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Hadüzenet a vandáloknak
Ha harc, hát legyen harc! – summázta véleményét a Palóc

Ligetben megdöbbenve tapasztalt vandalizmus kapcsán

városunk polgármestere. Rendeletmódosításra készül az

önkormányzat, hogy kedvüket szegjék a magukról 

megfeledkező egyéneknek. 

Aligha a nyári hõségnek, sokkal inkább egyesek korlá-
tozott agymûködésének köszönhetõ, hogy az elmúlt he-
tekben egyre több vandál cselekedet dühíti a jóérzésû ba-
lassagyarmatiakat. Hétvégi éjszakákon nem csupán a
holdat ugatják, de a gyalázatos tettek mezejére is lépnek
a bulikról hazatámolygó bizonyos embertársaink. A ku-
kák borogatása és a kirakatok levizelése mellett tovább
bõvült a pusztítók tevékenységi köre. 

Legutóbb a Palóc Ligetben alakítottak. Szemmel látha-
tóan nem bírtak magukkal: nem volt elég, hogy italos pa-
lackot vágtak az egyik stáció üvegmozaikjába, hogy járó-
lapokat szakítottak fel, de még a szökõkutat is megron-
gálták.

Medvácz Lajos polgármester miután megtette a felje-
lentést a rendõrségen, ultimátumot adott az érintettek-
nek: - Ha harc, hát legyen harc! Nem tûrjük tovább tétle-

nül az esztelen pusztítást, nem hagyjuk, hogy elhara-
pódzzanak a vandál cselekedetek. Rendeletet módosí-
tunk, az eddigieknél keményebben fogjuk büntetni a ma-
gáról megfeledkezõ egyéneket. A napokban egyeztetünk
a szórakozóhelyek éjszakai közönségét ellenõrzõ csoport
felállításáról is. Az önkormányzat nem nézi tétlenül,
hogy néhány magából kivetkezõ ember miatt a közösség
károsuljon.

A döntésekrõl természetesen tájékoztatjuk olvasóinkat.
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Rajtolhat a városközpont
korszerûsítése
Minden akadály elhárult a városközpont kor-
szerûsítése útjából, elindulhat a régóta várt
beruházás.

Aligha mondunk újat olvasóinknak, hiszen több-
ször beszámoltunk róla, hogy Balassagyarmat
belvárosa teljesen új arculatot kap, mely a hagyo-
mányok szellemében fogant, ám a napjainknak
megfelelõ ízlésvilággal bír. 
A várva várt beruházás az elõzetes tervekhez ké-
pest késedelmet szenvedett, ugyanis februárban
rossz hírt kapott az önkormányzat. A Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség az elsõ fordulóban megítélt
támogatáshoz képest közel 80 millió Forinttal ke-
vesebbet ítélt meg városunknak. A városvezetés
panasszal élt a kedvezõtlen döntéssel szemben.
Júliusban megszületett a határozat: Balassagyar-
mat megkapja az eredeti támogatást.
Mivel minden akadály elhárult a beruházás elõl,
megkezdõdhetett a szokásos eljárás: a támogatá-
si szerzõdés elõkészítése, majd a közbeszerzési
eljárás. Jövõ tavasszal munkához láthatnak a kivi-
telezõ cégek gépei. A tervek szerint elõször a Rá-
kóczi út-Mikszáth Kálmán utcai körforgalom kiépí-
tésére, az Óváros tér teljes rekonstrukciójára és
az Ady Endre utca felújítására kerül sor, aztán kö-
vetkezik a Civitas Fortissima tér és környékének
megszépítése.  A városközpont korszerûsítése
2013 nyarára elkészül. 

Zene határok nélkül
Immáron 25 éves múltra tekint vissza a július végén megrende-

zett Nemzetközi Muzsikustábor, Verseny és Mûvészeti Fesztivál.
Hallható volt kortárs- és kamarazene, musical, nagyzenekari est,
elõadói verseny. Tíz országból száz fiatal hangszeres muzsikus csi-
szolta tudását - tizenhat szakon, a zongorától a klarinéton át a kür-
tig, de volt karmesterkurzus is - hazai és külföldi professzorok irá-
nyításával. Igazi kuriózumot jelentett a több nemzetközi verseny
gyõztese, a Junior Prima díjas balassagyarmati Banda Ádám fellé-
pése: mesterével, Perényi Eszterrel közösen adták elõ Bach hege-
dûkre írt kettõsversenyét. Dörgõ tapssal kísért nagy sikert aratott a
zenekari est slágere, a Carmina Burana is. 

Fotó: Pénzes Géza
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Felújítják a
Sportcsarnokot
Tizenötmillió forintos kormányzati támogatásnak
köszönhetõen felújítja az önkormányzat a Városi
sportcsarnokot.
Sor kerül az épület lapos
tetejének teljes körû fel-
újítására, új csapadékvíz
elleni szigetelést helyez-
nek el a tetõn. A homlok-
zatok hõszigetelésén is
javítanak, a régi nyílászá-
rókat is hõszigeteltekre
cserélik. A nézõi vizes-
blokkok is teljesen felújítják, illetve akadálymentesí-
tésre kerül sor, amelynek köszönhetõen a mozgás-
korlátozottak is igénybe vehetik az intézményt. 
A Városi Sportcsarnok felújítása még idén megkez-
dõdhet.

Fideszes tisztújítás
Ismét Csach Gábor alpolgármestert
választotta a helyi szervezet a Fidesz
Magyar Polgári Szövetség városi el-
nökének. Csach 2001 óta tölti be ezt
a posztot. A párt elnökségébe új tag-
ként bekerült Babcsán Mihály, a ko-
rábbiak közül megerõsítést kapott
Horthy Istvánné, Reznicsek
Ferencné, Huszár Péter, Medvácz
Lajos és Zolnyánszki Zsolt. Csach
Gábort az elmúlt napokban megvá-
lasztották a Fidesz Nógrád Megyei
Önkormányzati Tagozat elnökének is.

Bölcsõdei
fejlesztés
Hamarosan befejezõd-
nek a városi bölcsõde
felújítási munkálatai. A
80 milliós fejlesztés so-
rán szinte teljesen
megszépül az intéz-
mény. Az épület bõví-
tése mellett új tetõt, új
burkolatokat is kap az
apróságok otthona. 

Némafilm
A balassagyarmati származású Matúz Gábor
újságíró-filmrendezõ – A legbátrabb város címû
közismert mozi alkotója – új alkotásának premi-
er elõtti díszbemutatójára kerül sor az Uránia
Nemzeti Filmszínházban szeptember 30-án. A
Némafilm címû különös hangulatú alkotás két
siket közéleti személyiség nem mindennapi
életútját rajzolja meg: Kósa Ádám az Európai
Parlament, Tapolczai Gergely pedig a Magyar
Országgyûlés elsõ és mindmáig egyetlen hal-
lássérült tagja. A film fõvédnöke dr. Schmitt Pál,
a Magyar Köztársaság elnöke. A filmet Matúz
Gábor mellett Siklósi Beatrix rendezõ jegyzi.

Óvodai
felújítások
A nyáron 10 millió fo-
rintért fejlesztette az
önkormányzat az
óvodákat. Nyílászáró-
kat cseréltek, burkola-
tot újítottak a három,
a Játékvár, a Deák ut-
cai Gézengúz és az
ipolyszögi intézmény-
ben.

A 15. alkalommal megren-
dezett Sörfesztiválon 52 féle
csapolt sört kóstolhattak a
látogatók. Az egyre népsze-
rûbb rendezvényen több il-
lusztris látogató is megje-
lent, többek között Andy
Vajna, a világhírû magyar
származású filmproducer
(képünkön Fazekas Jánossal,
a rendezvény tulajdonosá-
val).

A szervezõk tájékoztatása
szerint jövõre ismét megren-
dezik az eseményt, azonban
a sportpálya környékén lakó
néhány ember tiltakozása
miatt új helyszínt keresnek.
Szívesen várnak javaslatokat
a golan@golan.hu címre.

Balassagyarmatiak sokaságának is jó

programot jelentett a negyedik alka-

lommal megrendezett szlovákgyarma-

ti falunap, amelyen hat katlanban főz-

ték a finom gulyásféleségeket. 

