




Mint az köztudott, Gyurcsány Ferenc

és hívei kiváltak az MSZP-ből és De-

mokratikus Koalíció néven új pártot

alapítottak. Pikáns a történet váro-

sunkban, hiszen az MSZP-vel szakító

új alakulat térségi vezetője nem

más, mint az MSZP önkormányzati

képviselője. Szakadnak a helyi szo-

cialisták, de ki ül majd az MSZP-s

városatyai székben?

Beszámoltunk róla, hogy a gyar-
mati képviselõ-testület összeférhe-
tetlenség miatt kizárta az önkor-
mányzatból Szabó Péter, MSZP-s
városatyát, s mivel listás mandá-
tumról van szó, helyére a szocialis-
ták Szedlák Sándort delegálták, aki
az augusztus végi ülésen tette le
képviselõi esküjét. 

Szedlák a rendszerváltozás elõtt
a pártállam tagjaként lépett át az
1988-ban létrejött MSZP-be, egy év
után megszûnt tagsága, onnantól
külsõ aktivistaként segítette a szo-
cialistákat.

- A tavalyi országgyûlési válasz-
tások elõtt komolyan bekapcsolód-
tam a gyarmati MSZP munkájába –
válaszol megkeresésünkre Szedlák
Sándor -, az új kormány megalaku-
lása után beléptem a pártba. Elnök-
ségi tagként mindig is kritikus al-
kat voltam: elemeztem és érveltem.
Rendszeresen ismertettem javasla-
taimat a tagsággal, hogyan kell
megújulnunk, mert ha minden ma-
rad a régiben, nem tudunk váltó-
párt lenni. Kértem, a hatékonyabb
mûködés érdekében osszuk meg a
feladatokat: egyértelmûen Lombos
István az elnök, de a szervezési,
mûködtetési feladatokat bízzák
rám. Nem kaptam megfelelõ támo-
gatást. Az önkormányzati választá-
sok során sokat dolgoztam, aligha
véletlen, hogy egyéni jelöltként ma-
gasan én szerepeltem a legjobban. 

- Álláspontom mindig egyértel-
mû volt: az MSZP-t meg kell újíta-
ni! – folytatja Szedlák. – Nagyon
sok ember 20 éve van pozícióban, s
nem akarnak ettõl megválni. Van
egy jó mondás: „Nem elég tisztes-
ségesnek lenni, annak is kell látsza-
ni!” A megtisztulás nélkül esélyte-

lenek vagyunk. Idén februárban
kaptam a megbízást Gyurcsány Fe-
renctõl, hogy szervezzem meg a 4.
választókerületben, vagyis térsé-
günkben a Demokratikus Koalíciót.
Megtettem: az elmúlt hónapok so-
rán 110 tagot toboroztam, 25-30
százalék az MSZP-tagok aránya.
Nem volt más választásunk, be kel-
lett látnunk, hogy minden igyeke-
zetünk ellenére sem sikerült meg-
újítani az MSZP-t. Egyébként soha
nem titkoltam, hogy hosszú hóna-
pokig az új formációnak dolgoztam
– bár mindent megpróbáltam ko-
rábban, hogy erre ne kerüljön sor. 

- Több MSZP-tag felszólított mos-
tanság – világítja meg a hátteret -,
hogy ad-
jam vissza
az önkor-
mányzati
képviselõi
mandátu-
m o m !
Akik tá-
m o g a t -
nak, azok
v i s z o n t
hallani sem akarnak errõl. Lombos-
sal évtizedek óta nagyon jó a kap-
csolatom, bízom benne, hogy sike-
rül meggyõznie az MSZP-tagságot,
ne kelljen lemondanom a képvise-
lõségrõl. Ez az MSZP érdeke is,
mert így a jövõben még szorosabb
lenne az együttmûködésünk. De el-
árulom azt is, ha mégis ragaszkod-
nak ehhez, nem fogok tiltakozni és
harcolni. Ugyanis tettem egy ígére-
tet annak idején az MSZP-tagok-
nak: ha a többség kéri, akkor bár-
mikor visszaadom a mandátumot.
Számomra pedig az adott szó be-
csülete a legfontosabb. A tisztessé-
gem mindennél többet ér.

- Hamarosan megalakul a De-
mokratikus Koalíció gyarmati szer-
vezete, közte 19 MSZP-s taggal –
folytatja Szedlák -, nem kérdéses,
mi leszünk a vezetõ ellenzéki erõ.
Számunkra egyértelmû, együtt kell
mûködni az MSZP-vel. A városnak
is ez az érdeke. Jelenleg ugyanis
nincs hathatós ellenzéki erõ Gyar-
maton: a Jobbik nem az, szélsõsége-
sek. Mivel a jelenlegi városvezetés
alkalmatlan feladatára, nekünk,
baloldali erõknek kell közösen al-

ternatívát nyújtanunk a balassa-
gyarmatiaknak.

- Gyurcsány Ferencet személyisé-
ge, felkészültsége és tapasztalata
feljogosítja arra, hogy valamilyen
szinten hatása legyen az országra –
magyarázza a Demokratikus Koalí-
ció térségi vezetõje. – Tisztességes
ember, aki hatni tud az emberekre,
kevés ilyen, igazi vezetõ van ha-
zánkban. Az õszödi beszéd a XX.
század egyik legkomolyabb beszé-
de – végre volt egy politikus, aki
felvállalta és kimondta: elég a hazu-
dozásból, beszéljünk és cseleked-
jünk õszintén! Nem hiába folynak
ellene a teljesen alaptalan, lejárató
eljárások: Orbán tudja, hogy
Gyurcsányt kell eltaposni, mert õ az
egyetlen komoly ellenfele. Nem va-
gyok szerelmes Gyurcsányba, de
folyamatosan bizonyítottnak látom,
hogy amirõl beszél – az mind igaz!

Természetesen kíváncsiak vol-
tunk Lombos István, az MSZP elnö-
kének a véleménye: - Ne tartozom
azon politikusok közé, akik ferde
szemmel néznek a Demokratikus
Koalíció tagjaira, csak azért, mert

távoztak tõ-
lünk. Min-
d e n k i n e k
szíve-joga a
meggyõzõ-
dése szerinti
f o r m á c i ó -
ban keresni
a boldogu-
lását. Annak
persze nem
ö r ü l ö k ,
hogy Gyar-
maton is

többen kilépnek az MSZP-bõl, de
túl fogjuk élni. Ha valóban balolda-
li párt lesz a Demokratikus Koalí-
ció, akkor egymásra vagyunk utal-
va. Meggyõzõdésem, hogy nem ri-
valizálnunk kell, hanem összefogni
az ország és a város érdekében.
Szedlák Sándor mandátuma egy-
szerû kérdés: mivel tudtuk, hogy
hónapok óta a Gyurcsány-formáció
helyi létrehozásán dolgozik, most
pedig távozik az MSZP-bõl, egyér-
telmûnek gondolom, hogy magától
visszaadja az MSZP-s képviselõi
megbízatását.

