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„Ki jön az én házamba?” – A (nekem már régi) gyermek-
játék szerint így szól az édesanya, vagy édesapa, kitárva
a karját gyermeke felé. Karácsony közeledtével mi is ki-
tárjuk kezünket, szívünket, és elgondolkodunk: ki is az,
aki eljön a házunkba, a szívünkbe, ki az, aki be akar lép-
ni az életünkbe. Kicsoda ez a Jézus Krisztus, akit Kará-
csonykor az egész világ ünnepel? 

Keresztény hitünk szerint Õ az Isten Fia, aki közössé-
get vállalt velünk emberségünkben, hogy mi emberek,
közösségben lehessünk Vele az isteni életben. Bûneink,
gyarlóságaink ellenére sem „minõsített le” minket, nem so-
rolt a „bóvli” kategóriába, mert az Õ szeretete nem teljesít-
mény- vagy körülmény-
függõ. Karácsony evangéli-
umának, örömhírének ez a
lényege, hogy Isten eljött a
Földre. Azért jött, hogy
megmutassa, milyen is az
igazi szeretet.

Ez a jó hír mindenkihez
úgy jut el, azon a
nyelven, olyan jelek-

kel, ahogyan leginkább fel
tudja fogni. Isten üzenete,
akarata ugyanis az ember
számára, az élete eseménye-
ibõl megérthetõ. Boldogok,
akik azt teljesítik, nekik ré-
szük lehet az Istengyermek
életében! Akik viszont nem
ismerik meg, azok életük nagy lehetõségét szalasztják el.
Nézzük csak a karácsony szereplõit:

Máriához méltó, hogy egy Fõangyal (Gábriel) ismertes-
se vele Isten üzenetét, és Õ azonnal teljesíti: „Legyen ne-
kem a te igéd szerint!”(Lk 1,38). 

József szintén az angyaltól hallotta meg – álmában –
mit is kér tõle Isten, s Õ fölkelt és azonnal úgy tett, ahogy
az Úr parancsolta neki.

Pásztorok szintén angyaloktól tudják meg, hogy meg-
született a Megváltó, és számukra a jel saját életkörülmé-
nyeik között mutatkozik: „Ez lesz számotokra a jel: gyerme-
ket találtok pólyába takarva, jászolba fektetve.”(Lk 2,12). Elin-
dultak, s mindent úgy találtak, ahogy az angyalok hirdet-
ték nekik.

Abölcsek a tudományuk által ismerték meg a hírt,
az égi jel pedig a csillag. Õk elindultak, hogy utá-
najárjanak, mit jelent a jel. Láttak valamit, s az ad-

digi életük már kevés volt. Látni akarták azt a Valakit,
akinek születését ez a csillag jelezte. Nem térítette õket el
céljuktól már semmi, ami nem égi fény. Nem hitetlenked-
tek, amikor szegényes életkörülmények között találták az
újszülött királyt. „Lényeglátók” voltak! Leborulva imád-
ták, vagyis elismerték Istennek a gyermeket. Ez az igazi
bölcsesség: Fölismerni Istent és leborulni elõtte!

Az írástudókhoz a Írások (a Szentírás) tanulmányozá-
sán keresztül jutott el az információ. Pontosan idézték a

szentírási helyet, Mikeás próféta jövendölését (Mik 5,3),
de õk hitetlenek voltak, s így nem indultak el, hogy talál-
kozzanak a Messiással. Pedig csak néhány kilométert kel-
lett volna megtenniük…

Heródes király az alattvalóitól, a bölcsektõl és az írás-
tudóktól tudta meg a hírt, de csak a hatalmát féltette.
Nem érhetett el hozzá a szeretet. A Gyermek életére tört.

Mindezek után rá kell döbbennünk: Isten nekünk
is szólni akar! Életünk eseményein, körülmé-
nyein, vagy éppen embertársainkon keresztül.

Felfogom-e a jeleket, Isten üzenetét, s aztán teljesítem-e
az akaratát, vagy csak magyarázkodom, hogy mit miért
nem lehet megtenni, vagy kit miért nem lehet szeretni? 

Tudom, hogy Aki eljött az én házamba, szívembe, éle-
tembe, azt akarja, hogy kövessem Õt. Elsõ lépés: legyek
emberré! Jó emberré! Aztán a második: tegyem én is
szebbé, boldogabbá a körülöttem élõk életét, ahogyan Õ
is ezt tette velünk, nekünk.

Az elmúlt év a „Család éve” volt. Elgondolkodtató,
hogy Isten Fia, amikor a világra született, nem ragasz-
kodott királyi palotához, kényelemhez, de ahhoz igen,
hogy családba szülessen. A család a legkisebb szeretet-
közösség. Ami azt jelenti, hogy szeretetben, közösséget
kell alkotnunk, miként a Szent Család. 

Mária igenje, József tiszta, szelíd szolgálatkészsége
csodálatos számunkra. Így fogadták az Urat. 

Az angyalok dicsõítõ éneket énekeltek; az égbolt csil-
lagot adott, a föld barlangot, a növények szalmát, az ál-
latok meleget. Az egyszerû pásztorok egy kis élelmet
hoztak a szegénységükbõl, a gazdag tudósok kincseket.
Mindenki azt adta, ami tõle tellett, és amit várt tõle az
Isten. Jézus születésekor összefogott a mindenség, hogy
világra jöhessen az Isten szeretete. Az ellene támadók
pedig kudarcot vallottak.

A görög katolikus testvéreink karácsonyi idõben így
köszönnek: „Krisztus születik – Dicsõítsétek!” Így mond-
ják, jelen idõben. Most születik! Életre szóló feladat,
hogy szavainkkal, tetteinkkel megdicsõítsük Õt, aki
most születik a mi szívünkben. Fogjunk össze mi is, te-
gyük meg mindazt, ami tõlünk telik, hogy a mi életünk-
ben is világra jöhessen az Isten szeretete.

A Gyarmati Hírek minden kedves Olvasójának kívá-
nom, hogy Karácsony ünnepén és életének minden nap-
ján töltse el szívét az isteni szeretet.

Palánki Ferenc

püspök,
miskolci érseki 
helynök

2011.  december

Most születik!
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Száz éve született Zórád Ernõ. A
centenárium tiszteletére a Honisme-
reti Körben tartott vetítéssel össze-
kötött elõadást Csach Gábor mûvé-
szettörténész a Balassagyarmaton
született Zórád Ernõrõl Az utolsó lo-
vag címmel. 

A gazdagon illusztrált elõadásból
kiderült, hogy a huszadik század
megpróbáltatásait szinte földön túli
derûvel és tartással végigélt festõmû-
vész Zórád számtalan sorscsapás és
kényszer miatt a sajtógrafika koroná-
zatlan királya volt. Hiszen elsõsorban
háromszáznál több képregényérõl is-
merte õt Magyarország, nem véletle-

nül választották meg a világ húsz leg-
jobb képregényrajzolója közé.

Elsõsorban a század kultúrpolitikai
viharai miatt kényszerült alkalmazott
grafikusi pályára, de mindvégig az ak-
varell és akrillfestés legmagasabb ran-
gú, virtuóz rajzkézségû alkotója volt.
Olyannyira, hogy a 80-as évektõl fes-
tett Tabán képei végül elhozták neki a
várva várt mûvészi és szakmai elisme-
rést is: 1992-ben Puskás Öcsivel lett
Budapest I. kerületének díszpolgára, s
2000-ben megkapta a Magyar Köztár-
saság Érdemrend Tisztikeresztjét is. 