Az ide látogatók között ott voltak
a Gyarmat nevet viselõ települések
képviselõi, akiket a város mellett a
szlovákgyarmatiak is vendégül lát-
tak. A rendezvényt a Mûvelõdési

Központ és számos balassagyarmati
vállalkozó is támogatta. Medvácz
Lajos polgármester kíséretében
megjelent a városi testület számos
tagja.

A programok kezdetén Árvay
Denisa, Szlovákgyarmat polgármes-
tere köszöntõjében kiemelte: a ha-
tárnyitás érzékelhetõen erõsítette az
emberi kapcsolatokat. A helyiek kö-
zül sokan találtak munkát az Ipoly
túloldalán, egy gyarmati vállalkozó
a faluban üzletet épít, ami munkale-

hetõséget jelent az ittenieknek. A Fe-
hér hegy oldalán felépült mutatós
házakba a városból is pályázhattak
fiatal családok. Az egykori határál-
lomás hasznosítására nyílt pályáza-
tott írtak ki. 

A Fazekas János vállalkozó által
biztosított színpadon a népes kö-
zönség szórakoztatására hagyo-
mányõrzõ együttesek, táncosok,
énekesek léptek fel, hajnalig tartott
az utcabál.

(szendre)

Gyarmatok Szlovákgyarmaton

Sikeres Sörfesztivál
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Jól haladnak a Dr. Kenessey Albert Kórház
350 millió forintos beruházásának munkála-
tai – mint azt dr. Szabó Géza igazgató-fõor-
vostól megtudtuk. 

- Az egészségügyi ellátás terén tapasztalha-
tó elégedettséget és biztonságérzetet jelentõs
mértékben befolyásolja a sürgõsségi
ellátáshoz (SE) történõ gyors hozzá-
férhetõség, a szakszerû ellátás –
mondta az intézményvezetõ. - Ennek
egyik legfontosabb reprezentánsa az
SBO, melynek célja egyrészt, hogy a
kórházba kerülõ betegek érkezésük
pillanatában részesülhessenek az
azonnal szükséges, nemegyszer élet-
mentõ beavatkozásokban, másrészt a
kivizsgálással gyors döntés szület-
hessen az esetleges további gyógyke-
zelés helyszínérõl, mikéntjérõl. A SE
hatékonyságának növelésével jobban kiak-
názhatók a progresszív betegellátásban rejlõ
lehetõségek. Kórházunkban SO2 szintû Sür-
gõsségi Osztály kialakításába kezdtünk cím-
zett támogatás segítségével, ugyanakkor an-
nak továbbfejlesztése (SO2 korszerûsítése)
kulcsfontosságú a gyógyító-megelõzõ tevé-
kenység elérhetõségének, költséghatékony-

ságának növelése terén. A sürgõsségi ellátás
fejlesztés növeli a versenyképességet, hiszen
az életesély növelésén keresztül javítani ké-
pes az egészségnyereséget.

A városi kórház új beruházása 3 fõ fejlesz-
tést foglal magába: a sürgõsségi osztály építé-

se – átalakítás és felújítás - a volt belgyógyá-
szat földszintjén, helikopter leszálló pálya épí-
tése a labor épület tetején, valamint az ellátás-
hoz szükséges gépek és mûszerek beszerzése.

Amikor idén õsszel elkészül a 350 milliós
beruházás, a gyarmati kórház sürgõsségi el-
látása a népszerû tévésorozatban, a Vészhely-
zetben látottakat idézi meg. 

Kórházi fejlesztés, mint a Vészhelyzetben

Az önkormányzat tavasszal kizárta tagjai közül az egyik szocialista

városatyát, aki az igazságszolgáltatáshoz fordult panaszával.

A bíróság megerősítette a képviselő-testület döntését.
Pulay László és Siket Béla önkormányzati képviselõk májusban

az egyik MSZP-s városatya képviselõi összeférhetetlenségének ki-
mondását kezdeményezték. Állításuk szerint Szabó Péter a Balassa-
gyarmati Többcélú Kistérségi Társulás vezetõje annak 2004-es meg-
alakulása óta, s ez a munkaköre a törvény értelmében összeférhe-
tetlen a 2010 októberében, MSZP-s kompenzációs listájáról meg-
szerzett képviselõi mandátumával.  Pulay és Siket úgy fogalmazott:
„elfogadhatatlan a törvénytelen állapot fenntartása akkor, amikor
éppen a jogszabályokra hivatkozva gyakran 100 forintos eltérés mi-
att kell jogos segélykérelmeket elutasítanunk”.

A képviselõ-testület ezt a hét hónapos törvénytelenséget állította
helyre május 11-én született döntésével: Szabó Pétert kizárták a tes-
tületbõl.

Az érintett élt törvény adta lehetõségével: a Nógrád Megyei Bíró-
ságtól kérte az önkormányzati döntés felülvizsgálatát és megsem-
misítését.

A Nógrád Megyei Bíróság június 21-én kelt határozatában eluta-
sította a felülvizsgálati kérelmet, és helybenhagyta az összeférhetet-
lenséget kimondó testületi döntést.

Szabó Péter kistérségi munkaszervezeti vezetõként 247 ezer fo-
rint havi jövedelemmel rendelkezik, melyet június végéig egészített
ki havi 96 ezer forintos képviselõi tiszteletdíja.

Az MSZP helyi szervezete Szabó Péter helyére Szedlák Sándort
delegálta, aki az augusztus 30-i rendkívüli testületi ülésen letette
képviselõi esküjét.

Távozott az MSZP-s képviselõ
- 1950. január 27-én szü-
lettem Budapesten – mu-
tatkozik be olvasóinknak
Szedlák Sándor. - Szüle-
im a város elismert és
megbecsült polgárai vol-
tak. Édesapám az Ipoly
Bútorgyár igazgatójaként,
édesanyám a Budapesti

Finomkötött személyzeti vezetõjeként  dolgozott.
Szakmai munkámat az emberek tisztelete és
képviselete jellemezte. Tanulmányaim során Fel-
sõfokú Munkaügyi és Felsõfokú Személyzeti
szakképesítést szereztem. A Városi KISZ Bizott-
ság munkatársaként 5 évig a fiatalok nevelésé-
ben vállaltam feladatot, amelyre a mai napig
büszke vagyok. 16 évig voltam a Nógrád Megyei
Tanács Gyógyszertári Központ személyzeti veze-
tõje, majd 14 évig a kereskedelemben vállalko-
zóként dolgoztam. A Winkler Lajos Gyógyszertár
vezetõjeként dolgozó feleségemmel boldog csa-
ládi életünket 3 gyermek és 1 unoka teszi teljes-
sé. Jelenleg nyugdíjas vagyok.  A városért to-
vábbra is tenni akarok- a polgárok segítségével
és bizalmával- az MSZP képviselõjeként tisztes-
séges és becsületes közéletet és együttmûkö-
dést ajánlok!

112 milliót
nyert a
város
Az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetbe
került önkormányzatok
támogatási keretébõl
(ÖNHIKI) 112 millió
forintot kapott
Balassagyarmat. A kor-
mányzat az elõzõ
évekhez képest objek-
tívebbé tette a rend-
szert, s a keretet is
háromszorosára
növelte. A legtöbb
támogatást az észak-
magyarországi régió
kapta: Miskolc (378 mil-
lió) és Salgótarján
(142) után az ország
ötödik legnagyobb
összegét nyerte el
városunk. Jó helye lesz
a pénznek: Gyarmat
620 milliós mûködési
hiányát enyhíti. 



A Városi Idősek Otthonában benső-

séges házi ünnepség keretében bú-

csúztatták nyugdíjba vonulása al-

kalmából Percsina Pálné pavilon-

vezető főnővért, aki életének első

és egyetlen munkahelyén 42 évig

dolgozott példamutatóan.

Tizenhat évesen,
1969-ben lett az in-
tézmény dolgozója,
közben ápoló- és
asszisztensi okleve-
let szerzett, majd
szociális otthoni sza-
kosítót végzett.
1984-ben két gyerek-
kel özvegyen ma-
radt. Több évtizedes
munkája alatt rend-
kívüli odaadással és
szeretettel gondozta
a rábízott idõseket és sok fiatallal
szerettette meg ezt az áldozatos és
önfeláldozást igénylõ nehéz mun-
kát.