Szilágyi Norbert
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Kitüntetések a
Szociális Munka
Napján
A Szociális Munka Napján két ba-
lassagyarmati polgár is elismerés-
ben részesült a szociális munka te-
rületén kifejtett kimagasló tevé-
kenysége elismeréseként. Percsina
Pálné, aki 42 évig dolgozott a váro-
si Idõsek Otthonában, Nógrád Me-
gye Önkormányzata Salkaházi Sára
díját vehette át Soltész Miklóstól, a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
szociális államtitkárától a gyarmati
ünnepségen.
Bacsa Istvánné, a Polgármesteri Hi-
vatal humánszolgáltatási osztályá-
nak fõmunkatársa Pro Caritate-Díjat
kapott dr. Réthelyi Miklós, nemzeti
erõforrás minisztertõl a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat országos
központjában.
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Balassagyarmat az egyetlen nógrádi

város, amely a rendkívül hátrányos

központi támogatás ellenére vállalja

bölcsőde fenntartását. Ám az önkor-

mányzat nem csupán működteti, ha-

nem fejleszti is az intézményt e nehéz

időkben. A 80 millió Forintos beruhá-

zásnak köszönhetően teljesen meg-

újul-megszépül a városi bölcsőde kí-

vül és belül egyaránt. 

Kevesen tudják, hogy Balassagyar-
mat büszkélkedhet megyénk egyetlen
önkormányzati bölcsõdéjével! Az
egész észak-magyarországi régióban
is csak féltucat ilyen fenntartású intéz-

mény mûködik. Hogy a gyarmati az
egyetlen nógrádi város, amely vállalja
ezt a rendkívül rossz (46%-os) köz-
ponti finanszírozás ellenére, annak
oka egyértelmûen a jelenlegi városve-
zetés családpolitikai elkötelezettségé-
ben keresendõ: ezzel is sikerüljön
megtartani a kisgyermekes családo-
kat a városban, a gyermekvállalás ne
legyen akadálya a munkába járásnak.

Az önkormányzat nem „csupán”
mûködteti az intézményt, hanem fej-
leszti is ezekben a nehéz idõkben. 

A beruházás eszközbeszerzéssel in-
dult a tavalyi évben, majd sikeres köz-
beszerzés után az idén megkezdõdhe-
tett az építkezés is. 

Az 56 férõhelyes Bölcsõde teljes körû
fejlesztésével – azaz a helyiségek felújí-
tásával, az akadálymentesítéssel, a tor-
naszoba és fedett terasz kialakításával,
a gyermekszoba bõvítéssel, az eszköz-
beszerzéssel – a jelenlegi ellátási szín-
vonal nagy mértékben emelkedett. 

Az egyik emeleti foglalkoztatót ki-
bõvítve, részleges integrációt kialakít-
va egy hat fõs, sérült gyermekekbõl
álló csoport számára egy 30 négyzet-
méteres nagyságú gyermekszobát

alakítottak ki. Az új helyiség közvet-
len kapcsolatban van az átadó és fü-
rösztõ-helyiségekkel, melyek alkal-
masak a többletigény kiszolgálására.

Az eszközbeszerzés során nagy
hangsúlyt fektettek a kültéri eszkö-
zökre, játékokra, hiszen az eddigi ud-
vari eszközök nem feleltek meg az
elõírásoknak. Az udvar esztétikus ki-
alakítása szintén a pályázati forrásból
történik meg. 

A szakmai munka javítására több
mint 1500 darab eszközt szereznek be
a gyermekek számára. 

Az épület teljes megszépítése mel-
lett az eddigi balesetveszélyes járda
helyére biztonságos, esztétikus via-
color térburkolat került. Az intéz-
mény gépkocsival történõ megközelí-
tése esetén nem állt rendelkezésre
parkolóhely, ezt az úttesttel párhuza-
mosan kialakított három parkolóhely-
lyel – egy a mozgáskorlátozottak szá-
mára – oldották meg.

A mintegy 80 millió Forint értékû,
teljes körû átalakítás mûszaki átadása
a napokban megtörtént, az ünnepé-
lyes avatásra, majd birtokba vételre
heteken belül sor kerül. (szil)

Városszépítõk

Együtt, közösen a Palóc liget természeti
környezetének megóvásáért - ez volt a cí-
me annak a 2009-ben zárult pályázati
programnak, amelynek keretében társadal-
mi összefogással, ám többnyire fogvatar-
totti munkával került felújításra a város szí-
vében elhelyezkedõ park. A Balassagyar-
mati Fegyház és Börtön a programot köve-
tõen is kiveszi részét a liget karbantartásá-
ban. Legutóbb, az október 23-i nemzeti ün-
nepünk elõnapján került sor õszi nagytaka-
rításra. Ezúttal azonban nem az elítéltek
munkálkodtak a területen, hanem az inté-
zet személyi állományának tagjai közül
mintegy harmincan - társadalmi munkával
tették szebbé az 56-os városi megemléke-
zések egyik helyszínét.

Tornagyõztes Hivatal 

A szügyi mûfüves pályán rendezték,
immáron hatodik alkalommal a Dr. Molnár
Károly Emléktornát, amellyel a Nógrád
Megyei Ügyészség tiszteleg néhai
munkatársa elõtt. A meghívásos, négy-
csapatos kispályás focitornán idén a
gyarmati Polgármesteri Hivatal
gyõzedelmeskedett brazil stílust és
barcelonai játékot ötvözõ céltudatos öröm-
futballjával. A torna legjobb kapusa Vida
Tibor, a bajnokok hálóõre lett. Képünkön a
gyõztes gárda - álló sor (balról jobbra):
Koplányi Attila, Filip László, Erdélyi Miklós,
Gaál Endre, Kanyó Ferenc, Demus
László. Guggolnak: Oravecz István, Csach
Gábor, Zábrádi József, dr. Szádóczki
Zsolt. Elöl: Vida Tibor.

Gyermeki boldogság: megújul a bölcsõde
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Az Orbán-kormány minap bejelen-

tett új otthonteremtési programjá-

nak részeként ismét igényelhető a

vissza nem térítendő lakásépítési-

lakásvásárlási támogatás, ismertebb

nevén a szocpol. Városunk önkor-

mányzata 2010 óta kamatmentes

kölcsönnel segíti a fiatal családok

lakáshoz jutását.