Balassagyarmattal a nyolcvanas
években került újra kapcsolatba
Kovalcsik Andrásnak köszönhetõen.
Csach Gábor elõadása után az egykor
profi futballistaként, bérházénekes-
ként, korcsolyacsatolóként, lovas-

tüzérként és képügynökként is tevé-
kenykedõ Zórád Ernõ tabáni kupléit
hallgatták a megjelentek, Vas Ágnes
forralt borának kíséretében.

Az utolsó lovag

„Teljesen megújítjuk
Magyarországot”
Országjáró körútja balassagyarmati állomásán Kubatov Gá-
bor, országgyûlési képviselõ, a Fidesz pártigazgatója kijelen-
tette: másfél évvel ezelõtt arra kaptak kétharmados felhatal-
mazást, hogy teljesen megújítsák a rendkívül nehéz helyzet-
ben lévõ országot - az Orbán-kormány a közös teherviselés
mentén építi a jövõt.
Magyarország büszke lehet eredményeire – hangsúlyozta a Fi-
desz pártigazgatója -, hiszen az Európai Unió tagállamai közül
csak Svédország és hazánk tudta jelentõsen csökkenteni az ál-
lamadósságát. Az EU-ban jelenleg hét olyan ország van, amelyek
a saját költségvetési hiányukat három százalék alatt tudták tartani
– mint az Orbán-kabinet.
Kubatov Gábor szerint az elmúlt évben a Fidesz példát mutatott
abból, amikor az ország nehéz helyzetben van, a politika haj-
landó áldozatokat hozni. Még akkor is, ha ez a nehéz helyzet
nem a Fidesznek köszönhetõ, hiszen a korábban hangoztatott
4,7 százalékkal szemben valójában 7,4 százalékos volt a költ-
ségvetési hiány mértéke a kormány hivatalba lépésekor. A ne-
héz helyzet ellenére - a 2010-es önkormányzati választások
eredményétõl függetlenül - a kormány az elsõ döntései között

határozott az önkormányzati képviselõk számának felére törté-
nõ csökkentésérõl és javadalmazásuk mérséklésérõl. De ki-
sebb lesz 2014-tõl a Parlament létszáma is: a Fidesz-KDNP
pártszövetség jelenlegi 263 fõs országgyûlési képviselõcsoport-
jából a következõ választások után 150 fõt "ki kell tenni". Ezek
a döntések is mutatják, hogy a Fidesz nem a saját, hanem az
ország érdekét nézi. A költségcsökkentés érdekében jelentõsen
mérsékelték a luxuskiadásokat, a minisztériumi leépítésekkel
pedig sokkal kisebb államot és bürokráciát építenek.

- Másfél évvel ezelõtt arra kaptunk
kétharmados felhatalmazást, hogy
teljesen megújítsuk Magyarországot
– jelentette ki a Fidesz pártigazgató-
ja. - A kormány ennek szellemében
cselekszik. A válságkezelés kapcsán
nem a nyugdíjak egyharmad részét
elvonó román utat választottuk, vagy
a közszféra tömeges leépítését, a fi-
zetések radikális csökkentését vá-

lasztó lengyel, portugál, ír modellt, hanem a válságban is extra-
profitot termelõ banki, kereskedelmi és vállalkozói szektorral kö-
zös teherviselés módszerét.
Háromezer rendõrrel több van az országban, a belügyi tárca pe-
dig helytállt a tavalyi árvizek és a vörösiszap-katasztrófa megol-
dásában - a belügyminisztérium úgy tartotta egyben a rendszert,
hogy közben ki kellett fizetnie a tûzoltók 2004 és 2007 között el-
maradt, többmilliárdot jelentõ túlórapénzeit is. (szilágyi)
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A betegek hatékony sürgősségi ellátá-
sa, további egészségkárosodásuk meg-
előzése, életesélyeinek növelése érde-

kében kiemelt kezelőt, fedett mentő-
beállót, helikopter leszállót, valamint

központosított sürgősségi és kórházi
ügyeletet alakítottak ki. Átadták a Dr.

Kennesey Albert Kórház 350 milliós
fejlesztését, az új sürgősségi osztályt. 

Két évtizedig dolgozott a sürgõsségi
ellátásban dr. Cserháti Péter, a Nemze-
ti Erõforrás Minisztérium egészségpo-
litikáért felelõs helyettes államtitkára,
aki ünnepi beszédében hangsúlyozta:
az úgynevezett egykapus modell, va-
gyis az azonnali diagnosztika és ellátás
tehermentesíti a fekvõbeteg ellátást.
Beszélt a kórházak jövõbeni állami
kézbe kerülésérõl is, s arról, hogy a
gyarmati intézménynek a további fej-
lesztéseket kell megcéloznia, hiszen a
határ mentén nem is lehet más az
irány. A szlovákiai történésekre utalva
leszögezte, az egészségügy kulcsága-
zat, ezért hazánkban is kiemelt támo-
gatásra van szüksége a jövõben.

Balla Mihály, térségünk országgyû-
lési képviselõje beszélt a rendkívül ne-
héz gazdasági helyzetrõl, az Orbán-
kormány eltökéltségérõl. A honatya
kiemelte a kórház közösségének áldo-
zatos munkáját, melyet a korszerû kö-
rülmények jobban segítenek a jövõben.

Medvácz Lajos, városunk polgár-

mestere hangsúlyozta, a betegek elége-
dettségét és biztonságérzetét jelentõ-
sen befolyásolja a szakszerû ellátás, a
korszerû körülmények. Ennek egyik
legfontosabb része a sürgõsségi ellátás,
melynek során a kórházba kerülõ bete-
gek érkezésük pillanatában részesül-
hetnek az azonnali beavatkozásokban,
másrészt gyors döntés születhet az
esetleges további gyógykezelésrõl, az
átszállításról.

Dr. Szabó Géza fõigazgató-fõorvos
elmondta: komoly kihívást jelentett a

lakosság szakszerû ellátása azon a te-
rületen, ahol a megbetegedési és halá-
lozási mutatók meghaladják az orszá-
gos átlagot. A kórházban stabilitás és
szolid mértékû, de határozott javulás
tapasztalható, a humánerõforrás bizto-
sítása tervszerûen zajlik és a jövõt te-
kintve is bíztató. Nyugat-Nógrád la-
kosságának a legjobb tudásuk szerinti
ellátása mindannyiunk közös felelõs-
sége, amelyben mérföldkõ a sürgõssé-

gi osztály és a hozzá kapcsolódó heli-
kopter leszálló megépítése.

A Dr. Kenessey Albert Kórházban a
pályázat benyújtása elõtt sürgõsségi
fogadóhely mûködött, ugyanakkor a
2005. évben elnyert kórházi rekonst-
rukciót támogató címzett támogatás
keretében terv készült egy SO2 szintû
sürgõsségi osztály kialakítására is. A
Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program a „Sürgõsségi ellátás fejlesz-
tése – SO1 és SO2 - és ezeken belül
gyermek sürgõsségi ellátás támogatá-
sára - szolgáló pályázati konstrukciója
keretében a kórházba érkezõ betegek
hatékony sürgõsségi ellátása, további
egészségkárosodásuk megelõzése,
életesélyeinek növelése érdekében ki-

emelt kezelõt,
fedett mentõbe-
állót, helikopter
leszállót, továb-
bá központosí-
tott sürgõsségi
és kórházi
ügyeletet alakí-
tottak ki. 