Percsina Pálné, született Berta
Éva korán árvaságra jutott, 6 éves
korától a nagyszülei nevelték és

úgy véli, a lelkébe ivódott az idõ-
sek tisztelete. A kiváló munkáért
1987-ben kapott miniszteri kitünte-
tést és 1990-ben nyerte el a Kiváló
Véradó Szervezõ kitüntetést a Ma-
gyar Vöröskereszt Országos Veze-
tõségétõl. Szakmai munkája elis-
meréseként 1994-ben kapta meg a
II. Pavilon vezetõi megbízatását és
elmondható, hogy ellátottai, azok

hozzátartozói, munka-
társai szerették és tisz-
telték megbízhatósá-
gáért, fegyelmezettsé-
géért. Munkássága el-
ismeréseként méltán
kapta meg 2008 évben
a Balassagyarmat Szo-
ciálpolitikájáért Díjat. 

Az Érsekvadkerten
élõ Percsina Pálné azt
mondja: - Örömmel
vettem, mikor a kor-
mány rendelete értel-

mében 42 évi munkaviszonyom
alapján nyugdíjba mehettem és vé-
ge lett a sok évtizedes kora hajnali
vidékrõl való bejárásnak és most
már a családomnak, a három ked-
ves unokámnak élhetek. 

Szabó Endre
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Egy munkahelyen 42 évig

Átadták az 
épületegyüttest
Az önkormányzat hosszú távú városrendezési ter-
veinek megfelelõen már korábban elbontották a
Rákóczi út Bíróság utáni „putrisorát”, hogy a he-
lyén a belváros megújuló arculatához illõ házak
épüljenek. A napokban átadták a Kovács Gábor
tervei alapján, Kopisz János vállalkozó (felvételün-
kön) kivitelezésében készült új épületegyüttest.
Hat lakást, két üzlethelyiséget és nyolc garázst
vehettek birtokukba az új tulajdonosok. 

Oktatási
fejlesztés
Városunk 60 millió forintos támoga-

tásban részesült oktatási infrast-

ruktúra fejlesztésre.

Az Európai Uniós forrás segítségé-
vel a Kiss Árpád Általános Iskolában
és Tagintézményeiben, illetve a Ba-
lassi Bálint Gimnáziumban valósult
meg informatikai fejlesztés. 

Ennek keretében összesen össze-
sen 38 interaktív táblával gazdagod-
tak az oktatási intézmények. Emel-
lett 89 db számítógép, 2 db szavazó
csomag beszerzésére is sor került, il-
letve az interaktív táblák használatá-
val kapcsolatban oktatáson vettek
részt a pedagógusok.

A megvalósult informatikai fej-
lesztéssel a tanulók számára elérhe-
tõvé váltak azok a korszerû tanesz-
közök, amelyek segítségével gyor-
sabban és hatékonyabban tudják el-
sajátítani a kötelezõ tananyagot.
Ezek a legkorszerûbb oktatástechni-
kai eszközök, amelyek a mostani,
száraz tankönyv alapú oktatás he-
lyett egy látványos és a figyelmet le-
kötni képes gazdag vizuális pedagó-
giai gyakorlatot vezethetnek be.

Építési telkek
Huszonnyolc új építési telket jelölt ki az önkormányzat az új iskola és a
Springa közötti területen. Jelenleg a közmûvesítés tervezése folyik, be-
fektetõi érdeklõdõket is vár a város. 
Az új templom mellett tizennyolc építési telket jelöltek ki, a földhivatali
átvezetések után nyolcat értékesítenek. A területen, a Török Ignác utcá-
ban található az egyre népszerûbb BMX Dirt pálya, amelynek elhelye-
zését is megoldotta az önkormányzat. Csupán kétszáz méterrel kellett
odébb költöznie a repülõ bringásoknak, a Vak Bottyán úton található vá-
rosi földterületen alakíthatták ki Haszpibulként ismert régi-új pályájukat. 

Lengyel Anna 
kitüntetése
Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási és igazságügyi miniszter a köz-
társasági elnök megbízásából augusztus 20-a
alkalmából a Magyar Köztársasági Arany Ér-
demkereszt kitüntetést adta át a balassagyar-
mati származású Radosné Lengyel Annának, a
Magyar Rádió felelõs szerkesztõ-riporterének.
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Szeptembertől jelentősen átalakult a

lakásfenntartási támogatás: megszűnt

a szociális alapú gázár- és távhő ár-

támogatás és beépül a lakásfenntartá-

si támogatásba. Az új támogatást a

helyi önkormányzatnál kell igényelni,

a részletekről dr. Tőzsér Zsolt, városunk

jegyzője tájékoztatta lapunkat.

- Lakásfenntartási támogatást a fû-
téstámogatáson túl többek között kö-
zös költségre, csatornahasználati díjra,
a szemétszállítás költségeire, villany-
áram, víz és gázfogyasztás költségeire
lehet kérni – magyarázta dr. Tõzsér
Zsolt. - Újdonság az eddigi gyakorlat-
hoz képest, hogy a gázzal és távhõvel
fûtõk mellett azok is igénybe vehetik
az új lakásfenntartási támogatást, akik
fával, olajjal, szénnel vagy más módon
fûtenek.

Az új támogatási rendszer egysze-
rûbb lesz. A jogosultságot biztosító jö-
vedelemhatár emelése lehetõvé teszi,
hogy a korábbi energiatámogatási
rendszer jelenlegi jogosultjai továbbra
is kaphassanak támogatást. Annak kö-
szönhetõen, hogy a fûtéstámogatás is

beépül a lakásfenntartási támogatás-
ba, nem kell két, hasonló célokat szol-
gáló támogatási rendszert párhuza-
mosan mûködtetni. Így kiszûrhetõek
a támogatást jogosulatlanul igénybe-
vevõk. Az átalakítás fõ célja az ellátás-
ra jogosultak körének kibõvítése. Az
új támogatási rendszer lényegesen
megemeli a jogosultsági jövedelemha-
tárt, amelyet a törvény 71.250 Ft-ban,

az öregségi nyugdíjmini-
mum 250 százalékában ha-
tároz meg - a korábbi 150
százalék helyett. 

Annak érdekében, hogy
a támogatás a korábbinál
igazságosabb és hatéko-
nyabb legyen, a lakásfenn-
tartási támogatás feltétele a
jövedelem- és vagyonvizs-
gálat, amelyet a helyi ön-
kormányzat végez el. A tá-

mogatást igénylõk vagyoni helyzeté-
nek vizsgálatával az a cél, hogy ki-
szûrhetõek legyenek a támogatást
nem jogszerûen igénylõk, növelve ez-
zel az ellátás hatékonyságát.

A vagyon mértékének megállapítá-
sakor az ingatlant, a jármûvet és a for-
galomképes vagyoni értékû jogot kell
figyelembe venni, nem kell azonban
beszámítani a kérelmezõ által lakott
ingatlant, az általa lakott ingatlanon
fennálló vagyoni értékû jogot.

- Pénzben és természetben is nyújt-
ható a támogatás – folytatta a jegyzõ -
, a törvény értelmében a lakásfenntar-
tási támogatást elsõsorban természet-
ben kell nyújtani. A támogatást elsõ-
sorban azokhoz a rendszeres kiadá-
sokhoz kell nyújtani, amelyek megfi-

zetésének elmaradása a kérelmezõ
lakhatását a legnagyobb mértékben
veszélyezteti. A támogatás megosztva
is adható: részben készpénz, részben
természetbeni támogatás formájában.
A természetben nyújtott támogatás
esetén az ügyfél nem kap bankszámlá-
jára vagy kezéhez közvetlenül kész-
pénzt, hanem az önkormányzat köz-
vetlenül a közüzemi (gáz, áram,
távhõ, szemétszállítás, stb.) szolgálta-
tók felé fizeti az esedékes számlát.