Érdemes felidézni, hogy az otthon-
teremtés legfõbb pilléreit az elsõ Or-
bán kormány Széchenyi Terve vezette
be még 2000-ben: beindult az otthon-
teremtési program (benne energetikai
megújítási és bérlakásépítési program
is, megkezdõdött a lakáscélú kamat-
támogatás (8 millió Forintig) és kiegé-
szítõ kamattámogatás, valamint lehe-
tõvé vált a lakáscélú Áfa visszaigény-
lés (400 ezer Ft-ig). Mindezeken túl to-
vább mûködött a közismert szocpol
(szociálpolitikai célú lakástámogatási
kedvezmény).

Az intézkedéseknek igen pozitív
eredménye lett: jelentõsen megnõtt a
lakáshitelpiac, illetve a lakásépítések
száma, s ezáltal az építõipari termelés
is, amely, mint tudjuk, gazdasági hú-
zóágazat.

2002-es megválasztásakor Med-
gyessy Péter, az MSZP-SZDSZ mi-
niszterelnöke – korábbi ígéretei elle-
nére - megszûntette a Széchenyi Terv

sikeres gazdaságélénkítõ programját,
majd 2004-ben felszámolták az ener-
getikai és bérlakásépítési programot, s
a lakáscélú kamattámogatást is. 

Egy évvel késõbb a Gyurcsány-
kabinet megszûntette a lakáscélú Áfa
visszatérítést, 2009-ben pedig a
szocpol-t is törölték ((a lakástámoga-
tási program „kiherélését” nem ellen-
súlyozta, hogy ugyanekkor, minimá-
lis keretösszeggel bevezették a "panel-
programot", hiszen az csak felújítást
támogatott).

Mindezen szocialista intézkedések
Balassagyarmat építési statisztikájá-
ban is jól megfigyelhetõ hatást ered-

ményeztek. Míg 2001-tõl jelentõsen
emelkedtek a lakásépítések, annyira,
hogy majd két évtized után végre újra
épültek társasházak is a városban –
gondoljunk csak az Ipolypart,
Ipolyjáró, Patvarci, Balassa, Kossuth
utcai építkezésekre. 2003-ban közel
száz, de még 2004-ben is 83 új lakás

épült városunkban - ám 2005-ben már
csak 23, egy évre rá csupán 18, míg
2009-ben már csak 10. Beszédes szá-
mok!

A minap ismertették a kormány új
otthonteremtési programját, amely
két alappilléren nyugszik: állami ka-
mattámogatású forinthitel és a
szocpol újraindítása.

Az új szocpol – amelyet a mai ma-
gyar valósághoz igazított a kormány,
hogy kizárják a visszaélések lehetõsé-
gét, melyre sajnálatos sok ezernyi pél-
da volt éveken keresztül - szerint visz-
sza nem térítendõ támogatásban ré-
szesülhet, akinek nincs lakástulajdo-
na: õk új lakás építéséhez vagy meg-
vásárlásához kaphatnak támogatást.
Bekapcsolták a munkát is, azaz leg-
alább az egyik házastársnak mini-
mum 6 hónapig bejelentett, adózott
munkahellyel kell rendelkeznie. A
költségek 70 százalékát számlával kell
majd igazolni – a szocpolt igénylõnek
nem lehet egyetlen Forint köztartozá-
sa sem.

A lakás nagyságától, energetikai be-
sorolásától függõen két gyermek ne-
velése, vállalása esetén 800 ezer és 1,3
millió forint között lehet majd vissza
nem térítendõ szocpol támogatáshoz
jutni; 3 gyermek esetében 1,2-2 millió
forint között lesz ez az összeg; 4 vagy
több gyermek nevelése esetében pe-
dig 1,6-2,5 millió forint között.

Állami kamattámogatású forinthi-
tel-programot is hirdet a kormány, a
támogatást igénybe lehet venni új la-
kás vásárlásához, építéséhez, használt
lakás vásárlásához, valamint energeti-
kai korszerûsítéshez. A kamattámo-
gatás akkor is jár majd, ha valaki devi-
zahitelét kiváltva kisebb lakásba köl-
tözik.

(szilágyi)

Támogatják az otthonteremtést

Ismét nyert a város
Hetekkel ezelõtt 112 millió Forintot, most

újabb 60 milliót nyert városunk az
ÖNHIKI-pályázaton.

Mint arról hetekkel ezelõtt beszámoltunk, az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatási
keretébõl (ÖNHIKI) 112 millió forintot kapott Balassagyarmat.

A kormányzat az elõzõ évekhez képest objektívebbé tette a
rendszert, s a keretet is háromszorosára növelte. A legtöbb
támogatást az észak-magyarországi régió kapta: Miskolc
(378 millió) és Salgótarján (142) után az ország ötödik leg-
nagyobb összegét nyerte el városunk. 
A napokban, a támogatás második ütemének kormányzati
döntése értelmében újabb, ezúttal 60 milliós támogatást
kapott városunk. Összesen így 2011-ben 172 millió Forint
ÖNHIKI-támogatásban részesült az önkormányzat.
Jó helye lesz a pénznek: Gyarmat 620 milliós mûködési
hiányát enyhíti. 

Kamatmentes
önkormányzati kölcsön
Az önkormányzat 2001-es rendeleté-
ben szabályozta az elsõ lakáshoz jutók
támogatását. 2010 óta kamatmentes
kölcsönt folyósít: új lakás építése vagy
vásárlása esetén 2 millió, használt la-
kás esetén 1 millió Forintig, melyet ma-
ximum 8 év alatt kell visszafizetni.
A városvezetés jövõre az új önkor-
mányzati törvény és az új állami lakás-
célú támogatások ismeretében alkotja
újra lakástámogatási rendszerét - elõ-
térbe helyezve a gyermekvállalás ösz-
tönzését, továbbá azt, hogy erõsítse a
város megtartóerejét a családok és a
fiatalok tekintetében.



Kapitális vad
A Kanyó János vezette Õrhalom és Környéke 
Földtulajdonosi Közösség területén kapitális 
vadat sikerült elejtenie Pszota Albert (felvételünkön 
balról a harmadik) vadásznak. A 205 kilós vadkan
trófeája (agyara) ezüstérmes. 
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magazin

Nem esett messze az alma a fájától -

mondja Máté fiáról bajusza alatt moso-

lyogva Lengyel Péter, nyugalmazott

rajztanár, az elismert festő-grafikus. A

Bástya utcai barátságos házukban lévő

műterem már régen közös és az elké-

szült, valamint a befejezésre váró alko-

tásokon könnyen felismerhető, hogy

két kéz, különböző látásmód munkái.

