy 
azt is, hogy a gonoszság megrendelte, 
megírta, megrendezte, eljátszotta drá-
mában mi nem statisztálhatunk, sem 
a kereszténységet lábbal tipró cinikus 
képmutatás nem zsarolhat meg minket. 

Mennyei Atyánk, köszönöm, hogy 
erőt adtál, és mindezt leírhattam. 

Szentlelked bölcsessége töltse be a 
magyarság lelkét, védje meg a gonosz 
ármánytól a jóakarat tisztaszavú, tisz-
taszívű, tisztakezű igyekezetét, hűség-
gel szolgáló Kormányunkat, tanúságte-
vő Elnökünket! 

Uram! Te hitvallásunk eseményévé 
választottad nekünk ezt a napot, április 
nyolcadikát, az Isteni Irgalmasság Va-
sárnapját. Tedd ünnepnappá nekünk, 
hogy Jeremiás bizalmával áldhassunk: 
„Nagy a Te hűséged Uram!” 

Veres József

  Csendes ima a Szalézi templomban

Ne bántsd 
a magyart!

“
“

Méhészünnep mézkirálynőkkel
A palócföldi méhészek már a tavaszi munkákra való felkészülés jegyében rendezték meg 

Ipoly-menti találkozójukat a Művelődési Központban. 
Az intézmény különböző földszinti pontjain a termelők és kiállítók mutatták be portékáikat, 

árulták a méhészkedéshez szükséges eszközöket és hozzávalókat. A kamarateremben a tu-
dományos előadások mellett bemutatkozott a magyarországi és a felvidéki mézkirálynő, Balla 
Nóra és Tóth Tímea, míg a Palóctáj Mézlovagrend látványos esketéssel avatta új tagjait.
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BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Kulturális Bizottságának

pályázata a kiemelt sportolók 
2018. évi támogatására 

A pályázat kiírásával a Kulturális Bizottság szeretné elismerni 
és segíteni azokat a balassagyarmati állandó lakóhellyel rendel-
kező sportolókat, akinek reális lehetősége van kijutni bármely 
sportágban nemzetközi versenyekre, Olimpiára, Világbajnokság-
ra, Világkupára, Európa Bajnokságra, Európa Kupára azzal, hogy 
részükre 

2018-ban egyszeri, vissza nem térítendő 
anyagi támogatást nyújt.

Pályázhatnak mindazok a balassagyarmati lakóhellyel ren-
delkező sportolók, akiknek reális lehetőségük van arra, hogy 
bármely sportágban nemzetközi versenyeken, Olimpián, Világ-
bajnokságon, Világkupán, Európa Bajnokságon, Európa Kupán 
vegyenek részt.  A pályázatokat két példányban kell benyúj-
tani – a Kulturális Bizottság által kiadott pályázati adatlapon – a 
Közös Hivatal Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási 
Osztályára. A pályázati adatlap beszerezhető a Közös Hivatal-
ban az Információs Pultnál, vagy a Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központ információs szolgálatánál. A támogatásban részesülők-
kel Balassagyarmat Város polgármestere szerződést köt. Ennek 
alapján az elnyert összegről részletes elszámolást kell készíteni, 
amelynek tartalmaznia kell a szakmai beszámolót, a megvaló-
sítást részletezve, illetve a számlákkal igazolt, tételes pénz-
ügyi elszámolást is. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16. (hétfő). 
Az elbírálás végső időpontja: 2018. április 27. (péntek)

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Kulturális Bizottsága

2018. évi kulturális és  
közművelődési pályázata

A pályázat kiírásával a Kulturális Bizottság szeretné elismerni 
és segíteni a helyi kultúra és közművelődés terén munkálkodó 
egyesületek, szervezetek, alapítványok és közösségek tevé-
kenységét azzal, hogy 

2018-ban egyszeri, vissza nem térítendő  
anyagi támogatást nyújt számukra.

Pályázhatnak mindazok a bírósági nyilvántartásba vett 
egyesületek, szervezetek, amelyek kulturális, közművelődési 
célú rendezvények szervezésével és lebonyolításával, valamint 
kiadványok kiadásával hozzájárulnak a város kulturális hagyo-
mányainak ápolásához, közösségi életének fejlődéséhez.

A pályázatokat melynek tartalmaznia kell a pályázati ese-
mény részletes leírását, két példányban kell benyújtani – a 
Kulturális Bizottság által kiadott pályázati adatlapon – a Balas-
sagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalának, Önkormányzati, 
Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályára.

A pályázati adatlap beszerezhető a Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal titkárságán, a Mikszáth Kálmán Műve-
lődési Központ információs szolgálatánál valamint letölthető a 
www.balassagyarmat.hu honlapról.