Amennyiben az adott személy ed-
dig már jogosult volt a lakásfenntartá-
si támogatásra - egy korábbi önkor-
mányzati határozat alapján -, úgy nem
kell új igényt benyújtania, azt a határo-
zatban foglalt ideig változatlanul meg-
kapja. Azoknak azonban, akiknek ed-
dig járt a gáz és távhõár-támogatás,
nem jár tovább „automatikusan” az
azt kiváltó lakásfenntartási támogatás,
hiszen változtak a feltételek. A támo-
gatást a jogosultságnak megfelelõ ké-
relem benyújtása hónapjának elsõ
napjától havonta folyósítják, illetve a
fizetési kötelezettség felmerülésének
idõpontjában.

- Szeretném felhívni a lakosság fi-
gyelmét arra – tájékoztatott dr. Tõzsér
Zsolt -, hogy a 3 vagy több gyermeket
nevelõ családok továbbra is jogosultak
gázárkedvezményre, azt a Magyar Ál-
lamkincstár Megyei Igazgatóságától
(3100 Salgótarján, Rákóczi fejedelem
út 36.) kell közvetlenül igényelni 2012.
évre - ez év szeptember 30-ig. A ked-
vezmény az igénylõlap kitöltésével és
a csatolt utolsó havi gázszámla máso-
latával igényelhetõ. Társasházban
élõknek nem kell számlát mellékelni.
A lakásfenntartási támogatás iránti
igényeket a Polgármesteri Hivatal hu-
mánszolgáltatási osztályán lehet be-
nyújtani.                                          (szn)

Igazságosabb támogatás
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Találkoztak a Szentatyával
Városunk négy diákja kapott lehetõséget arra, hogy
több millió fiatal társaságában részt vehessen Spanyol-
országban a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón. 
Ebben az esztendõben is több millió,
a világ minden részérõl érkezett fia-
tal vett részt a pápa által 1987 óta
rendszeresen meghirdetett Ifjúsági
Világtalálkozón, amelynek ezúttal
Madrid adott otthont. Városunkból
Daka Vivien, Völgyi Emese, Hatala
Ivett és Hatala Tamás (felvételün-
kön) tapasztalhatta meg e nem min-

dennapi élményt. A találkozón résztvevõk püspöki
katekéziseket hallgathattak, bejárhatták a keresztutat, de kü-
lönféle kulturális programok, kiállítások és múzeumi túrák is
hozzájárultak ahhoz, hogy az öt kontinensrõl érkezõ fiatalok
felejthetetlen tapasztalatokat gyûjtsenek és megismerjék a
világ minden tájáról érkezett katolikus testvéreiket az ott töl-

tött napok során.
A világtalálkozó záró eseményén kö-
zel 4 millió fiatal gyûlt össze a mad-
ridi repülõtéren, hogy meghallgassa
XVI. Benedek pápa gondolatait. A
gyarmati diákok elmondása szerint
életre szóló lelki feltöltõdést jelentett
számukra a Szentatyával való talál-
kozás.



Különleges turisztikai látványossággal
gazdagodik városunk. Az Ipoly Erdõ Zrt.
az Észak-Magyarországi Operatív Prog-
ramnak (ÉMOP) köszönhetõen jelentõs
beruházásokat hajtott végre a
Nyírjesben.

– A Nyírjesben található 22 hektáros
fûvészkert koncepciója, hogy Európa, Ázsia
és Észak-Amerika mérsékelt éghajlaton élõ
növényeit erdõtársulás-szerûen mutassuk
be – mondta el Bernáth István, az Ipoly Er-
dõ Zrt. területért felelõs erdésze. – Mini er-
dõket próbálunk létrehozni, ahol a látogatók
bepillantást nyerhetnek távoli vidékek nö-
vényvilágába.
A Nyírjesben lévõ egykori rönkjátszótér és a
Kincsem-pusztai volt kispuskalõtér közötti
területen hat évvel ezelõtt kezdõdött a kert
kialakítása. Hat éve bekerítették, majd a nö-
vénytársulások között vezetõ elsõ tanös-
vény is elkészült. Ipoly Erdõ Zrt. Komplex
ökoturisztikai fejlesztésekrõl szóló, az Euró-

pai Unió és a Magyar Állam által támogatott
pályázata pedig 2010-ben adott újabb len-
dületet a fejlesztésnek.
– A pályázatnak köszönhetõen a Nyírjes fel-
öli kapunál korszerû, erdei játszótér épült –
kezdi a terület bemutatását Bernáth István.
– Ugyancsak itt alakítottunk ki egy 15 hektá-
ros vadasparkot, ahová gím- és dámszarva-
sok, muflonok és õzek érkeznek majd. In-
nen több kilométer hosszú, a növényeket
bemutató tájékoztató táblákkal szegéjezett
tanösvény indul a kincsempusztai kapuhoz.
Ott pedig fedett foglalkoztató, parkoló és eu-
rópai színvonalú kiszolgáló helyiségek vár-
ják a látogatókat. A füvészkert igazi látvá-
nyosságai azonban a tanösvény részeként
megépült három fahíd. Ezekkel a terület
domborzati különbségeit szerettük volna ki-
emelni, illetve olyan pontokat kijelölni, ahon-
nan a füvészkert jól belátható.
A 2010-ben kezdõdött fejlesztés hamarosan
befejezõdik, ám a nagyközönség a követke-
zõ években is csak szervezett keretek kö-

zött látogathatja majd, amit a különleges nö-
vények megóvása indokol. Mint megtudtuk,
Balassagyarmat új turisztikai látványossága
600 különbözõ növényfajnak ad otthont, kö-
zülük legalább 550 nem honos Magyaror-
szágon.

– A parkot elsõsorban a szervezett csopor-
toknak ajánljuk – tette hozzá az Ipoly Erdõ
Zrt. munkatársa. – A cég központjában talál-
ható oktatóterem, és az itt elkészült kinti
foglalkoztató, illetve a közel 40 hektáros
rendezett park ideális helyszíne lehet kirán-
dulásoknak és erdei iskolai programoknak.

Füvészkert és vadaspark
8 aktuális
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Közel negyven éves múltra tekint vissza
az országos és nemzetközi versenyeket
is megnyert Palóc Kertbarát Kör, amely
ismét megrendezte a hagyományoknak
megfelelõen idén is sikert aratott ter-
mékbemutatóját.
A tavalyi aszályos évben elmaradt a kert-
barátok kiállítása, de az idén kellõ idõben
volt elegendõ csapadék a növénytermesz-

tõk örömére - vélekedett Láng Mihály, a
Palóc Kertbarát Kör elnöke.  A közel négy
évtizedes múltra visszatekintõ egyesület az
elmúlt években országos és nemzetközi
versenyeket is megnyert és ezek a rangos
elismerések is láthatóak voltak azon a ter-
mékbemutatón, amelyet sokan tekintettek
meg a Mûvelõdési Központban.
Balassagyarmat patinás civil egyesületé-
nek kiállítását Medvácz Lajos polgármester
ajánlotta a közönség figyelmébe, kiemelve,
hogy az évszázados kertészeti, termeszté-
si tapasztalatok megõrzésében és tovább-
adásában elismerésre méltóan szolgálnak
a kör tagjai.
Minden korosztály megfordult a termékbe-
mutatón, amelyen szemet gyönyörködtetõ
zöldségek, gyümölcsök, virágok, befõttek
sokasága mutatta a szorgos és gondos

munka gyümölcseit. Hustyava Istvánné és
Kerekes Jenõné asztalán fûszerfélék, ola-
jak, ecetféleségek a változatos konyha le-
hetõségét jelezték. Bencsik Józsefné és
Láng Mihály termelvényeinek sokaságát
mutatta a gazdag gyümölcskosár, pompá-
zatos alma-, körtefajták . A Széles testvé-
rek a párjaikkal a zöldségek és gyümöl-
csök mellett mutatós befõtteket állítottak ki.
„Természetes Magyar Méz”- reklámozta
termékei sokféleségét a Szentei Méhészet.
A kertbarátok kiállításait rendezõ Németh
Tibor örökzöldek sokaságát mutatta be.
Honti Jánosné paprika fajtái, Tornyos
Mihályné almái, Számelcsik Pálné és a
kertbarát kör sok más tagjának szemrevaló
kerti termékei mellett Párkányi Péterné és
dr. Szabó Lenke szõlõféleségei is azt jelez-
ték, hogy a kertbarát kör alapítására 1973-
ban javaslatot tevõ néhai Merczel Miklós
órásmester kezdeményezése nem volt hiá-
ba.