A huszonhárom éves Lengyel Máté
tavaly végzett Szombathelyen a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem festõ-mû-
vész szakán. A nyugodt tekintetû, ba-
rátságos fiatalember azt mondja: volt
kitõl tanulnia, mert már hat éves kora
óta rajzol az édesapja irányítása alatt.
Apja volt a rajztanára a Dózsa György
Általános Iskolában, a Szondi György
Iskolában, ahol faipari szakon tanult és
érettségizett, de még az egyetem há-
rom éves képzése során is szakmai ta-
nácsokat kapott tõle. Két önálló kiállítá-

sa volt és egy megyei rajzpályázaton
második díjat nyert az alkotása.

- Sokféle irányzattal próbálkoztam,
de mostanában a figurális festészet ér-
dekel, azt szeretem, ha a kép élettel te-
libb - mondja Máté - és számos látvá-

nyos filmplakát tervet mutat. Valószí-
nûleg a kiváló grafikus édesapától örö-
kölhette a rajzoláshoz való érzékét és
ezt mutatják a pályázatra készült kép-
regényei is. 

-  Jelenleg egy második világháborús
regény képi feldolgozásával foglalko-
zom. Szinte filmrendezõként kell gon-
dolkoznom, mert nem csak az arcokat,

a jellemeket, hanem a körülöttük lévõ
világot, a tárgyakat, eszközöket is meg
kell jelenítenem és sok dolognak utána
kell néznem - vélekedik a fiatal festõ.

Érdeklõdöm, az életét meghatározó
festészet mellett van-e hobbija?

- Van ám: a vasútmodellezés! - ajánl-
ja az új témát az édesapja. - Nézd csak
meg a terepasztalát!

Csak ámulok, mert egy meseszerûen
kialakított hatalmas terepasztal foglalja
el a szobát, amelynek szekrényeiben
különbözõ mozdonyok, vagonok, sí-
nek, épület makettek sokasága jelzi,
hogy ez egy régi szenvedély.

- Apámmal együtt kezdtük a terep-
asztal építését, a technika beszerzését -
meséli Máté a történetet. Érdekesség-
ként ólomkatonákat, tankokat mutat,
amelyek kifestését is maga végzi. 

- Házunkban nyugalom, békeség ho-
nol, itt lehet a mûvészetnek élni, de már
nem ártana Máté mellé egy kedves lány
- mondja mosolyogva a cserépkályha
mellett kötögetõ édesanyja. A mamája
szép vonásait öröklõ fiatalember sze-
rint erre még van idõ és inkább a festé-
szet a fontos, hogy munkái révén na-
gyobb ismertséget szerezzen.   szendre   

Nem esett messze az alma…
6

Egy évtizeddel ezelõtt alapította meg a
Memento Mori Temetõi Alapítványt
Káplár András. Szép eredményeket 
sikerült elérni a tíz év során. 
Tíz esztendõvel ezelõtt, 2001-ben hívta élet-
re a Memento Mori Temetõi Alapítványt az
alapító Káplár András, Herczeg Hajnalka
alpolgármester, Horthy István kuratóriumi
elnök, késõbb a kuratórium tagja lett Pulay
László is. A felügyelõ bizottság tagja
Juhászné Gajzinger Ágnes, Reznicsek
Ferenc és dr. Tományi Csaba. Az Alapítvány
székhelye a Temetõ u. 1. alatt található.
Magos Róbertné Enikõ irodavezetõ nagy
empátiával intézi az ügyeket.
Mivel minden temetõvel kapcsolatos dolog
az alapítványhoz tartozik, szinte felsorolni is
nehéz az eredményeket, ezért szorítkoz-
zunk a legfontosabbakra. A sírhelyek bea-
zonosítása és parcellázása a mûködés elsõ

két évében megtörtént. Elkészültek a
bitumenes utak Vida Attila jóvoltából. Juhász
Péter polgármester segítségének is köszön-
hetõen elõtetõ került a ravatalozóra, majd
alapítványi pénzbõl sikerült a ravatalozót tel-
jes mértékben felújítani. 
Négy éve elkezdõdött a temetõ kerítésének
építése, azóta folyamatosan készül,
ahogyan az anyagi lehetõségek engedik. A
börtönparancsnok dr. Budai István sokat
segít abban, hogy évek óta elítéltek is
munkálkodnak ezen. A kerítésépítést az
alapítvány finanszírozza dr. Stella Leontin
támogatásával. Az Áchim utcai szakaszból
húsz métert Kopisz János vállalkozó végzett
el. Az elmúlt évek során a vágásérett
akácfák felét sikerült kivágni a sírok
védelmében a megértõ emberek hoz-
zájárulásával. A nyári idõszakban az
alapítvány mobilvécét helyezett el a temetõ

evangélikus részén. A rendszeres temetõi
szemétszállítás is megoldott. Káplár András
ezúton is kéri a polgárokat – sajnos még
mindig vannak ilyenek, nem is kevesen -,
hogy ne ide hordják
háztartási hulladékukat! 
A gyarmati temetõben
szerencsére néhány
éve nagyon ritka a
lopás – de erre mindan-
nyiunknak oda kell
figyelnie, hiszen a
temetõgondnok sem
lehet ott mindenhol.
Nagyon fogynak a kato-
likus sírhelyek, remél-
hetõleg az önkor-
mányzat minél elõbb megnyitja a városi
temetõt.
A visszajelzések alapján egyértelmû, hogy a
lakosság elégedett a tíz év során elért vál-
tozásokkal és eredményekkel – a Memento
Mori Alapítvány pedig végzi tovább feladatát. 

Tíz éves a temetõi alapítvány
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A saját városunkat csak magunk tud-

juk szebbé tenni – minden tőlünk

függ! – állítja Huszár Péter önkor-

mányzati képviselő, aki a Város-

gondnokság köztisztasági vezetője-

ként is a rend tántoríthatatlan híve.

- Képviselõként is évek óta rend-
szeresen fordultak hozzám ebbéli
panaszaikkal a polgárok, ám mivel
nyolc hónapja ez a munkám, „a
frontvonalból” számolhatok be a té-
máról – kezdi mondandóját Huszár
Péter. – Gyakran megállítanak az
emberek az utcán, s nekem szegezik
a dühös megállapítást: szemetes a
város! Már elnézést, de kitõl? Nem
az égbõl pottyan ide az eldobott
zacskó, cigarettásdoboz, csikk vagy
éppen elhasznált papír zsebkendõ –
azokat bizony közöttünk élõ ember-
társaink hajítják el.