A beruházás
során helikopter
leszállóhelyet
létesítettek, kö-

zel 200 négyzetméterrel növekedett a
jelenlegi sürgõsségi osztály alapterüle-
te, 115 négyzetméter egyidejû korsze-
rûsítésével, mindemellett 28 féle nagy
értékû eszközt szereztek be 154 millió
forint összértékben.

A 350 milliós fejlesztés átadó ünnep-
ségén Molnár Zsigmond református
lelkész és Péntek Zsolt katolikus káp-
lán kérte Isten áldását az új, korszerû
sürgõsségi osztályra.             (szilágyi)

Baján rendezték meg a VIII. Országos
Tûzoltó Szakmai Vetélkedõ döntõjét,
amelyen 6. helyezést ért el a Balassa-
gyarmati Tûzoltóság csapata.
A tûzoltók és veszélyhelyzet felderítõ cso-
portok országos versenyét helyi, megyei és
régiós vetélkedõk elõzték meg, amelyeken
kiválóan szerepelt a gyarmati tûzoltóság B
csapata, amelynek tagjai jogosultak lettek
az országos döntõn való részvételre. 
A gépjármû fecskendõvel utazó csapat ve-
zetõje Tornyos Csaba fõhadnagy volt, tag-
jai: Tóth Zoltán törzsõrmester, Tóth Tamás
zászlós, Hornyák Endre törzsõrmester,
Magulya Zoltán törzsõrmester, Csikány Ró-
bert fõtörzsõrmester.

A mindennapi szolgálatuk mellett szabad-
idejükben készültek fel a szellemi, szakmai
és fizikai kihívásokkal szolgáló országos
versengésre - tájékoztatott az elõzmények-
rõl Okolenszki Gábor õrnagy, városi tûzoltó
parancsnok, aki végigkísérte a versenysoro-
zaton a kollégáit. Elmondta, az ország 96
tûzoltó csapata szakmai versenyén végez-
tek elõkelõ helyen a gyarmatiak, akik az
éles riasztás után idõre menõ pontozásos
versenyben gyõzték le a rutin pályát, végez-
ték sikeresen a mûszaki mentést, a vegyi
anyag hárítást, és úgy oltották el a tüzet,
hogy az égõ házból sikeresen mentették ki
az embereket. 
Az országos hatodik helyezés mellett nem

véletlenül nyerték
el a tûzoltó vetél-
kedõ különdíját,
amely a legszak-
szerûbben végre-
hajtott mûszaki
mentésért járt.
Százharmincöt
éve az országban
szinte az elsõk
között alakult
meg Balassa-
gyarmaton tûzol-
tóság, amelynek jelenlegi állománya méltó-
an ápolja az elõdök nemes hagyományait
és felkészülten áll az újabb kihívásokra. 

Gyarmati tûzoltók országos sikere

Korszerû sürgõsségi osztály
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Közel négy évtizede szolgál a közigaz-
gatásban Bacsa Istvánné született

Hodur Mária, akinek áldozatos munká-
ját elismerve a Pro Caritate Díjat a

Nemzeti Erőforrás minisztere adta át
Budapesten. Ezt megelőzően október

23-án a helyi önkormányzat a Balassa-
gyarmat Város Szociálpolitikájáért ki-

tüntetésben részesítette.

- Örültem a kitüntetéseknek, mert el-
ismerték a munkámat - mondja a ba-
rátságos, mosolygós Mária, akit az el-
múlt évtizedekben a város szinte min-
den polgára megismerhetett a szociális
ügyeik intézése során a Polgármesteri
Hivatalban.

Bacsáné Hodur Mária Balassagyar-
maton született 1954-ben és az általá-
nos iskola elvégzése után a salgótarjá-
ni Gépipari Technikumban érettségi-
zett. Elsõ munkahelyén, a megyei ter-
vezõ irodában mûszaki rajzoló volt,
majd 1973-tól öt éven át Kishartyánban
a községi tanács igazgatási elõadója-
ként tevékenykedett. Ez a munkahely

jó iskola volt az emberekkel való bá-
násmód megismerése tekintetében.
Közben férjhez ment és megszületett
elsõ gyermeke. 

Balassagyarmaton a Városházán
1978 március elsejétõl alkalmazták,
mint szociálpolitikai elõ-
adót. A város vezetõje
Vass Miklós tanácselnök
volt és az egészségügyi
osztály élén dr. Dudás
György fõorvos állt. Mun-
katársai sorában akkori-
ban Csókás Istvánné volt a
járási szociálpolitikai ügy-
intézõ, Szabó Istvánné a
vezetõ védõnõ és Sívó
Ottóné, valamint Botos
Istvánné látta el az osztály ügyeit. Má-
ria szerint azokban az idõkben is vol-
tak napi problémákkal küszködõk, de
az utóbbi években sajnálatosan megso-
kasodtak az emberek szociális, megél-
hetési ügyei, amelyek mostanában a fi-
atalabb korosztályt is érintik. 

- Amit lehet, megteszünk kollégáim-
mal a hozzánk fordulók érdekében –
magyarázza Bacsáné -, bár sokszor azt
is tapasztaljuk, hogy a pénztelenséget

az ügyfelek is elõidézik. Ahol lehet, az
önkormányzat segít a támogatást ké-
rõknek, akár átmeneti segéllyel, termé-
szetbeni juttatással a lakásfenntartás-
ban, vagy többek között a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény meg-

adásával, a közgyógyel-
látás gondjaiban. Azon-
ban be kell tartanunk a
rendeletek által meghatá-
rozott jogosultsági feltéte-
leket, mert ez a szûkös vi-
lág nem csak az embere-
ket, hanem a várost is szi-
gorú gazdálkodásra kény-
szeríti.

- A szabadidõmet leköti
a háztartás, a család ellátá-

sa, kedvenceim az unokák, Gábor és
Viktória – meséli mosolyogva a kitün-
tetett. - Jól jött nekem is a kormány in-
tézkedése, így 40 év munkaviszonyo-
mat betöltve jövõre nyugdíjba kerülhe-
tek. Azt kívánom, hogy kollégáimnak
a jövõben egyre kevesebb szociális
problémát kelljen orvosolni, de opti-
mista vagyok az életben, mert azt tar-
tom: még sosem volt, hogy valahogy
ne lett volna!                               (szabó)

Elismerték a szociális ügyintézõt
6

Képviselõi
ajándék
Balla Mihály, a térség országgyûlési
képviselõje hosszú évek óta mega-
jándékozza Télapó napján a körzet
valamennyi óvodáját. A honatya az
idén közel száz láda almával ked-
veskedett a térség ovisainak. A

ropogós nógrádi gyümölcsöt a
képviselõ személyesen vitte el a
gyarmati kicsiknek.