Szabó Endre

Gondos munka gyümölcsei

Kellemes kavalkád
Példás összefogásnak lehettünk tanúi szeptember elsõ szombatján az I.
Ipoly-menti Kavalkádon. A város szívében megrendezett fesztiválon ne-
ves mûvészek mellett határon innen és túlról érkezõ hagyományõrzõ
csoportok és kézmûvesek szórakoztatták a nagyérdemût. A korgó
gyomrokat jellegzetes palóc ételekkel kényeztették. A hagyományterem-
tõ fesztivált az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás Európai Uniós támo-
gatással valósította meg.



Garamvölgyi Eszter, a Szent-Györgyi

Albert Gimnázium és Szakközépisko-

la tanulója a nyáron Európa-bajnoki

címet nyert a Gróz János vezette if-

júsági válogatott strandkézilabda-

csapat tagjaként. Eszterrel a győze-

lemről, sportról, továbbtanulásról

beszélgettünk.

- Hogyan kerül egy gyarmati lány
a magyarországi ifjúsági strandkézi-
labda válogatottba?

- Kiválasztottak. A szövetségi kapi-
tány, Gróz János és az edzõ, Rovnyai
Mariann 2009-ben strandkézilabda-
tornákra jártak játékosokat ke-
resni. Én a Szabó András és Ja-
kab István vezetésével mûkö-
dõ Specko Time Girls csapat
tagja voltam, és egy dunaha-
raszti mérkõzés után kérdez-
ték meg, hogy van-e kedvem
a következõ évben a váloga-
tottal edzõtáborozni. Persze
igent mondtam, és már tavaly
megkezdtem a felkészülést a
csapattal. Az edzõtáborozást
húszan kezdtük, majd folya-
matosan morzsolódtak le játé-
kosok, végül tízen marad-
tunk. A válogatott több tagja
Szentendrérõl jött, volt egy
dunaújvárosi lány, két váci,
egy lány a Fradiból, egy a Va-
sasból és én. Tavaly Bulgáriá-
ban elmaradt az EB, de idén
újra hívtak a horvátországi
bajnokságra. Umagba, a ver-
seny helyszínére két nappal
korábban mentünk ki, a bajnokságot
június 30. és július 2. között rendezték
meg. Az ukránokkal, a svájciakkal és
a horvátokkal kerültünk egy csoport-
ba, az elsõ napon játszottuk a cso-
portmeccseket, és mindhármat sike-
rült megnyernünk. Másnap került
sor a középdöntõkre, a norvégokkal
és a törökökkel, szintén gyõztünk. Es-
te volt még egy negyeddöntõ Svájc-
cal, másnap pedig az elõdöntõ újra a
horváttokkal, és a döntõ az orosz csa-
pat ellen. Megnyertük az összes
meccsünket, kaptunk érmet, kupát,
ajándéktárgyat, és ami a legfonto-
sabb, a bajnoki címet. A nyolc külön-
díjból ötöt szintén mi hoztunk el, a
magyarok közül került ki „A legjobb

jobb szélsõ”, „A legjobb kapus”, „A
gólkirálynõ”, „A legértékesebb játé-
kos”, és - amire védõként a legbüsz-
kébb vagyok -, a „Fair play” díjat is
megkaptuk. Ilyen még sosem fordult
elõ, hogy az elsõ helyezett ennyi díjat
elhozzon, ráadásul õ kapja a sport-
szerûségért, a legkevesebb szabályta-
lanságért járó elismerést is.

- Számítottatok erre a remek ered-
ményre?

- Meglepõ lehet, de igen. Három
éve volt már egy ifjúsági Európa-baj-
nokság, amit a magyarok megnyer-
tek, így mi címvédõként indulhat-
tunk. Nagyon tudatosan készültünk
rá, a csapat tagjait a különbözõ posz-

tokra válogatta ki az
edzõ, én belsõ védõ
lettem. Nagyon ko-
molyan vettük a
bentlakásos edzõtá-
borokat, a napi
nyolcórányi aktív munkát és a lelki
felkészülést, tavaly és idén is. Az
edzések inkább a strandkézilabdára
fektettek hangsúlyt, bár tavaly voltak
úszóedzéseink, erõnléti edzéseink is.
Csapatként is összeszoktunk, igaz,
válogatottként nem sok versenyen in-
dulhattunk, de Szentendre néven
részt vettünk például az IFI-kupán,
nemzetközi és hazai versenyekre is
beneveztünk. Gyarmaton is rendez-
tünk egy tornát, ahová a szerb csapa-

tot hívtuk meg, sõt a gyarmati férfi
kézilabdásokkal is edzettünk.

- Idén végzel a Szent-Györgyiben.
Hogyan tudod összeegyeztetni a
sportot a tanulással?

- A sport mindig nagyon fontos
volt nekem, habár a strandkézilabda
csak 2008-ban került elõtérbe. A moz-
gás nálunk családi vonás: édesanyám
is kézilabdázott, NBI/B-s csapatban
játszott Jászberényben, most pedig
kisgyerekeknek tanít többek között
testnevelést a Dózsa György Általá-
nos Iskolában. Apukámhoz szintén
közel áll a sport, a testvérem pedig a
Kábel SE ifi és serdülõ csapatának já-
tékosa. Kiskorunktól kezdve részt
vettünk szinte minden sportrendez-
vényen a városban, nemcsak kézilab-
dás, hanem atlétikai versenyeken is.
Mondhatni, lételemünk a mozgás. Én
a Dózsába jártam, testnevelés tago-
zatra, és negyedik osztályos korom
óta kézilabdázom: Tillmann Rezsõ ta-
nár úrnál kezdtem, majd 2005-ben be-
kerültem a városi csapatba, ott már
Hegedûs Henrik volt az edzõm. Ami-
kor ez megszûnt, a városi fiú ificsap-
attal edzettem, Demus Dániel vezeté-
sével, és a Szent-Györgyi csapatának
edzésein is részt vettem Kertész Gá-
bornál. Angol nyelvi tagozatra járok,
szeptemberben kezdtem az utolsó,
ötödik évet, úgyhogy most a legfon-
tosabb a továbbtanulás. Bár az edzõ-

táborok miatt hiányoz-
tam egy hónapot, a mu-
lasztást be tudtam pótol-
ni, és mivel ez a sport sze-
zonális, össze tudom
egyeztetni a tanévvel.
Nagy elõnyt jelent, hogy
tavaly középszintû angol
és testnevelés érettségit is
tettem. A Rendõrtiszti Fõ-
iskolára szeretnék jelent-
kezni, ott folytatni a spor-

tolást is. Magyar nyelv és irodalom
valamint történelem számít bele a fel-
vételibe, és nagyon komoly alkalmas-
sági vizsgáknak is eleget kell tenni.
Magyarból emelt szintû érettségire
készülök Vajda Andrea és Sinkóné
Szrenka Anikó tanárnõk segítségével.
A sport mellett nagyon szeretek ol-
vasni, Agatha Christie a kedvenc
íróm, valahol ez is kapcsolódik a
rendõrtiszti pályához.

Nagy Csilla
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Európa-bajnok gimnazista
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Egykor gimnazistaként szeretett
testnevelõ tanárom egy hétre eltiltott
a szertorna-edzésekrõl, mert egy leg-
hétköznapibb testnevelési órán sem
léphettünk be a tornaterembe iskolai
egyentrikó nélkül, és mert azt én ak-
kor otthon felejtettem. Ezt azért tud-
tuk a legtermészetesebbnek tekinteni,
mert nagyívû tervekkel rajongtunk
választott sportun-
kért, s tanárunkban
nem csak az egykori
olimpiai kerettagot
tiszteltük, de azért
szerettünk, mert sze-
mélyisége hitelesen
sugározta azt a tar-
tást, amely a sportér-
tékek közvetítésén túl
elkötelezettséggel élte
is annak ethoszát. Igy
az sem lepett meg,
amikor a hét letelte
után, de még a szerek-
re szabadulásom elõtt
magához szólított, s a
nyakamban viselt Má-
ria-éremre mutatva -
jól emlékszem szavaira
- azt mondta: „Ezt viselni felelõsen
szabad.” Már nem emlékszem, mit is
szóltam zavaromban, de elfogódottsá-
gomban kitüntetõnek is éreztem ezt a
megbízó személyességet akkor, a for-
radalom után pár évvel, s persze álla-
mi gimnáziumban.