A városatya ugyanakkor meggyõ-
zõdéssel vallja, a gyarmatiak több-
sége rendszeretõ, csupán szûk ki-
sebbség az, aki fittyet hány az írott
és íratlan szabályokra. Õk azok,
akik illegális hulladékkal rakják tele
a kukákat vagy szemetelik tele a
parkokat, erdõket. Az ilyen alakokat
sajnos nehéz megfogni. 

- Mindennapos probléma a hulla-
dékszigetek többségén uralkodó ál-
lapot – folytatja a köztisztasági ve-
zetõ. – Az önkormányzat gondosan
kiépítette ezeket a szelektív lerakó-
kat a város minden részén, ám so-

kak számára máig nem tudatosult
ezek lényege. Rendszeresen oda-
visznek mindenféle lim-lomot, ami
nem oda való! Pedig ezeket a város
pénzén, a mi forintjainkból kell el-
szállítani a lerakóba! Remélhetõleg a
régóta várt hulladékudvar megnyi-
tása sokat segít ezen az elkeserítõ
helyzeten.

Nem rejti véka alá a véleményét a
közmunkásokkal kapcsolatban sem.

- Az elmúlt nyolc év káros gyakor-
lata – amikor csak a postást kellett

várni a segéllyel – megtette a hatását
– ecseteli a Városgondnokság mun-
katársa - Szomorúan kell megállapí-
tanom, hogy sokan képtelenek visz-
szailleszkedni a munka világába! A
becsületes polgárokat joggal irritál-
ja, hogy vannak olyan közmunká-
sok, akik szemmel láthatóan még a
négy órában sem hajlandók tisztessé-
gesen elvégezni a munkájukat.
Ugyanakkor vannak olyanok is, akik
örülnek a lehetõségnek és nagyon

becsületesen dolgoznak. A jövõben
elsõsorban ezeknek az embereknek
szeretnénk lehetõséget adni a köz-
munkára. Reméljük, hogy egyre töb-
ben rájönnek: a közmunka nem szé-
gyen és nem büntetés, hanem ke-
nyérkereseti lehetõség. A kenyérért
pedig mindenkinek meg kell dolgoz-
nia.

A hajléktalanokkal is sok gond
van.

- A hajléktalanok egy része tûrhe-
tetlenül viselkedik a közterületeken:
dorbézolnak és zaklatnak járókelõket
– állítja Huszár Péter. - A közparko-
kat és a játszótereket sem kímélik. Az
önkormányzat tiltja az ilyen viselke-

dést, be kellene tartatni a ren-
deleteket az illetékeseknek.
Sok probléma van a hétvége-
ken a fiatalok szórakozási
szokásaival, sokszor csatatér-
ré válik a város egy-egy
szombat éjszaka után. Itt fel-
vetõdik a szórakozóhelyek fe-
lelõssége is. Az önkormány-
zatnak éves szinten a helyre-
állítási munkálatok több száz-
ezer forintjába kerülnek. De
vannak örvendetes történetek
is. Ezúton szeretnék köszöne-

tet mondani a Büntetés-végrehajtási
Intézet vezetõjének, dr. Budai István-
nak, azért a hathatós segítségért,
amit a Városszépítõ Programban
Gyarmat köztisztaságának megte-
remtésében nyújt számunkra, az el-
ítéltek közremûködésével.

Huszár Péter városatya szerint a
saját városunkat csak magunk tud-
juk rendben tartani – tegyen meg hát
érte mindenki minden tõle telhetõt.   

(szilágyi)

Rend a lelke mindennek
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Liszt emléktorta
Városunk díszpolgára, a közismert mester-
cukrász Liszt Ferenc születésének 200. évfor-
dulóját egy különleges tortával ünnepelte. A
süteményt zenetanárok és mûvészek segítsé-
gével, a zeneszerzõ vélt ízlésvilága alapján
állította össze Jagyutt Péter. Így került a tortá-
ba szekszárdi kadarka, rozmaring, meggy.
Liszt kedvenc virága az ibolya volt, ami cukor-
dísz formában került a zongora formájú süte-
ményre. A mestercukrászt egy ungvári cuk-
rász ihlette meg, aki az idegenforgalom fel-
lendítésének érdekében elkészített egy
Ungvárt ábrázoló tortát. Ennek alapján ké-
szült el a zongora formájú Liszt Ferenc em-
léktorta is.

A városi Idõsek Otthona lakóját, Rácz Lászlóné
Anna nénit 90. születésnapja alkalmából virág-
csokorral és tortával köszöntötte a város nevé-
ben Medvácz Lajos polgármester. 

Polgármesteri köszöntõ



A Dózsa György Általános Iskolában

jártak a Budapest Bank munkatársai,

hogy önkéntes segítségükkel megszé-

pítsék az intézményt. Az akcióra a Törő-

dés Napja programsorozat keretében

került sor.

Idén õsszel országszerte 10 városban
rendezi meg a bank a Törõdés Napját,
hogy szociális illetve oktatási intézmé-
nyek kertjét, épületét, játszóterét újítsa
fel. A hétvégén a Dózsa György Általá-
nos Iskolába látogattak el. A banki dol-
gozók és családtagjaik egy osztályter-
met festettek ki, radiátorokat mázoltak
újra, és az ablakokat tisztították meg,
hogy ezáltal tegyék higiénikussá, kel-
lemesebbé a tanulók környezetét A
bank a kétkezi segítség mellett 100 000
Forinttal is támogatta az akciót. 

- A tavalyi évhez hasonlóan idén is
egy balassagyarmati iskolát szeret-
nénk önkéntes munkánkkal segíteni.
A Dózsa György Általános Iskola helyi
szempontból nagyon jelentõs, hiszen

hátrányos helyzetûek oktatásával, te-
hetséggondozással és sporttal is ki-
emelten foglalkozik. Fontos számunk-
ra, hogy jótékonyan
hozzájáruljunk a he-
lyi közösség fejlesz-
téséhez, ezért is vá-
lasztottuk ezt az in-
tézményt. Nagyon
örülök, hogy szá-
mos kollégánk és
családtagja jött el,
hogy együtt tegyük
szebbé az iskolát –
mondta Fábiánné
Jóna Zsuzsanna, a
pénzintézet fiókve-
zetõje.

A Budapest Bank több mint 10 éve
rendezi meg – minden évben kétszer:
tavasszal és õsszel – a Törõdés Napja
programsorozatát. Évente több száz
munkatárs, összesen körülbelül 2600
önkéntes órával nyújt segítséget egy-
egy helyi intézménynek. 