Sokunk bánatára már a túlvilágon süti
a kenyeret Hegedûs Gábor pékmester,
a város és a környék köztiszteletben
álló pék vállalkozója.
1947. május 23-án született Mohorán,
innen került 1962-ben Budapestre pék-
tanulónak és a középiskola
után technikusi minõsítést
szerzett. A tehetséges, szor-
galmas fiatalember elsõ mun-
kahelye a Balassagyarmat és
Vidéke ÁFÉSZ péksége volt,
ahol üzemvezetõként kezdett.
Ebben a beosztásában dol-
gozott évtizedekig, mikor a
társadalmi változások egyik nyitánya-
ként 1986-ban sütõipari szakcsoportot
alakíthatott.
A város egyik elsõ vállalkozójaként
1990 június elsejétõl szolgált napjain-
kig. Megvásárolta, modernizálta a pék-
séget, rendbe hozta a házat, üzletet
nyitott és áldozatos munkával szolgálta
a közösséget. Lokálpatriótaként támo-

gatott minden olyan rendezvényt,
amely a város javát szolgálta. 
Szerencsés embernek tartotta magát,
mert jó feleséget kapott Jambrik Ilona
személyében, aki 45 éves házasságuk
alatt megértõ társa volt és mindenben

segítette munkáját. Lányára,
Henriettre, fiára, Gáborra, ve-
jére mindig számíthatott és
négy unokája volt a szeme
fénye. Szerette és magas
színvonalon mûvelte embert
próbáló szakmáját. Úgy tartot-
ta: „Mi, pékek éjjel-nappal dol-
gozunk, nem lehetünk bete-

gek, nem késhetünk, mert a kenyérnek
idõben a más asztalán kell lenni.” 
Mindannyiunknak veszteség, hogy He-
gedûs Gábor pékmester kemencéjébõl
már nem kerülhet asztalunkra a keze
munkája, a finom Hegedûs kenyér. Ér-
tékes, dolgos embertársunkat veszítet-
tük el. Nyugodjon békében. 

Szabó Endre

Mindennapi kenyerünket készítette
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Balassagyarmat az egyetlen nógrádi
városként nem csupán működteti,
hanem fejlesztette is a bölcsődét:

átadták a 100 millió Forintos beru-
házásnak köszönhetően teljesen

megújult-megszépült intézményt.

Városunk büszkélkedhet Nógrád
megye egyetlen önkormányzati böl-
csõdéjével. Az ok a városvezetés
családpolitikai elkötelezettségében
keresendõ: ezzel is sikerüljön meg-
tartani a kisgyermekes családokat a
városban, a gyermekvállalás ne le-
gyen akadálya a munkába járásnak.

Az önkormányzat nem „csupán”
mûködteti az intézményt, hanem
fejlesztette is ezekben a nehéz idõk-
ben. A beruházás eszközbeszerzés-
sel indult a tavalyi évben, majd sike-
res közbeszerzés után az idén meg-
kezdõdhetett az építkezés is. 

Az 56 férõhelyes Bölcsõde teljes
körû fejlesztésével – azaz a helyisé-
gek felújításával, az akadálymente-
sítéssel, a tornaszoba és fedett terasz
kialakításával, a gyermekszoba bõ-

vítéssel, az eszközbeszerzéssel – a
jelenlegi ellátási színvonal jelentõ-
sen emelkedett. 

Az egyik emeleti foglalkoztatót
kibõvítve, részleges integrációt ki-
alakítva egy hat fõs, sérült gyerme-
kekbõl álló csoport számára egy 30

négyzetméteres nagyságú gyermek-
szobát alakítottak ki. Az új helyiség
közvetlen kapcsolatban van az áta-
dó és fürösztõ-helyiségekkel, me-
lyek alkalmasak a többletigény ki-
szolgálására.

Az eszközbeszerzés során nagy
hangsúlyt fektettek a kültéri eszkö-
zökre, játékokra, hiszen az eddigi
udvari eszközök nem feleltek meg
az elõírásoknak. A szakmai munka
javítására több mint 1500 darab esz-
közt szereznek be a gyermekek szá-
mára.

Az épület teljes megszépítése mel-
lett az eddigi balesetveszélyes járda
helyére biztonságos, esztétikus via-
color térburkolat került. Az intéz-
mény gépkocsival történõ megköze-
lítése esetén nem állt rendelkezésre
parkolóhely, ezt az úttesttel párhu-
zamosan kialakított három parkoló-
hellyel oldották meg.

Medvácz Lajos polgármester és
Balla Mihály, térségünk országgyû-
lési képviselõje adta át a kicsinyek-
nek a 100 millió Forintos beruházás-
ból – a Széchenyi Terv Európai Uni-
ós támogatásával - megszépült-
megújult városi bölcsõdét.

Megújult és megszépült a bölcsõde
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Segítség a rászorulóknak
A Reménysugár Otthon a gondozottak ellátását segítõ
eszközöket nyert, melyeket Soltész Miklós szociális ál-
lamtitkár adott át.

Szerencsések, akik egészséges leszármazot-
takat tudhatnak magukénak és nem járnak
olyan lélek próbáló ösvényeken, mint azok,
akiknek szerettei különleges gondozásra
kényszerülnek. Balassagyarmaton a Re-
ménysugár Otthonban súlyosan értelmi fo-
gyatékos és halmozottan sérült gondozottak
ápolása-gondozása mellett fejlesztés, metál-
higiénés segítés folyik és a tárgyi feltételek
színvonalának emelésére igyekeznek kihasz-
nálni a pályázatok adta lehetõségeket. 

Errõl tájékoztatott Fehér Edit, az intézmény vezetõje, aki örömmel
vette át a nyertes pályázatuk legújabb eredményeit, a fekvõ bete-
gek ellátását szolgáló, több milliós értéket képviselõ 4 elektromo-
san mozgatható ágyat és 4 speciális matracot Soltész Miklós
szociális államtitkártól
A kereszténydemokrata politikus kijelentette: A társadalmi össze-
fogás szép példája ez a segítség, amely nem csak a gondozottak
mindennapjait könnyíti, hanem az ápolók munkáját is segíti. 
Az átadással egyben került sor a magyar jégkorong válogatott
ajándékozására, amely során a kiváló hokisok gyermekjátékokkal
örvendeztették meg az otthon lakóit.

Liszt Emlékplakettet kapott Réti Zoltán
Liszt Ferenc születésének 200.évfordulója alkalmából a Liszt Fe-
renc Társaság nem csak az ünnepeltre emlékezett, hanem azok-
ra az alapító tagokra is, akik 1973-ban szorgalmazták a társaság
létrejöttét és odaadó munkájukkal ápolják a Liszt kultuszt. 
Ebbõl az alkalomból Liszt Emlékplakettet kapott Réti Zoltán karnagy,
zenemûvész, a balassagyarmati zeneis-
kola egykori igazgatója, a társaság alapí-
tó tagja.
A Liszt Ferenc Társaság eredetileg 1893-
ban alakult, de a második világháború vé-
get vetett a világ számos országában ki-
alakított Liszt kultusznak, amely 1973-ban
éledt újjá. A szervezõdõ Liszt Társaság
egyik alapító tagja volt Réti Zoltán, a gyar-
mati Zeneiskola akkori igazgatója, aki a
társaság delegációinak tagjaként számos
országba jutott el, népszerûsítve a világhírû zenemûvész kultuszát.
A 623 tagból álló egyesület elnöke Lantos István zongora és orgona
mûvész, egyetemi tanár. A társaság csoportjai zenével illusztrált isme-
retterjesztõ elõadásokat rendeznek Lisztrõl, hangversenyeket adnak
és minden évben október 22-én születésnapi hangversenyt tartanak a
Zeneakadémia nagytermében, ahová az idén nem jutott el Réti Zol-
tán, s akinek a Liszt Társaság elnöke levélben köszönte meg a zene-
kultúra szolgálatában végzett tevékenységét és megküldte a Liszt
Emlékplakettet.                                                                  (Szendre)



Mint az közismert, idén január 28-tól
várja a látogatókat a Civitas Fortissima
Múzeum a városi mozi épületében. A
csehkiverés történetét megörökítõ em-
lékhely ötlete Matúz Gábortól, a nagy
sikerû A legbátrabb város címû film
rendezõjétõl, a Közép-európai Média
Intézet igazgatójától, az Echo TV szer-
kesztõ-mûsorvezetõjétõl származik. A
legbátrabb város címû filmbõl megma-
radt dokumentumok, katonaruhák ké-
pezik a múzeum alapját. A napokban
azonban gyarapodott a gyûjtemény.