Szûz hava, az iskolakezdõ hónap ta-
lán sokunkban úgy hív elõ ihletetten
õrzött emlékeket, ahogy Kosztolányi
napsugaras áhítatával még a nyarat
érezzük gyermek-szabadságunk hét-
köznapjaival. És ünnepeit is; Szent
Istvánnal, Nagyboldogasszonnyal,
melyet templomok, családok búcsúval,
zarándoklattal ünnepeltek és ünne-
pelnek ma is hûséggel, vagy mint

Károlyi Amy miniatûrjében, a bizo-
nyosság lélekemelõ hitével: 

„Bizonyosabb nekem a repülõ kof-
fer/ Mint a fizika tételei/ 

Valóságosabb Mária menybe-
menetele/ Mint a nõk egyenjogúsága/ 

Az én hitem ott végzõdik/ Ahol a
brosúrák elkezdõdnek/ 

Az én hitem ott kezdõdik/ Ahol Láz-
ár felkel és jár”      

Nagy- és Kisbol-
dogasszony, au-
gusztus 15. és
szeptember 8. kö-
zött; kétasszony-
közében már hûvö-
södnek az esték és a
hajnalok, de mint
Csíksomlyón a
p ü n k ö s d - h a j n a l i
virrasztók a felkelõ
napban Máriát, a
„Szentlélek sáto-
rát” látják meg,
ugyanígy sokfelé
élõ hagyomány
Kisboldogasszony
hajnalán a napfel-
keltét a szabadban

várni, csatlakozni az angyalokhoz,
akik ilyenkor Mária születésén örven-
deznek a mennyben. A fölkelõ Napban
megjelenõ Napba öltözött asszony,
mint a lorettói litániában a „Hajnali
szép csillag”, Stella puerpera Solistis
tiszteletére énekeljük ilyenkor: „Bol-
dog vagy szentséges Szûz Mária és
minden dicséretre méltó, mert belõled
támadt az igazság Napja, Krisztus, a
mi Istenünk”.

Pázmány Péter gyöngysorai, ra-
gyogó metonímiáinak barokk hevülete
sem nélkülözhette ezt a motívumot. 

„Óh dicsõséges, óh ékességes, csil-
lag, fényességes !/ Világ úrnõje, ke-
gyes anya, édes !/ Menny királynõje,

búk enyhítõje, egek erõs õre,/ tavaszi
színek, virágos vesszõje !/ 

Felkelõ hajnal, lámpa mely nem
csal, napdús sugarakkal/ tõled az éj
fut, s kigyullad a nappal”

A megnevezõ rajongás ihletett sor-
jázása azonban már Szûz havának 12-
ei ünnepét elõlegzi, s a míves szépsé-
gû névnapi köszöntõk hét évszázad-
nyi gazdag, színes kép-zuhatagos köl-
tészetébõl talán Juhász Ferenc versbõl
teremtett világát azzal hívhatja elõ,
hogy a becézve-könyörgõ Mária-tisz-
telet hasonló forma-építkezésével gyö-
nyörködtet:  „Urunk szülõanyja, gyö-
nyörûség fája, Betlehem virága, csil-
lagérc anyája, Isten palotája, ékesség
vizsgája, szépség arany-ága, alabást-
rom ágya, Isten citerája, csodálatos
hárfa, tiszta méz kancsója, tej-forrás
kávája”

Egy etiópiai anafora hasonló vers-
szerkezetet mutat a lelkesült képso-
rokkal, melynek egyike például úgy
hitelesíti keresetlen õszinteségének
áhítatát, hogy a hely színeinek egyikét
versbe, valójában imájába emeli.
„Térded azt az oroszlánt tartotta,/
akinek fölsége ijesztõ.” 

Mindenesetre belátható, hogy a
Mária-versek forrásvidékén sajátos
értékskála revelálódik, s jelenünkhöz
közeledtében egyre inkább a lelki tör-
ténések parányi elmozdulásaival, le-
heletfinom árnyalataival. A törékeny
és nagyon sérülékeny ember lelki
szenvedését enyhítõ minden igyeke-
zet, így a költészetbe nemesítés szent-
lelkes karizmája is ezért lehet talán
már önmagában is tisztelet a fájdal-
mas Anya elõtt. 

Ünnepén, Szûz havában, 15-én
hozzá imádkozta a világ:

Mater dolorosa ora pro nobis. Fáj-
dalmas Szûzanya, könyörögj értünk!

Veres József
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A minap kezembe került két akciós újság. Ugyanannak a cég-
nek két településen – az egyik Balassagyarmat – osztogatott,
ugyanazokat a termékeket is tartalmazó hirdetése. Önök szerint
melyikben voltak olcsóbbak a termékek és nagyobb a választék?

Eltalálták. Nem nálunk. Mi ugyanis hajlandóak vagyunk drá-
gábban is megvenni a termékeket és akkor meg miért ne? Errõl
szól a szabad piacgazdaság. Minden dolog annyiba kerül, amen-

nyit megadnak érte! Jól válasszuk meg, hol vásárolunk, mert na-
gyon meglepõdhetünk! 

A szakértõk szerint érdemes több üzletet is kipróbálni, mielõtt
hanyagul, rutinból bemennénk a szokásos üzletünkbe. Már ha
számít a pénztárcánk! Mert ha tele vagyunk lével, mindegy. De
akkor ne is panaszkodjunk!

Dr. Ádám György Ferenc

Szûz hava

zarándok-
lattal 
ünnepelnek
ma is 
hűséggel

“

“
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Több mint négy évtizede áll a lakosság

szolgálatában a Cserhátvidéke Körzeti

Takarékszövetkezet, amely néhány

napja új székházában várja ügyfeleit. A

központi üzletház áthelyezése kapcsán

beszélgettünk Holes Imrével, a közis-

mert pénzintézet ügyvezető elnökével.

- Megvásárolták az Allianz Hungá-
ria fõ utcai üzletházát és az eddig
Magyarnándorban mûködõ közpon-
ti apparátus mellett az Ipoly Hotel
melletti „régi” kirendeltség is ide
költözött. Miért döntöttek így?

- Több mint negyven éves mûködé-
sünk alatt mindig is az ésszerû fejlesz-
tések domináltak az üzletpolitikánk-
ban. Jelenleg is arról van szó, hogy to-
vábbi fejlõdésünk érdekében a legtöbb
ügyfelet jelentõ városba kerüljön a
központ, és ennek vonzataként a me-
nedzsment napi kapcsolatba kerülhet
ügyfeleinkkel. Ez a személyes kapcso-
lat a mai bonyolult pénzügyi életben
elõnyt jelent az embereknek.

-Teljesen kivonulnak Magyar-
nándorból?

- Szó sincs róla, továbbra is kiszol-
gáljuk a környék ügyfélkörét. Például
a nándori kirendeltségünknél egy
pénzkiadó automatát helyeztünk el,
hogy éjjel-nappal lehessen készpénzt
felvenni, ezért ne kelljen senkinek
Gyarmatra utazni. 

- Több szolgáltatást nyújtanak az
új székházban?

- Nem, viszont sokkal többet fogunk
akciózni a betétgyûjtés, a hitelezés, a
bankszámla forgalmazás terén. Ajánl-
juk a vállalkozóknak a Széchenyi Kár-
tyát, a Gazdahitelt. Biztosításokat
ajánlunk a Signal Biztosítóval való

megállapodás értelmében. Az új épü-
let környékén - viszonyítva a város
más részeihez - óriási a forgalom,
amelynek vonzataként sokkal több
ügyfél fog találkozni a hirdetéseinkkel
és igénybe veheti szolgáltatásainkat,
úgymond „útba esünk jövet-menet”.

- Hogyan oldják meg a parkírozási
gondokat?