A bank számára fontos érték a sok-

színûség és az esélyegyenlõség. Az ön-
kéntes munka mellett a pénzintézet a
rászorulóknak további segítséget is

nyújt: két legnagyobb önálló alapítvá-
nya – a Budapest Bank Budapestért és
a "Budapest Bank az oktatásért és a
magyar pénzügyi kultúráért" Alapít-
vány – az elmúlt közel 20 évben több
mint 21 ezer pályázatot bírált el, és ré-
szesített 790 millió forint vissza nem té-
rítendõ támogatásban.
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A Budapest Bank önkéntesei szebbé 
varázsolták az iskolát
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Elment egy gyógyító
Emberek sokaságát gyógyította, adta vissza az egészségüket,
hozta vissza az életbe dr. Balga József, aki élete teljében, novem-
ber 6-án eltávozott közülünk. 
A szép fekvésû Csábon, Csehszlovákiában született
1950-ben. Édesanyja a mezõgazdaságban dolgozott,
édesapja ipari munkás volt, három gyermeket nevel-
tek nehéz körülmények között. Már kisgyermekként
kivette részét a falusi munkákban, innen hozta magá-
val a föld, a mezõgazdasági munkák szeretetét. Már
az alapiskolában kiemelkedett diáktársai közül. Több
száz könyvet elolvasott, a Hit-tan órákon jeleskedett, így rá bízták
a fõ ministráns feladatot. Osztályfõnöke felfigyelt éles eszére, és
szüleinek azt javasolta, hogy taníttassák tovább gimnáziumban. 
Jó teherbírású, ügyes ifjú volt. Évekig erõsítette a falu foci csapa-
tát, ökölvívást, ugró sportokat is kipróbált, a Sugár amatõr zene-
kar billentyûseként járta a közeli falvakat. Ipolyságon, a magyar
tannyelvû gimnáziumban kitûntetéssel érettségizett. A szülõk
szakma tanulását javasolták neki, de õ nemesebb hivatásról ál-
modott: orvos akart lenni. Az egyetemre kerülés magyar anya-
nyelvûként nem volt könnyû, háromszor utasították el helyhiányra
hivatkozva. A várakozás éveiben Nagykürtösön, a kórházban mû-
tõs segédként dolgozott. Kitartását jellemzi, hogy negyedszer is
nekivágott, immár magyarországi orvosi egyetemre: 1972-ben fel-
vették a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, ahol 1978-ban

avatták orvosdoktorrá. Az egyetemi könyvtár tanulójában ismerte
meg a fiatal medikát, Kovács Évát, akivel 1977 decemberében
esküdtek meg. Két gyermekkel áldotta meg õket a sors, Szilárd
és Szilvia igazi családi szeretetben nevelkedhettek. 
Orvosi munkáját dr. Balga József 1978-tól Gyarmaton, a városi

kórház sebészeti osztályán kezdte meg. Innen a varsá-
nyi körzeti orvos katonai szolgálat miatti távollétére két
évre kirendelték helyettesíteni. Varsány-Nógrádsipek la-
kossága gyorsan megszerette és bizalmába fogadta a
barátságos, lelkiismeretes orvost.
Visszakerült a gyarmati kórházba, 1982-ben sebészet-
bõl, 1987-ben baleseti sebészetbõl tett szakvizsgát. Ké-
pezte magát és módszeresen készült arra, hogy a gyar-

mati kórház általános sebészeti osztálya helyett, a betegek maga-
sabb szintû ellátása céljából különváljon a traumatológia, melynek
vezetõ fõorvosának 1999-ben nevezték ki.
Magyarnak, de külhonban született. Állampolgári ismeretekbõl
vizsgát tett, hogy hivatalosan is magyar állampolgár lehessen.
Göncz Árpád államelnök írta alá honosítási kérelmét 1996-ban. 
Orvosi hivatása mellett a közéletbõl is kivette a részét. Két válasz-
tási ciklusban volt megyei képviselõje a Fidesz Kisgazda Tagoza-
tának és a megyei Közgyûlés egészségügyi bizottságának elnö-
keként szolgált. Jó szívvel hallgatta meg az emberek gondjait,
akin csak tudott, segített. Szakmai munkáját és közéleti tevékeny-
ségét elismerve 2000-ben dr. Bartha Elemér Díjjal tûntették ki. Dr.
Balga József fõorvost gyászolja városunk, a kórház dolgozói, a jó
barátok, betegek és ismerõsök sokasága. Nyugodjon Békében!



A háttéralkuk és lobbi megállapodások

ideje lejárt: mindenkinek számot kell

vetnie és részt kell vállalnia az átalakí-

tásokból. Ez fájdalmas változásokkal is

jár, de nincs más lehetőségünk. Az or-

szág érdeke a legfontosabb, nem jutha-

tunk a görögök sorsára! Többek között

ezekről is nyilatkozott Balla Mihály

(Fidesz-MPP), térségünk országgyűlési

képviselője.

- Képviselõ úr, egyre többen szid-
ják a kormányt!

- Másfél évvel ezelõtt is tudtuk, hogy
az ország gazdaságilag, költségvetési-
leg rossz állapotba került az elõzõ
nyolc év miatt. A kormány megalaku-
lását követõen kiderült, hogy a válság
sokkal súlyosabb. Ezért gyors dönté-
sekre volt szükség, hogy elkerüljük a
görög utat: Széll Kálmán terv, Új Szé-
chenyi terv, államadóság csökkentés, a
bürokrácia csökkentése, a versenyké-
pesség növelése. Talán kevesen tudják,
de az államadóság csapdájába belezu-
hanó görögöknél majd felére kellett
csökkenteni a béreket, a nyugdíjakat,
sok szociális jellegû kifizetést pedig le
kellett állítani, s ma az állam nem hoz-
hat önálló gazdasági döntéseket! Az
egyik legfontosabb feladata az Orbán-
kormánynak, hogy az ilyen helyzettõl
védje meg hazánkat. Olaszországból is
egyre komolyabb bajokról hallhatunk.
Lehet választani az adósság növelését,
újabb és újabb hitelekkel továbbadó-
sodva, vagy megpróbálunk talpra áll-
ni, s lépésrõl lépésre kijutni a válság-
ból. Az államadósság csökkenése fon-
tos részeredmény. Csak néhány adat
arról, hogy honnan indultunk: 2010-re
82% lett az adósság, ma 76%, ami bíz-
tató irány. Vagy nézzük térségünk
munkanélküliségi mutatóit: 2002-ben
8% alatt volt, 2005-ben 9% fölött, 2010-
ben pedig16% körül járt. Tehát a kilá-
balás egyik legnehezebb, egyben egyik
legfontosabb feladata, hogy növeked-
jen a foglalkoztatottság. Bízom abban,
hogy vissza lehet fogni az építõipar zu-
hanását a szabályozottabb szociálpoli-
tikai és kamattámogatás segítésével,
energiatakarékossági programokon
keresztüli fejlesztésekkel. Lehet, kicsit
már közhelyszerû, hogy mi magunk is
segíthetjük a magyar gazdaságot az-

zal, hogy tudatosan igyekszünk helyi,
magyar termékeket vásárolni. Az em-
berekkel meg kell értetni: az Európai
Unió még éveken keresztül egy elhú-
zódó pénzügyi-gazdasági válsággal
küzdõ övezet marad. Ezért a kormá-
nyunk olyan intézkedésekre is kény-
szerül, amelyek részben eltérnek ere-
deti szándékainktól, és a válság kezelé-
sére összpontosít.