– Egy Szolnok megyei gyûjtõvel
folytatott több hónapos tárgyalás ered-

ményeként sikerült egy Schwarzlose
típusú korabeli géppuskát beszerez-
nünk – újságolta Matúz Gábor -, ami-
lyet Gyarmat felszabadításakor hasz-

náltak a csehkiverõk. Alig van már az
országban ilyen 1912-es, elsõ világhá-
borús fegyver. Két korabeli restaurált
plakátot is megvettünk egy budapesti
antikváriustól: egy 1914-es háborúba
szólítót és egy 1918 õszit, amely rendet
követel.

A Nemzeti Kulturális Alap is támo-
gatta a pályázó Közép-európai Média
Intézetet - mint a múzeum fenntartóját
- a gyûjtemény gyarapítása érdekében.
Megtudtuk azt is, a Civitas Fortissima
Múzeum körül szervezõdik egy támo-
gatói kör, amely bizonyítja a helyi kez-
deményezések fontosságát.

magazin
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Feldolgozni a gyászt
A Végtisztesség Bt. segíteni szeretne
azon embertársainknak, akik nehezen
tudják feldolgozni szeretteik elveszté-
sét.

A gyász természe-
tes folyamat. Ki-
nek több, kinek
kevesebb idõ kell
ahhoz, hogy fel-
dolgozza szerettei
elvesztését. Min-

denkinek a gyásza egyedi. Vannak, akik
könnyebben „elengedik” párjukat vagy
szüleiket, s vannak, akik képtelenek elfo-
gadni a történteket. 
A két évtizede mûködõ Végtisztesség Bt.
alapítója a gyászfeldolgozásban szeretne
segíteni. Káplár András – telefonszáma:
30/9660-753 - olyan szakember hívását
várja, aki járatos ebben, s elhivatottságot
érez, hogy segítsen rászoruló embertár-
sainknak. De azok is jelentkezzenek, akik
minden igyekezetük ellenére képtelenek
elfogadni a megváltoztathatatlant. 
A Teleki utca 1. szám alatt mûködõ
Absinthe Kávézó különtermében január
10-én 17 órai kezdettel megtartják az el-
sõ összejövetelt. Közösen, egy szakem-
ber irányításával könnyebb feldolgozni a
gyászt.

Nem kevesen vannak még most is, akik-
ben rossz emlékeket ébreszt az egykori
határállomásnak még a látványa is. Szinte
hihetetlen volt, mikor magyar és a szlovák
határõröknek már nem kellett cikizni az át-
kelõ civileket, mert megnyílt a határ az Eu-
rópai Unió jóvoltából. A hivatalos ünnep-
ségre a lakosság sokasága jött össze az
Ipoly mindkét oldaláról és közülük sokan
emlegették a trianoni országdarabolás
okozta károkat. Mi, balassagyarmatiak a
város területébõl jó ezer hektárt veszítet-
tünk el, közte a téglagyárakat, közel há-
romszáz pincét a szõlõ területével. 
Az Ipoly mindkét oldalát ezer éves gazda-
sági és családi kapcsolatok kötötték ösz-
sze, és a határnyitás érezhetõ változást
hozott a környéken élõk számára, szinte
minden téren. Az Ipoly hídját lassan elkop-
tatja az erõsödõ forgalom, ami azt is jelzi,

hogy nem véletlenül volt valaha negyven-
hét híd Palócország folyóján. 
Biztató jel, hogy a két szomszédos ország
már nemcsak Esztergom és Párkány kö-
zött építette újjá a hidat, hanem az Ipo-
lyon is életre kelt az elsõ lerombolt híd, je-
lezve, hogy a politika egyszer lassan ész-
hez tér és nem külön választ népeket, ha-
nem a mindennapi életet, a megélhetést
szolgálja.
A szlovákgyarmati önkormányzat pályáza-
ton értékesíthette az egykori határállo-
mást, amely egy szlovák és egy magyar
vállalkozó tulajdonába került, mintegy 100
ezer Euroért - ez az összeg a község fej-
lesztési alapját erõsíti. 
Bár pár lépés a határ, de a jövõben már
nem a határõrök és vámosok állítják meg
a volt határátkelõn a forgalmat, hanem a
kíváncsiság, hogy mi is lett itt?     (szabó)

Születésnaposok
A Madách Imre Városi Könyvtár hatodik alkalommal rendezte meg születésnapi program-
ját olvasóinak és a Honismereti Kör tagjainak a Helytörténeti Gyûjteményben. Minden év
november végén ünnepelni hívják mindazokat, akik bizonyos kort betöltve életük „kerek”
évfordulójához érkeztek. A közös ünnep ötlete a Honismereti Kör örökös elnökétõl,
Kovalcsik Andrástól ered. A közös születésnapon Csábi István elõadómûvész és Fogarasi
Béla gitármûvész mûködött közre, akik jelképes virágcsokrot nyújtottak át a közösségnek.

Névadó
A Városi Idõsek Otthona névadó ünnepség

keretében vette fel a Szent Erzsébet Idõsek
Otthona elnevezést, amelyet dr. Stella
Leontin kanonok (képünkön) javaslatára fo-
gadtak el.

Gyarapodott a Civitas múzeum 
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Elkelt a határállomás



A világ legkülönbözőbb részein ra-
gadtatja tapsra a publikumot kivé-

teles tehetségével a még mindig
csak huszonöt éves balassagyarmati

hegedűvirtuóz. Jövőre ő képviseli
hazánkat a felívelő csillagok európai

körútján. A lehető legmagasabb
szintre teszi a mércét, így egyre na-

gyobb és nagyobb célokat állít maga
elé. Banda Ádámmal beszélgettünk.

- A 2012-13-as idényben te képvise-
led hazánkat az Echo Rising Stars eu-
rópai turnéján - mit kell errõl tud-
nunk?

- A Mûvészetek Palotája terjesztett
fel erre a díjra, amelyet egyedüli hege-
dûsként kaptam meg egész Európá-
ban. Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy én képviselhetem hazánkat ezen
a koncertkörúton. A turnén a konti-
nens legrangosabb koncerttermeiben
adhatok teljes szólóesteket. Brüsszel,
Párizs, Amszterdam, Barcelona, Salz-
burg, Stockholm és még sok más vá-
rosban játszhatok a felívelõ csillagok
európai körútján.

- Nyáron jártál New Yorkban – za-
jos sikeredrõl hallottunk!

- Egy januári, nagy sikerû amerikai
koncert után kaptam egy jelentõs
meghívást, aminek következtében
szeptemberben, New Yorkban adtam
a több mint két órás bemutatkozó szó-
lókoncertemet a Symphony Space-
ben, a szezon elsõ jelentõs fesztiválján.
Egy orosz zongorista volt a kísérõm a
koncerten, amelyen Bach, Bartók,
Hubay, Saint-Saens, Csajkovszkij,
Sarasate, Vajda és Chopin mûveit ját-

szottam. A közönség felállva tombolt
a koncert végén, ami után több rá-
adást is adtam. A lapok a koncert jó hí-
rét vitték, aminek ugyancsak nagyon
örültem.