Azok a pályázók, akik az előző évben megkapott támoga-
tásról a szerződésben vállalt kötelezettségük ellenére sem 
számoltak el, valamint a pályázatot nem az előírt adatlapon ad-
ják be, a kulturális pályázat keretéből nem támogathatók. A 
pályázat keretén belül azok a pályázók részesülhetnek előny-
ben a támogatás megítélésénél, akik a megjelölt pályázati cél 
megvalósításához saját vagy egyéb forrással is rendelkez-
nek, és arról nyilatkoznak.

A támogatásban részesülőkkel Balassagyarmat Város Pol-
gármestere szerződést köt. Ennek alapján az elnyert összegről 
részletes elszámolást kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell 
a szakmai beszámolót, a megvalósítást részletezve, illetve a 
számlákkal igazolt, tételes pénzügyi elszámolást is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16. (hétfő). 
Az elbírálás végső időpontja: 2018. április 27. (péntek)

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Balassagyarmat Város Ön-

kormányzata 
március 26-tól rágcsálóirtást végeztet 

a kezelésében lévő 15,4 km hosszú csapadék-víz elvezető 
rendszerben.

Az irtás során a csapadékvíz elvezető rendszerbe kerül el-
helyezésre a mérgezett eledel, így az ember számára az irtás 
veszélytelen.

A védekezés nagyobb hatásfokának elérése érdekében ja-
vaslom, hogy az ingatlanok tulajdonosai - illetve tömbházak 
esetében a közös képviselők - a saját területükön a rágcsáló-
irtási kötelezettségeiknek az elkövetkező egy-két héten belül 
tegyenek eleget.

Felhívom továbbá a lakosság figyelmét arra, hogy a szennyvíz 
elvezető rendszerbe a kommunális hulladék (főként ételmara-
dék) elhelyezése tilos, mivel ez a tevékenység még kedvezőbb 
életfeltételeket biztosít a rágcsálók számára.

Medvácz Lajos polgármester

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Kulturális Bizottságának

2018. évi pályázata sport- 
rendezvények támogatására

A pályázat kiírásával a Kulturális Bizottság szeretné elismerni és 
segíteni a helyi sportélet terén munkálkodó társadalmi szerveze-
tek, alapítványok és egyéb közösségek tevékenységét azzal, 
hogy részükre 

2018-ban egyszeri, vissza nem térítendő 
anyagi támogatást nyújt.

Pályázhatnak mindazok a társadalmi szervezetek, akik sportren-
dezvények szervezésével és lebonyolításával, hozzájárulnak a vá-
rosi sportélet hagyományainak ápolásához, közösségi életének 
fejlődéséhez.

A pályázatokat két példányban kell benyújtani – a Kulturális 
Bizottság által kiadott pályázati adatlapon – a Közös Hivatal Önkor-
mányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályára. A pályázati 
adatlap beszerezhető a Közös Hivatalban az Információs Pultnál, 
vagy a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ információs szolgá-
latánál. 

Azok a pályázók, akik az előző évben megkapott támogatásról 
a szerződésben vállalt kötelezettségük ellenére sem számoltak 
el, valamint a pályázatot nem az előírt adatlapon adják be, a sport-
rendezvények pályázat keretéből nem támogathatók. A támoga-
tásban részesülőkkel Balassagyarmat Város polgármestere szerző-
dést köt. Ennek alapján az elnyert összegről részletes elszámolást 
kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a szakmai beszámolót, 
a megvalósítást részletezve, illetve a számlákkal igazolt, tételes 
pénzügyi elszámolást is. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16. (hétfő). Az 
elbírálás végső időpontja: 2018. április 27. (péntek)
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A március eleji havas-jeges idénykezdet 
előtt Szanyó Károly vezetőedző bizakodó 
hangokat ütött meg. Kiemelte a 
csapaton belül tapasztalt egysé-
get, ami főként a mátraházi közös 
edzőtáborozás közben alakult ki 
az állományon belül. Utalt a felké-
szülési mérkőzés tapasztalataira, 
a védelemtől a csatársorig bezáró-
an érzékelt formajavulást. A rajtot 
megelőző edzéseken látszott, a 
nehéz körülmények ellenére mindent be-
leadnak a fiúk, küzdenek-hajtanak még 
az egymás közötti labdázásban is. Nem 

véletlenül szabták ki a célt: minél több 
győzelem megszerzésével a tabella alsó 
fertályáról felkapaszkodni a stabil közép-
mezőnybe.

Ezzel szemben a hivatalos kilencven per-
cek alatt mintha elpártolt volna Fortuna a 
gyarmatiaktól. A nyitányon a Keleti-csoport 
toronymagas listavezetője ellen kitűnt, na-
gyon jó a társaság erőnléte. Ami egyelőre 
gólokban nem mutatkozott meg, de hosszú 

perceken keresztül nagy fölényben futballoz-
va, szinte kapujuk elé szegezték a vetélytár-
sat. Ez feltétlenül kedvező jel volt. 