- Sokan állítják, csalódtak a kabi-
netben.

- Fájó pont, mikor errõl beszélnek,
de közben jó érzéssel gondolhatunk
arra, hogy sikerült idõarányosan telje-
sítenünk a dolgunkat és a vállalásain-
kat. Sokat tettünk, de még messze
nem eleget, és bõven van még feladat.
A választópolgárok felhatalmaztak
minket a gyökeres változtatások vég-
rehajtására. Ezt a munkát igyekszünk
legjobb tudásunk szerint elvégezni az
ország érdekében. A felelõsség nagy,
de az elszántság is, hogy úrrá legyünk
a bajokon.

- Úgy tûnik, a legtöbben azt szeret-
nék, csak az õ területüket ne érintsék
a változások.

- A háttéralkuk és lobbi megállapo-
dások ideje lejárt. Mindenkinek szá-
mot kell vetnie és részt kell vállalnia
az átalakításokból. Ez mindannyiunk
érdeke, nem juthatunk a görögök sor-

sára! Ez fájdalmas változásokkal is jár,
de nincs más lehetõségünk. Az igaz-
ságtalanságokat, a pazarlást, a nem
elég hatékony mûködtetést minden-
hol be kell szüntetni. Nincsenek kivé-
telek, nincsenek tabu területek. A Fi-
desz elkötelezett a szerkezeti átalakítá-
sok mellett.

- Egyre gyakrabban hallani, túlzás,
hogy a kormány mindent az adósság-
csökkentésnek rendel alá.

- Akik támadják az Országvédelmi
költségvetést, azok nem értik a válság
alatt újraformálódó világ legfontosabb
kihívásait, így megfelelõ válaszaik sin-
csenek. Számukra az egyedül elfogad-
ható terápia az államadósság- és a la-
kossági hitelállomány növelése, vala-
mint a megszorítások politikája. Ez a
politika az elmúlt 20 évben megdõlt,
csõd-közeli állapotba sodorta az or-
szágot. Ennek folytatása a görög út. A
kormány a 2012-es Országvédelmi
költségvetéssel ezt az utat elkerüli. Ez
létkérdés a mostani gazdasági helyzet-
ben.

- A miniszterelnök mondta a na-
pokban: "Nem akarok és nem is fo-
gok olyan országban élni, ahol egy-
millió ember adósrabszolgasággal
kell, hogy szembenézzen. "

- Nincs még egy olyan uniós tagál-
lam, ahol akkora kockázattal, minden
kockázati elem ügyfelekre való áthárí-
tásával és egyoldalú szerzõdésmódo-
sításokkal lehetett volna devizahitelt
nyújtani, mint Magyarországon. Meg-
teremtettük a végtörlesztés lehetõsé-
gét, a kormány javaslatot tesz a kamat-
számítás átláthatóbbá tételére is. Indo-
kolt annak kivizsgálása is, milyen ér-
dekeket szolgált, kit terhel a felelõsség
azért, hogy a térség országaival ellen-
tétben Magyarországon elmaradt a
devizahitelezés adminisztratív korlá-
tozása, és az embereket "belecsalták" a
devizahitelezés rendszerébe. 

- Mit tud mondani az elbizonytala-
nodóknak? A türelem régóta hiány-
cikk nálunk...

- A megkezdett intézkedéseknek be
kell érnie, az összehangolt strukturális
átalakítások meg fogják hozni a várt
eredményeket. A különbözõ mozai-
kok, ha összeállnak, akkor kapjuk
meg a teljes képet. Érdemes összefüg-
géseiben nézni az intézkedéseket -
Magyarország megújul! 

Szilágyi Norbert
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El kell kerülni a görög utat!
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Sûrû napjaink, szürke gondjaink árvál-
kodó darvadozásunk nagy szükségében, ép-
pen idejében érkezett napsugaras, szelíd
õszünk, hogy áldott idõzítettségben meg-
érintsen minket ünnepeivel. A koszorú-,
gyertya-, mécses-, kandeláber- mézeskalács-
, törökméz-, a pazar virágkínálat, az ünnepi
menetrendek, irányító és járõrözõ rendõrök,
az autós, vonatos országos népvándorlás is
mutatója ennek. Szeretteim sírjához ma-
gam is mindig reménykedve indulok, hátha
összefutok rég nem látott rokonnal, baráttal,
ismerõssel, távoli kedves földimmel. A hely
és idõpont békéje és intimitása, a meglepetés
megelõlegezése a véletlenség izgalmával, az
emlékezõ-beszélgetõ múltidézés megbocsá-
tás is ilyenkor a kapcsolattartás esetleges el-
hanyagoltságáért. Lehet ez sokunknak ki-
rándulás is identitásunk forrásához, õseink,
a magunk szülõföldjéhez, idõt áldozó, fárad-
sággal tisztelgõ-köszönõ zarándoklat. 

Talán igaz lehet az is, hogy a halál-él-
mény megszelídítésének megnyilvánulásai,
kezelésének profán módjai, méreteiben és
látható feltûnõségükben úgy beszédesebbek
mégis, amennyire közel vagy éppen távol
esnek a Memento mori! - Emlékezz a halál-
ra! prófétai-kemény felszólításhoz.. De a be-
teljesítõ folytatáshoz is, amit a protestáns
fejfák a hitnek örökhagyó egyszerûségében,
fába égetett betûikkel üzennek : A B F R A
-  a boldog feltámadás reménye alatt. Üze-

nete felerõsödik helyi értékével is, mint aho-
gyan a Halottak napját sem véletlenül elõzi
a Mindenszentek, és viszont; a Minden-
szenteket a Halottak napja követi.

A szokás felületessége a hétköznapokban
összemossa a két ünnepet, a Gondviselõ ter-
veinek rendjében azonban a glóriás örömün-
nep, a Mindenszentek bátorító, megerõsítõ,
szelíd vigasztalás, melyben a halál isteni di-
menzióba emelve készít elõ a másnapra.. 