- A Liszt Ferenc Zenekadémián ké-
szülsz doktori disszertációdra. Mirõl
írod?

- Hubay Jenõ tanítványainak kap-
csolata Bartók Bélával. Hubay mûvé-
szetének ápolását nagyon fontosnak
tartom, amelyben pedagógiai munkás-
sága éppen úgy nagy szerepet játszik,
mint hegedûmûvészi-zeneszerzõi pá-
lyafutása. Hubay tanítványai ezt a mû-
vészetet vitték tovább saját egyénisé-
gükkel összeforrva, amelyet én is sze-

retnék tovább
vinni. Zathurecz-
ky Ede, Székely
Zoltán, Szigeti Jó-
zsef - csak, hogy
néhány kiváló
H u b a y - t a n í t -
ványt megemlít-
sek -, mind na-
gyon közel álltak
a legnagyobb ma-
gyarhoz, Bartók
Bélához. Én is
mindig a legszí-
vesebben játszom
Bartók mûveit
itthon és külföld-

ön egyaránt. Így ennél közelebb álló té-
mát nem is választhattam volna.

- Évekkel ezelõtt azt nyilatkoztad,
hogy szeretnéd körbemuzsikálni a
világot. Szépen haladsz e téren…

- Az elmúlt években nagyon sok
helyre sikerült eljutnom, ahol a csodá-
latos hegedû repertoár nagy részét
játszhattam el. Koncerteztem Kínában,
Japánban, Dél-Koreában, Vietnámban,
Kanadában, az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban, Dubaiban és Európa szá-
mos országában nagy sikerrel.

- Mennyire nehéz az élete egy ifjú
muzsikusnak?

- Itthon nagyon sok fiatal muzsikus
van. Igazán csak az tud érvényesülni,
aki a legjobbak közt is a legjobb, mivel
nincs olyan sok lehetõség, mint kül-
földön. A kulturális szférát lehetne bõ-
víteni, de ahhoz nagyobb megbecsü-
lésre és szélesebb körû érdeklõdésre
lenne szükség. Ezt még nehezíti az a
tény is, hogy az ifjú muzsikus sokszor
nagy nélkülözések árán kell, hogy kar-

ban tartsa hangszerét, feltöltse kottatá-
rát, vagy esetleg elmenjen egy-egy
nemzetközi versenyre vagy kurzusra.

- A világháló korában több a zené-
szek lehetõsége: felraksz egy klipet,
s azt a világon mindenhol megnéz-
hetik. Érzed ennek hatását?

- Én nem használom ennek a lehetõ-
ségét, a személyes benyomást tartom
a legfontosabbnak. A világhírnévhez
nem elég a videó klipekkel ismeretsé-
get szerezni, személyes jelenlétre van
szükség, hogy a közönségünkkel kap-
csolatot tudjunk teremteni. Ettõl füg-
getlenül, kétségtelenül nagyobb a le-
hetõség azok számára, akiknek nem
sok esélyük van magukat személye-
sen megmutatni a világnak.

- Mi a zenei ars poeticád? 
- Mindig arra törekszem, hogy a le-

hetõ legmagasabb szintre tegyem a
mércét, így egyre nagyobb és na-
gyobb célokat állítok magam elé. A
mûvészet egy komplexum, amelyben
nem csak a zene létezik. Elengedhe-
tetlen, hogy egy zenész más mûvésze-
ti ágak iránt is érdeklõdjön. Amikor
külföldön vagyok, és van egy kis
idõm körülnézni, mindig elmegyek
megnézni egy múzeumot vagy vala-
mi érdekességet a városról. Ezek a
dolgok hozzátartoznak egy mûvész
életéhez.

- Balassagyarmattal milyen a kap-
csolatod?

- Nagyon jól esik, hogy sokan ér-
deklõdnek felõlem a mai napig. Na-
gyobb koncertekre sajnos nem hív-
nak, de ünnepségeken gyakran ját-
szom. Mindig nagyon szívesen térek
vissza Gyarmatra egy-egy nagyobb
turné után.

- Mely sikeredre vagy a legbüsz-
kébb?

- Mindig arra vagyok a legbüsz-
kébb, amit éppen elérek. Ezek a sike-
rek erõt adnak ahhoz, hogy még na-
gyobb erõvel tudjak tovább haladni
az úton. Talán, ha meg kell említenem
néhányat, a 2006-os moszkvai verse-
nyen és a 2007-es Hubay-Szigeti
Nemzetközi Hegedûversenyen elért
gyõzelmem különös helyet foglal el
az életrajzomban.

- Ha mondjuk egy év múlva disku-
rálunk, mikor lennél elégedett?

- Az én céljaim hosszú távú célok,
amelyek nem egy évre szólnak.

Szilágyi Norbert
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Fábián Hanna húsz éves, az egri
Eszterházy Károly Főiskola biológia

szakos hallgatója. Négy fiatalabb
testvére van. Az édesanya és az édes-

apa is elhagyta a családot. Hanna
hétközben diák, hétvégén pedig

családfenntartó.

– Dózsás voltam, majd a Szent-Im-
rében tanultam tovább hatosztályos
gimnáziumban. Sohasem kellett kü-
lönösebben tanulnom a biológiát, ál-
talános és középiskolában szinte jött
magától, nagyon szerettem, egyértel-
mû volt, hogy ilyen irányban megyek
tovább. Nagyon szívesen lettem vol-
na népegészségügyi ellenõr, ÁNTSZ-
szakember, de nem tudom, a biológia
diploma mire lesz elég, és egyébként
is a jövõ számunkra bizonytalan –
meséli Hanna. – Ha a jövõrõl beszé-
lek, nemcsak magamra gondolok. Bár
tudom, hogy mit szeretnék - saját csa-
ládot, férjet, gyerekeket, munkát,
nyugodt életet -, a testvéreimre is
gondolnom kell.

– Mióta éltek szülõk nélkül?
– Nemrég még együtt volt a család:

apa, anya, a négy testvérem és én.
Anya két éve ment el, összeköltözött
egy új élettárssal – igaz, ezt akkor,
amikor elment, még nem tudtuk.
Mindannyian azt hittük, munkát ta-
lált a fõvárosban. Ápolónõ végzettsé-
ge van, Budapesten ezzel a szakmá-
val viszonylag könnyû elhelyezked-
ni. Eleinte telefonált, néhány hónapra
rá haza is jött, de ezek az események
már csak a veszekedésrõl szóltak, ki-
derült, hogy nincs munkája, és nem
értettük, miért nem jön haza. Hóna-
pok teltek el úgy, hogy nem jelentke-
zett, még a telefonszámát is megvál-
toztatta, nem tudtuk õt elérni, nem
számíthattunk rá. De akkor még ve-
lünk volt apa…

- Tavaly novemberben viszont õ is
elment – folytatja néhány másodper-
ces súlyos csend után Hanna -, inter-
neten ismerkedett meg egy hölggyel,
Andival, akivel együtt szeretett volna
élni. Andi viszont nem akart vidékre
költözni, gyereke, lakása, munkája
volt Budapesten. Apa rokkantnyug-
díjasként volt itthon, és úgy döntött,
megy õ. A különbség anya és apa kö-

zött az, hogy míg apával és az élettár-
sával tartjuk a kapcsolatot - gyerek-
tartást is küldenek, próbálnak segíte-
ni, amennyire tudnak, a testvéreim
meglátogatják õket, jól érzik magukat
velük -, addig anya teljesen eltûnt.
Amikor vállaltam, hogy a testvéreim
gyámja leszek, a gyarmati önkor-
mányzat is próbálta õt elérni, szeret-
ték volna, ha nem szakad szét a csa-
lád, de amint utolérték egy munkahe-
lyen, õ azonnal felmondott, eltûnt új-
ra. Talán a gyerektartás miatt, hogy
ne kelljen támogatnia minket, talán
másért, nem tudom, de megpróbál-
tak kizárni minket az életükbõl.