A második találkozón, az MTK-utánpót-
lás otthonában hasonlóképpen jól kezdett 
a legénység, de a fővárosiak hamar fordí-
tottak, és ha szűken is, vereség lett a vége 
(3-2). A klub lelkes drukkerei joggal várták 
aztán, hogy a március idusára megérke-
zett csípős hidegben a Jászberényt simán 
felül lehet múlni a Kövi Pál Sportközpont-
ban. Az első félidőben ment minden, mint 
a karikacsapás. Szép támadások, formás 

akciók után született két gól, elé-
gedett csettintések a lelátón. A má-
sodik félidő azonban ennek szöges 
ellentéte lett: az előny birtokában 
visszazárkózás, csökkenő vállal-
kozó kedv és a végén kudarcot érő 
2-2-s döntetlen. 

Úgy tűnik, 2018 tavaszán a vártnál 
később érik be a BSE teljesítménye, 

hiszen jelenleg kieső helyen tanyázik a le-
génység. Innen tényleg felfelé visz az út.

Hegedűs Henrik

Később érik a BSETavasszal még nem kápráz-
tatta el szurkolóit az NB III-as 
Balassagyarmati VSE labda-
rúgó együttese. Az erősen 
átalakult gárda ugyan az 
eddigi mérkőzések bizonyos 
szakaszaiban ellenfele fölé 
nőtt, de az igazi eredmény 
várat magára.

Fejlődő kajakosok
2018-tól kajak-kenu szakosztállyal bő-
vült a Vitalitás SE palettája. Lezajlott 
az országos kajak-kenu fizikai erőfel-
mérő tiszaújvárosi régiós állomása, 
ahol a Vitalitás kajakosai fantasztikus 
formát mutattak.

A versenyen több mint 400 induló mér-
te fel, hogy milyen állapotban van a téli 
alapozói időszak végén. 

1. helyen végzett Ódor Barnabás 
és Jámbor Versény. 2. helyezett Csábi 
Dorka és Kruj Benedek. 3. helyet szer-

zett Siket Flóra. 4. helyen végzett Siket 
Anna, 7. lett Kecskeméti Kamilla. A csa-
patversenyben a Vitalitás húszból a 10. 
helyen végzett.

Ulveczki Edina edző bizakodó a vízre 
szállással és a további versenyzéssel 
kapcsolatban. Kora tavasszal edzőtábor-
ba mennek, terveznek több vízi túrát is, 
és folytatják a Vitalitás Sportcentrumban 
az erősítő edzéseket.

Múltidéző találkozóra gyűltek össze a 
Svejk Vendéglőben a BSE első aranykor-
szakának utolsó NB II-es szezonjában, 
1981/82-ben együtt futballozó labdarú-
gók. 

Az összejövetelt Szalai István és Szedlák 
Gábor szervezte, és az egykori társak közül 
még heten fogadták el a meghívást: Hor-

nyák Pál, Radics László, Rob Gábor, Kövér 
György, Dudás Zoltán, Földesi Károly, Varga 
Sándor, illetve az akkori pályaedző, Szabó 
Ernő. 

A régi nagy csaták, a mámoros diadalok 
felidézésén túl megemlékeztek az azóta el-
hunyt csapattagokról is: Fábri János, Fried-
mann Tibor, Kovács István és Pribeli István 
már csak az égi pályáról tekinthet vissza 
rájuk. 

A gárda legnagyobb fájdalma az volt, 
hogy az 1980/81-es idényben akár még az 
első osztályú szereplésre is remény támadt 
Balassagyarmaton, de a kor politikai vezeté-
se inkább a salgótarjániakat támogatta, egy 
esztendővel később pedig az MLSZ átszer-
vezte az NB II-t, és a BSE így két évtizedre 
búcsúzni kényszerült a második vonaltól.

(hege)

Sikeres mászások
Budapest adott otthont a Pannon Kupa sportmászó 
versenynek, ahol Románia, Szerbia és Magyaror-
szág versenyzői mérték össze tudásukat – Benus 
Adél kiválóan szerepelt. 

A férfiak mezőnyében Vályi Gergő a 12. helyezést érte 
el, amely jó eredmény, azonban a döntőbe jutáshoz nem 
volt elég. Benus Adélnak a magas férfiaknak épített utak 
nem kedveztek, de így is bejutott a hat legjobb női mászó 
közé a negyedik helyen. A döntőben azután a már csak 
a női versenyzőknek épített úton a gyarmati lány maga-
biztosan mászott és a legjobb teljesítményt nyújtva, első 
Pannon Kupa versenyét győzelemmel zárta. Adél elmondta: a versenyre az idei szezonra 
történő felkészülési időszakban került sor, és ilyenkor a kemény edzéseken van a hangsúly, 
a versenyformát később kell elérnie. A felkészülési ciklusba ékelődő versenyen nyújtott jó 
eredménye azonban azt mutatja, hogy az elmúlt két hónap edzésmunkája sikeres volt.

Legendák múltidézése