Edwin Aldrin, a Holdra lépõ második
ember vallomása a két ünnep összefüggésé-
nek bátorító himnusza is lehetne:

„A Holdon kristálytisztán rohant meg
Isten és szent Fia végtelen hatalmának az
érzése. A Holdon éreztem Isten lenyûgözõ
jelenlétét. Lelkét oly közel éreztem magam-
hoz, ahogyan a Földön sohasem éreztem. -
’Világok nagy építõmestere. Hálát adok ne-
ked, hogy láthattam, milyen egyedülállóan
szép és rendezett a Te világod.. Életemet a
Te teremtõ kezedbe helyezem.’” 

A feltámadás hite mindenszenteki viga-
szának és a halálon átívelõ szeretet halottak-
napi békéjének ugyanakkor természetes ré-
sze a fájdalom, árvaságunk végsõ soron sen-
ki mással meg nem osztható megélése is.
Zelk Zoltán írta felesége elvesztésekor: 

„Vak szemgödör. Halott sirály./ Kiholt a
tenger, medre már/ 

vak szemgödör. Halott sirály/ lelke vijjog-
va visszaszáll.

Csak azt tudom, hogy visszaszáll/ egy
szárnyavesztett holt sirály.

Lebeg, lebeg, aztán leszáll./ Szivem vak
tengerére száll.”

Az ünnep-sorrendiségnek ez a transzcen-
dens logikája visszhangzik Pilinszky vers-
világából is:”fogadásukra már készen,/ akár
egy megnyíló karám,/ kaput vadul szét-
taszítva/ sarkig kitárult a halál”. 

A harbachi foglyok végeláthatatlan me-
netének látványával a félelmes látomás úgy
mutat túl embersorsunk alapigazságához,
mint örökérvényû tényszerûségükkel a hét-
száz éves sorok a Halotti beszédben:
„Ahogy is ti látjátok szemetekkel: íme, egy
ember sem múlhatja ez vermet, íme, mind
ahhoz járók vagyunk.”

Pilinszky halálmenete ellenében életmû-
ve belsõ rendjével, spirituális magasságok-
ban, megélt lelki mélységekben gyökerezõ
költõi világképe azonban felülüti mindezt.,
ahogy nyolcsoros miniatûr ajándéka is :

”Mert megölhették hitvány zsoldosok,/ és
megszünhetett dobogni szive – 

Harmadnapra legyõzte a halált./ Et resur-
rexit tertia die.”  (és harmadnapon feltá-
madt)

Ezért hisszük, hogy a megholtak is élnek,
csak másként: istenibben és teljesebben,
mint mi, halandók, s hogy a történelem
nagy halálmenete nem a pusztulás, hanem
a beteljesülés felé tart. Reméljük, hogy a
szentek közösségébe jutottak, és hogy közös-
ségben lehetünk velük már most, múló éle-
tünk folyamán is.        

Veres József

publicisztika
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Hajdanában, mikor még fiatal voltam, Balassagyarmaton pezs-
gõ vívóélet folyt. Országos versenyt rendeztünk, kitûnõségeket ne-
veltünk.  Mindez arról jutott eszembe, hogy nemrégen megjelent
egy kiváló könyv egy kiváló balassagyarmatitól – Sztancsik József-
tõl –, aki a rendszeres sport gyerekekre gyakorolt jó hatását ismer-
tette, legfõképpen a nehezen kezelhetõ gyerekek esetén. 

Lehet, ha a szülõk komolyabban vennék a gyerekeik rendszeres
sportját, akkor kevesebb probléma lenne a kábítószerrel, a péntek,
vagy szombat esti bulikat követõ töréses-zúzásos, kukaborogatásos,
szemetelõs, „hajítsuk szanaszét az üres üveget: hátha a szilánkok

megsebeznek valakit” és a hánnyunk a sarokba részegséggel. 
Már csak rá kéne szánni az idõt, az energiát és sportoltatni kéne

a fiatalokat. Még akkor is, ha ez az elsõ hetekben nem fog tetszeni
nekik, mert a második hónaptól már fog. Alsó tagozatban is érde-
mes elkezdeni, így felnõve levezeti a felesleges energiáit és még a ta-
nulással is kevesebb gondja lesz a csemetének! 

Hát kérem, lehet válogatni! Foci, kézilabda, kosárlabda, triatlon,
íjászat, tájfutás, karate... és a többi. S amíg a régi edzõk és a tapasz-
taltabbak élnek, még a vívás is összejöhet. A kisiskolások láthatják,
hogyan vívnak a felnõttek és ez hajtóerõ a számukra. Õk is így
akarnak majd vívni. Generációról generációra öröklõdhet a minta,
a hasznos elfoglaltság.

Nem pedig a tombolás, a feleselés, hogy még a tanár sem tud mit
kezdeni az osztállyal.              Dr. Ádám György Ferenc

Et resurrexit tertia die
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A Cserhát-Takarék a Szakemberekért Alapítvány
ismét várja az év szakembereire a javaslatokat
Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is lehetõség van az „Év
Szakembere” kitüntetõ cím odaítélése céljából javaslatokat kül-
deni a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet által ala-
pított Cserhát-Takarék a Szakemberekért Alapítvány címére
(2660 Balassagyarmat, Thököly utca 1.)
Ezek a szakmák a következõk: orvos, pedagógus (óvónõ is
lehet), vállalkozó, egyházi tisztségviselõ (történelmi egyhá-
zak papjai, vagy vezetõségek tagjai lehetnek). Továbbá köz-
életi ember (akik önzetlenül sokat tettek a közösségekért),
rendõr - tûzoltó (akik eredményes munkájuk mellett a közéleti

feladatokból – pl. sport, kulturális élet, stb. – is részt vállalnak),
sportoló, illetve egyesület vagy csapat (akik kiemelkedõ si-
kereket értek el versenyek során), valamint bármilyen más
szakmabeli is lehet, ha eredménye, munkája kiemelkedõ volt.
A javaslatokat a takarékszövetkezet mûködési területéhez tar-
tozó településeken élõkre, vagy ott dolgozókra lehet megtenni.
A javaslatokat december 10-ig kérjük a kuratórium címére
megküldeni, de zárt borítékban a Cserhátvidéke Takarékszö-
vetkezet kirendeltségeiben személyesen is leadható.
A díjak átadására nyilvános – ünnepi mûsorral egybekötött –
ünnepségen kerül sor, amelynek idõpontja meghirdetésre kerül.

A Kuratórium nevében:  Holes Imre - elnök