– Ti pedig Gyarmaton gyakorlati-
lag egyedül próbáltok boldogulni.

– Igen, így volt, de már nem lakunk
mindannyian együtt. A legkisebb

testvérünk Betti, nemrég töltötte be a
14-et, a Kiss Árpádba jár, neki hivata-
losan én vagyok a gyámja. A legidõ-
sebb öcsém, Gergõ szintén velünk él,
19 éves, a Szondi tanulója, már érett-
ségizett és most villanyszerelõ szak-
mát tanul. Azt hiszem, õ már látja,
ahhoz, hogy boldoguljunk, dolgoznia
kell. Regina húgom 18 éves lesz janu-
árban, nem él velünk, mert olyan ma-
gatartási problémái voltak, amelyek
miatt nevelõotthonba kellett adnom.
Öngyilkosságot kísérelt meg, és a ki-
sebbekre is rossz hatással volt. Nem
tudtam vállalni, hogy én neveljem õt:
egy évig próbáltuk, de nem ment,

ezért most Salgótarjánban él egy
bentlakásos intézményben. Nemso-
kára Szátokra kerül át, gyermekott-
honba, de miután betölti a 18. életév-
ét, nem szeretne állami gondozásban
maradni. Saját tervei vannak: a barát-
jával szeretne összeköltözni, és ebben
sem tudom befolyásolni.

- Mi a helyzet Danival?
- Dani 16 éves, és róla sajnos nem

tudunk semmit. Összeveszett az
öcsémmel egy éve, és felköltözött
anyához Budapestre. Akkor még volt
valamiféle kapcsolat velük, gyermek-
elhelyezési per is indult anya részé-
rõl, szerette volna magához venni a
kicsiket. De a közeledése inkább azért
történt, mert a gyerektartásra, és eh-
hez a két kisebb testvéremre szüksé-
gük lett volna. Anya élettársát a test-
véreim nem kedvelik: anyával és ve-
lük sem úgy beszélt, amikor náluk
voltak, ahogy apa, ahogy megszok-
tuk. Egy alkalommal Dani is felvette

velünk a kapcsolatot
interneten, haza akart
jönni, segítséget kért.
Május óta viszont
sem anyáról, sem Da-
niról nem tudunk
semmit, nagyon ag-
gódom miatta. Sze-
retném, ha hazajönne,
még ha anyagilag ne-
hezebb is lenne. Pilla-
natnyilag a jövedel-
münket nagyrészt a
családi pótlék és a di-
ákhitel teszi ki - a leg-
magasabb összeget
vettem fel -, ehhez
jönnek az önkor-
mányzati és egyéb
szociális támogatá-
sok, és az a minimális
összeg, amit apa
küld. A gyerektartás

lefedné a számláinkat, ha apa és anya
egyformán küldene pénzt, de anya
hat hónapja semmivel sem támogat
minket.

– Hogyan bírod?
– Sokszor éreztem úgy, hogy nem

megy tovább, végiggondolom, mi
lenne, ha anyához, apához hasonlóan
én is elmennék, hogy éljem a saját éle-
tem. De épp azért, mert átéltem ezt,
tudom, hogy nem tehetem meg Ger-
gõvel, Bettivel, Danival, Reginával,
hogy csak rám számíthatnak, én va-
gyok nekik a biztos pont. Miattuk,
csakis miattuk érdemes.

Nagy Csilla

A szeretet ereje
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- Milyen indíttatásból kezdtél iko-
nokat festeni? 

- Bölcsész végzettséggel, magyar és
történelem tanárként az efféle dolog
csak álom lehetett, ugyanis dolgozat-
tal feküdtem, dolgozatra keltem, s ha
nagyúri szabadidõhöz jutottam, ma-
radt a restanciák koptatása; olvasás,
kert, sport, család, barátok, budapesti
feltöltõdés, távoli rokonok, idõs szü-
lõk. Mûvészettörténeti érdeklõdésem
és a nyugállomány idõajándéka adta
kezembe az ecsetet. Családom öt év-
százados katolikus elkötelezettségéért
nagy tisztelettel vagyok, és hogy
nagyszüleim, szüleim is így neveltek,
hálát érzek, és boldog vagyok. A szer-
vita atyák Mária-tisztelõ lelkiségéért
ugyanígy. Õk szûkebb szülõföldem-
rõl, Piliscsabáról gyakran vezettek za-
rándoklatot Máriaremetére, amit kis
ministránsokként nagyon szerettünk.
Nyolcévesen eljutottam Máriapócsra
is. Görögkatolikus szertartásával,
templomával más volt persze, de a li-
turgia, a hívek áhítata nagy hatással
volt rám. És természetesen a kegykép
és a csodálatos ikonosztázion. Hason-
lót éreztem egy szentpétervári orto-
dox templomban a nagy havas télben:
ahogy a tömjénfüstben, az ószláv ima-
énekben, a gyertyaerdõben az ikonok
sejtelmesen ragyogtak. Az orosz
klasszikusok sokezer oldalas regény-
világa is hasonló élmény volt. Így fes-
tek én ikonokat katolikusként. A misz-
sziós szándék hitvallásával, hogy pa-
rányit megcsillanthassak a szépségrõl,
jóságról, igazságról és szentségrõl.
Hál’ Istennek, szinte mindig úton is
vannak a képek.

- Az ország mostanában nem ép-
pen az értékekrõl szól...

- Egy párizsi magyar apáca mesélte,
hogy a várost maguk között csak siva-
tagnak nevezik. Elgondolkodtató me-
tafora, s még inkább, hogy ez az elsi-
vatagosodás nálunk is vészesen terjed.
És nem csak azzal, hogy a keresztény
Európa mára újraevangelizációra szo-
ruló missziós terület, de úgy általában
mindenben. A boltokban, újságosnál,
tévében igénytelenség, primitív után-
zat, mûvi baromságok rakásra, meg a
ravasz, agresszív etetõ reklámok. És
mindezek ellentéte is igaz, amiben az
a szomorú és felháborító, hogy a köz-
ember számára szinte elérhetetlen. Ar-
ról a rétegrõl nem is szólva, amely,

ahogy Babits írja: „még álmából sem
ismeri, ami jó”. Az emberi kapcsola-
tokban, kommunikációban a fertõzés
miatt ilyesmi a nyelvi szint is. Sok a baj
és a nyomorúság, de úgy vélem, mert
lépten-nyomon tapasztalom, hogy a
magyarok a lelkük mélyén még meg-
rontatlanok.

- Mit tanácsolnál egy fiatalnak?
- A boldog élethez az egészség a leg-

fontosabb; testi, lelki, szellemi. Ezt fia-
talon kell megalapozni, hogy aztán
naponta karban tartva, kivívott élet-
minõségként szolgáljon minket és kör-
nyezetünket. Együtt a három; egész-
ként. Meg kell tanulnunk nemet mon-
dani minden élet-, és egészségellenes
dologra, mert ezek végén csak fájdal-
mat és boldogtalanságot tapasztalunk. 

- Elkötelezett nemzeti érzelmû em-
berként mi a véleményed a hazánk-
ban uralkodó állapotokról? 