- Valóban nem könnyû parkolóhe-
lyet találni a városban, de az önkor-
mányzattal már egyeztettünk arról,
hogy a Thököly utcában, a piac után lé-
võ gondozatlan parkírozó rendbetétel-
ének költségéhez hozzájárulunk, így

üzletházunktól alig 100 méterre ügyfe-
leink is parkolhatnak. Továbbra is mû-
ködik a Leiningen úti kirendeltségünk,
ahol kiváló a parkírozási lehetõség.

- Az idén ez a Cserhát Takarék má-
sodik jelentõs beruházása, hiszen új
helyre költözött a tarjáni kirendeltsé-
gük is. Nem lesz ez sok egy év alatt?

- Mint mondottam, mindig a meg-
fontolt, takarékos gazdálkodás jelle-
mezte a pénzintézetet, ezek a beruhá-
zások is annak szellemében kerültek
végrehajtásra. Évtizedek alatt jelentõs
saját tõke halmozódott fel, ebbõl fe-
deztük az épületek megvételét Termé-
szetesen ez a tõke nem fog termelni,
bevételi kiesést jelent, de a hatástanul-
mányok alapján várható, hogy Salgó-
tarjánban is és Balassagyarmaton is je-
lentõs forgalomnövekedést eredmé-
nyez. Az augusztus végi nyereségünk
elérte a közel 50 millió forintot. Ha
még csökken is a nyereség néhány
millióval az elsõ években, nem okoz
problémát a mûködésünkben.

- A kormány által bejelentett devi-
zahitelekkel kapcsolatban lesz szere-
pe a takarékszövetkezetnek?

- Remélem, hogy igen. Tervezzük,
hogy a hitelképes és megfelelõ ingat-
lanfedezettel rendelkezõ ügyfeleknek
forint hitelt folyósítunk. Szerencsére a
devizahitelek folyósításától elzárkóz-
tunk, így azok most nem jelentenek
terhet a takaréknak. Sõt, 2004-tõl több-
ször is hirdettük a sajtóban – egyedü-
liként az országban - hogy az árfo-
lyamváltozás miatt óriási kockázatot
jelent a devizahitelek felvétele. 

- Miért érdemes a Cserhát Takarék
ügyfelének lenni?

- Nagyon fontosnak tartom hangsú-
lyozni, hogy több mint négy évtizede

mûködik a pénzintézetünk. Érdemes
átmenteni azt a szellemiséget, ami az
ügyfelek és a takarék között kialakult
ilyen nagy idõ alatt: az idõsebbek fel-
hívhatják fiatalabb családtagjaik fi-
gyelmét a közvetlen, személyes kap-
csolatokon alapuló ügyintézésre, a
megértõ problémakezelésre, a biza-
lom fontosságára. Tapasztalat, hogy a
fiatalok csak akkor fordulnak hozzánk
segítségért, amikor már baj van. Pedig
szüleik a takarékszövetkezet eddigi
eredményes mûködéséhez nagyban
hozzájárultak azzal, hogy bizalommal
keresték fel kirendeltségeinket, ahol
igyekeztünk a lehetõ legkedvezõbb
megoldást megtalálni. Ezért mondom,
bátran keressenek bennünket a fiata-
lok is, hiszen szolgáltatásaink színvo-
nala nem marad el más bankoktól.
Rendelkezünk korszerû bankkártyá-
val, internet bankolási lehetõség is biz-
tosított. Szükség esetére gyors hitel fel-
vételt jelent az úgynevezett folyó-
számlahitel. Továbbra is az ügyfélcen-
trikus ügyintézés jellemzi a Cserhát
Takarék tevékenységét.       

(szilágyi)
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 Hagyományteremtõ szándék-
kal rendezett Gólyatábort le-
endõ kilencedikeseinek a Mik-
száth Középiskola. A lelkes di-
ákok augusztus közepén, nyá-
ri szünetüket „feláldozva” nap
mint nap bejártak az iskolába
s a legkülönfélébb programo-
kon vehettek részt.

Az elsõ nap az ismerkedés je-
gyében telt: önismereti játékok,
az iskolafilm megtekintése, be-
szélgetések várták a gyereke-
ket. A keddi program a "Kreatív
nap" elnevezést kapta: kézmû-
ves foglalkozások, mûköröm-
építés, gyöngyfûzés tette érde-
kessé a délelõttöt, majd Vitézné
Mészáros Krisztina, a Rendõr-
kapitányság fõelõadója tartott iz-
galmas elõadást a bulik és a ká-
bítószerek veszélyeirõl. 
Ezt követõen a Börtön munka-
társai tartottak látványos bemu-
tatót a szolgálati fegyverekrõl és
különféle fenyítõeszközökrõl.
Nem mindennapi élmény volt
"megbilincselve" lenni, gumibo-
tot kézben tartani… Ezután egy
kábítószer-keresõ kutya, Lola is
bemutatta tudását. Kísérõprog-
ramként a gyerekek sportolhat-
tak is, sakk, kosárlabda, foci
várta õket. A következõ napon a
Palóc Múzeum és a Pannónia
Motorkerékpár Múzeum kiállítá-

sait tekintettük meg, majd az is-
kola "C" épületét, az egykori
Megyeházát fedezték fel a Gó-
lyák. A délután a lazítás jegyé-
ben telt: pizza mellett egy vígjá-
tékok néztünk meg a díszterem-
ben.
A zárónap élménybeszámolók-
kal kezdõdött: a kilencedikesek

a német-, olasz-, és
észak-írországi nyári
szakmai gyakorlatokról
hallhattak izgalmas
múltidézést. Ezután át-
sétáltunk a moziba,
ahol elõször a Legbát-
rabb Város címû filmet,
majd az 1919-es ese-
ményekhez kapcsoló-

dó kiállítást tekintettük meg.
A tábor záróeseménye a helyi
Tûzoltóság bemutatója volt: a
diákok megismerhették a tûzol-
tók cseppet sem unalmas éle-
tét, a tûzoltó-munkaruhát is ma-
gukra ölthették és szirénázhat-
tak is.
Az iskola elõször szervezett
ilyen programot, így elmondhat-
juk, hogy Gólyatáborunk úttörõ
próbálkozás volt. Az egyik részt-
vevõ, Barnoki Nikoletta így me-
sél élményeirõl:
- Élvezetes, hasznos és tanulsá-
gos programok vártak bennün-
ket. Számomra a legnagyobb él-
ményt a keddi nap nyújtotta,
amikor egy rendõrnõ ismertetõ
filmet mutatott be a káros sze-
rekrõl, majd három rend-
védelmis segítségével megis-
merhettük a különféle fegyvere-
ket és azok használatát. A tábor-
nak köszönhetõen immár nem
idegenként kezdem meg az is-
kolát!             Bellér Annamária

Ha új tanév, akkor ismét Alma Mater! Ebben az évben is várjuk a ba-

lassagyarrmati iskolák életét bemutató írásokat. Idén azonban már nem

csak a középiskolák küldhetik el cikkeiket, hanem a helyi általános is-

kolákról szóló írásokat is sszeretettel várjuk!

Az oldal szerkesztõjének elérhetõsége: pribelszkipanni@gmail.com

Júliusban került sor arra a ju-
talomkirándulásra, amelyet a
szent imrés diákok még ápri-
lisban nyertek el egy rangos
történelmi versenyen.

Pázmány Péter élete és mun-
kássága volt a témája a
Lakiteleki Népfõiskola által
meghirdetett történelmi ver-
senynek, melynek döntõjében -
száznál is több nevezõ csapat
közül - a Szent Imre Keresz-
tény Általános Iskola, Gimnázi-
um és Szakképzõ Iskola csa-
pata az elõkelõ 3. helyen vég-
zett. Bagyin Melinda, György
Anna, Vitéz Bálint és
Knyazoviczki Adrienn jutalma
egy háromnapos kirándulás
volt, amely július 12-14-én ke-
rült megrendezésre.
A résztvevõk között nemcsak
magyarországi versenyzõk vol-
tak, hanem a Kárpát-medence
egész területérõl érkeztek diá-
kok. A verseny egyik fõ célja
Pázmány Péter munkásságá-
nak megismerése mellett a re-
gionális kapcsolatépítés volt.
Pázmány Péter esztergomi ér-
sek, bíboros, a magyarországi
ellenreformáció vezetõ alakja, a
16-17. század jeles képviselõ-
je. Munkásságát és annak
eredményességét egyetlen tõle
idézett mondattal lehetne il-
lusztrálni: „protestáns országba
születtem, de katolikus ország-
ban halok meg” – itt Magyaror-
szág rekatolizálására utalt. Éle-
tének mérföldköveit, vágsellyei
tartózkodásának helyszínét, a
helyeket, ahol Nagyszombat-
ban egyetemet, Bécsben pap-

nevelõ intézetet, Pozsonyban
jezsuita kollégiumot alapított
megtekinthette a zarándokcso-
port. Ezen kívül ellátogattak a
bécsi Stephansdomba, a Habs-
burg uralkodók temetkezési sír-
helyéhez, Pozsonyban pedig
megtekintették a várat és a hí-
res koronázó templomot. A jó-
kedv és a sok nevetés idén
sem hiányozhatott a kirándu-
lásból - hiszen a csapat már
második évben vett részt a ver-
senyen, és második alkalom-
mal mehetett külföldi kirándu-
lásra: 2010 nyarán Ukrajnába
is eljutottak.
A versenysorozat azonban idén
sem ér véget! Az eddigi szép
eredmények és a tartalmas ki-
rándulások triplázására készül

a csapat az idei versenyen,
ahol a fõ téma Szent család,
Szent István, Imre és Gizella ki-
rályné élete.
A csapat tagjai ezúton is sze-
retnék megköszönni felkészítõ
tanárnõjüknek, Meloné Varsi
Ágnesnek az alapos és lelkes
munkát, Melo Ferenc igazgató
úrnak pedig, hogy kezdetektõl
támogatta a csapatot, segítette
sikeres munkájukat!

Knyazoviczki Adrienn

Gólyák a könyvtárban Bécsben és Pozsonyban nyaraltak
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Immáron tizenhatodik alkalommal

adott otthont városunk a Palóc Búcsú

és Népművészeti Fesztiválnak, amely

ezúttal is nagy sikert aratott.

A családok védõszentje tiszteletére
felajánlott „Szent Anna palóc miséje”
liturgikus szertartásra - az elõzõ év-
hez hasonlóan, az esõ miatt – a Szent-
háromság Fõplébánia-templomban
került sor. Az ünnepi istentisztelet
szertartását Bíró László tábori püs-
pök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar
családreferense és dr. Stella Leontin
kanonok, fõesperes végezték, közre-
mûködtek a rimóci hagyományõrzõk,
Bablena Ferenc kántor, valamint a
Szent Felicán kórus Unterwéger J.
Zsolt karnagy vezényletével.

A mûvelõdési központban megtar-
tott Népmûvészeti Fesztivál és Visele-
tes szépségverseny ismét nagyon sok
érdeklõdõt vonzott. Az országos mé-
diákban immáron egy évtizede min-
den egyes esztendõben Balassagyar-
mat jóhírét öregbítõ Palóc búcsú az
idõjárás mostaha körülményei ellené-
re is sikeres és látványos volt. 

A mûsorban közremûködtek a
becskei, csesztvei, drégelypalánki,
herencsényi, ipolykeszi, ipolynyéki,

magyarnándori,  karancskeszi,  pata-
ki, rimóci és a szandai hagyományõr-
zõk. Mesét mondott Bartus Jánosné a
népmûvészet mestere, a Magyar Kul-
túra Lovagja (Herencsény), valamint
Ódor Dániel és Ódor Vivien (Mo-
hora). Népdalokat énekelt Grényi
Lászlóné és Tóthpál Lászlóné (Szan-
da), Novák Sándor (Karancskeszi),
Uram Istvánné (Nógrádsipek). Közre-
mûködött a Balassagyarmati Cigány-
zenekar Baranyi Gábor prímás veze-
tésével. Felvételünkön Koczka Anett
(Rimóc),  Palócország Szépe.

Fotó: Kiss Nelly

Palóc búcsú és fesztivál

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény
alapján 2011. október 1. és 31. között népszámlálást hajt végre.
Az adatfelvételre a 2011. október 1-jén 00.00 órakor fennálló állapot szerint a településen található lakásokban, lakott
üdülõkben, lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor.
A népszámlálás során kérdõívet kell kitölteni a lakóhelyrõl és mindenkirõl, aki ott életvitelszerûen él, melyre lehetõség van
önállóan interneten vagy papíralapon, valamint a helyszínen a számlálóbiztosnak válaszolva.
Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás kötelezõ, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, vallásra, tartós
betegségre és fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket.
Az összeírásból kimaradt személyek pótösszeírás céljából november 1-8-ig jelentkezhetnek a Polgármesteri Hivatalban.
A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal érvényes igazolvánnyal rendelkeznek és az adatfelvé-
tel során hivatalos személynek kell tekinteni õket.
A népszámlálás során kitöltött kérdõívek adatai az adatfeldolgozást követõen kizárólag statisztikai célra kerülnek felhasználásra.
A számlálóbiztosok 2011. szeptember 27-30-a között valamennyi címre eljuttatják az un. adatszolgáltatói csomagot, mely
a szépszámláláshoz szükséges nélkülözhetetlen nyomtatványokat és tájékoztatót tartalmazza.
Itt hívom fel a település lakosságának figyelmét a házszámok, ajtószámok kihelyezésének fontosságára, a címeknek a
postaládákon való elhelyezésének szükségességére, mely jelentõsen megkönnyíti a számlálóbiztosok munkáját.
A népszámlálással kapcsolatos részletes tudnivalókról a www.nepszamlalas.hu oldalon lehet tájékozódni továbbá a 06-80-200-
014 és 06-80-200-224 ingyenesen hívható telefonszámokon.                                                                       dr. Tõzsér Zsolt

jegyzõ
népszámlálási felelõs

Köszönetnyilvánítás
A szervezõk ezúton mondanak köszönetet mindazoknak, akik elõsegítették a XVI. Palóc búcsú sikeres
megrendezését. Kiemelt támogatók: Balassagyarmat Város Önkormányzata, OTP Nyrt. További fõ tá-
mogatók: Balassagyarmati Római Katolikus Fõplébániatemplom, Balassagyarmati Kistérség Többcélú
Társulása, Cserhát és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Szivárvány Alapítványa, Dunamenti Regio-
nális Vízmû Zrt. Nógrádi Üzemigazgatósága, Ipoly Únió, Nógrád megye Közgyûlése, Abay-Nemes
Gyula dr., Bagó László, Csejk Nándor, Csikány István és Nagy László (Fleurimport Kft.) Czibulya Ist-
ván (szikvízgyártó), Detti Boltja, Fábián László (Építkezõk Boltja), Ferencz Sándor (Florens Bútor), Fü-
löp Ferenc (Fülöp Hús Kft), Gál és Fiai Kft, Golden-Gate Ékszerszalon, Gyenes Szilárd, Gyebnár Béla,
Hegedûsné Jusztin  Gizella, Jagyutt Péter, Káplár András, Kecskés Ernõné, Kiss József, Leszák And-
rea, Mihalik Ferenc, Nagy Angela, Naszály Aladár, Nemesvári Ottóné, Németh György dr., Oravecz Ti-
bor, Pálinkás Zoltán, Poór Péter, Sneider Ferenc, Specziár Valéria és családja, Szabó Endre, Szedlák
Sándorné, Szent György Gyógyszertár, Szugyiczki Tamás, Török Antal, Winkler Lajos Gyógyszertár, 
Szervezési illetve média támogatók:  Balassagyarmatért Baráti Kör, Gyarmati Hírek, Balassa Security,
Balassagyarmati Börtön és Fegyház, Focus Rádió, Foglalkoztatási Kht., Nógrád Megyei Hírlap, Szent
Imre Keresztény Áltanos Iskola és Gimnázium, Magyar Televízió 1. és 2. Turisztikai ajánló mûsora,
Mária Rádió, Mikszáth Kálmán Mûvelõdési Központ, Rózsavölgyi Márk Mûvészeti Iskola, Új Ember c.
katolikus hetilap.
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