- Elég szívszorító. Nem lehet nem
észrevenni: egy, a magyar nemzeti ér-
dekeket, értékeket képviselõ politika
ellen belülrõl és kívülrõl egyaránt

piszkos háborút folytatnak. A kom-
munizmustól kivéreztetett országra
rászabadult a vadliberalizmus, és a sír
szélére sodorta. Az egykori államosító
elvtársak és jó tanítványaik privatizál-
tak, a politikai hatalmat gazdasági ha-
talommá konvertálták, hogy most a
politikait megint visszaszerezzék. A
tudatos gonoszság biológiai lényei,
ahogy Szolzsenyicin is jellemezte õket.
Kelet után most a nyugati liberális vi-
lág felé nyitottak, akik a káosz fenntar-
tásában éppúgy érdekeltek. Mint
ahogy az elmúlt században a kommu-
nizmus, most a vele egy tõrõl fakadó
liberalizmus sem ereszti ki kezébõl
zsákmányát. Így most nem katonai,
hanem banki hadmûveletek folynak
nemzetünk, függetlenségünk ellen. A
Fidesznek, kormányának és karizma-
tikus elnökének idehazai mocskolói a
nemzeti érdekérvényesítés, és minden
rendteremtõ igyekezet, elkötelezett
nép-szolgálat esküdt ellenségei. A
húszezer milliárdnyi államadósság
felhalmozóiként és a törvény fölé
emelkedõ arroganciájukkal felháborí-
tó az arcátlanságuk. A szolgáló alázat
szikrája nélkül a hatalom megszállott-
jai. Valójában Ibsen drámájának címé-
vel: A nép ellenségei.

- Mi az, ami a legjobban elkeserít?
- A szellemi restség, a gondolatok

végig nem gondolásából fakadó meg-
téveszthetõség méltatlansága, amely
legalább olyan súlyos tehertétel, mint
a gazdasági gondok, hisz minden a
fejben dõl el. Az ilyesmivel nyerészke-
dõ politikai trükközõk ezt tudják ki-
használni hamis közhangulat-keltés-
re, befolyásolásra, hazudozásra,
ahogy tették is ezt azóta, amióta kísér-
tetük feltûnt száz éve Európában. Má-
ra globalistává mutálódtak, amitõl
már az egész világ kapkodja a fejét. És
a végét még a szakemberek sem látják.
Négy unokánk van, feleségemmel
együtt mégis optimisták vagyunk:
családom, magyarok, emberek; mind-
annyian Isten kezében vagyunk. Sok-
szor bevillan bennem a kép II. János
Pál pápáról: már nagy betegen, ahogy
Krisztus keresztjében végzõdõ botját
támasztékként szorítja magához. Egy-
szerû és megrendítõ jelkép is lehet a
mai szenvedõ világ elõtt.

- Neked mi ad erõt?
- A családom, a munkám és a hitem.

Szilágyi Norbert
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Közel négy évtizedig pedagógus-
ként szolgált, évek óta lapunk

publicistája, a napokban megje-
lent harmadik, Arannyal s égi
kékkel című könyve. Veres Jó-

zseffel beszélgettünk szentség-
ről, nemzetről és alázatról. 



A kaszinókapitalizmus kutyái 
Egykor gyerekként, kamasz srácokként

a családon, templomon, iskolán túl, az is-
kola mellett, az utcán, strandon, grundon,
moziban, mozi elõtt és mellett is szociali-
zálódó, érõfélben lévõ kisemberekként na-
gyon élveztük a felelõsség korlátait igazán
még nem ismerõ szabadosság meghökken-
tõ nagyotmondásait, az önérvényesítõ
verbalitás kapitális baromságait, amolyan
tét nélküli surmó dumát. Aztán ugyanez
folytatódott még egy pár
évig kicsit szelídebb, idõ-
höz-, helyhez-, alkalom-
hoz igazodó változatban,
hogy ha igaz lehet, még
idejében, felelõs- fiatalon
végleg leleplezõdjön
elõttünk nyilvánvaló
méltatlansága. Cezúrája
talán a megmosolygó
visszapillantás, az ön-
irónia képessége, a hall-
gatás és meghallgatás
erényként gazdagító megélése lehetett. 

Ha ki megtapasztalt valamit is ebbõl a
lelki-szellemi minõségváltásból, vagy - ki
tudja hány évig - bukdácsolva, de haladó
erõfeszítésekbõl, egyre fájdalmasabban vi-
seli a ránk szabadított liberális káosz-poli-
tika nyolc évének mindent szabad, öntör-
vényû süketelését. S persze magatartást,
mert a kettõ egy és ugyanazon minõség. 

Kõkemény jelenünkre rátelepedõ, felül-
rõl oktrojált debilitása azonban már nem
éretlen surmó-stílus, a megérthetõ önkere-
sés vadhajtása, de „vén huncutok és go-
nosz ostobák”, „az emberárulók szutyka”,
„kiknek leheletétõl meghervad az élet”, s

Vörösmarty „emberfaj-sárkányfog-vete-
ményének” mára már burjánzó realitása.

Szerencsésebb sorsú országokban az
emberek legalább bemérték az okokat, s
felismerték az igazi ellenséget ebben a
planetáris háborúban, s életminõségük
rombolói, családjuk, jövõjük megrontói
ellen fordultak. Nálunk Fidesz-, kor-
mány-, Orbán-ellenességtõl visítozik a
mákonyos, átévés, gyurcsányos, helleres,

ájemefes, bóvlis, fic-
srétingszes, múdizos,
tudatmódosult meg-
tévesztettség, s még
azt is hiszi, hogy
ugyanazért tüntet,
mint az ottaniak, akik
ráadásul olyan kemé-
nyek, hogy elszántsá-
gukban még sátortá-
bort is vernek a fõté-
ren. Így aztán belátni,
sors- és nemzet-érzé-

keny megértéssel észrevenni a káosz utá-
ni rendteremtés, a karitatív elkötelezett-
ség, az egyelõre apró lépések lehetõségé-
nek õszinte igyekezetét, nos így alig lehet-
séges. A bajok elõidézõi, a káosz érdek-po-
litikusai pedig dörzsölik a kezüket, s „kor-
látozott demokráciánkban” naponta bi-
zonygatják hazát- népet-, embert-szeretõ
önzetlenségüket.

Gyomorforgató!
”Egy szó, mint száz: tényleg szabad-

ságharc folyik. Igazi háború, (egyelõre) lõ-
fegyverek nélkül. A globális pénztõke az
agresszor, a társadalmak megpróbálnak
védekezni. Errõl szól immáron minden, a

Wall Street elfoglalóinak mozgalmától
Orbán bankadójáig. És jó tudni, ki melyik
oldalon áll.” – írja a Magyar Hírlap pub-
licistája.

S hogy ne legyenek kétségeink, a hazai
nyilvánosságban elsikkadt egy hír:
Nouriel Roubini, a 2008-as válságot elõre
megjósoló amerikai közgazdász professzor
nyilatkozatot adott ki, miszerint: „Be kel-
lene fejezni a forint elleni spekulációt.”

Bátorság ez ma az igazság kimondásá-
hoz, ahogy a magyar kormányfõ taktikát-
változtató, azt felvállaló bejelentéséhez is
az kellett, pedig garanciája nemzet-szol-
gálat, és karitatív tisztessége fényévnyi
távolságú minden õszödös undor-
mánytól. És természetes is, ugyanis a
stratégiai felállás nyilvánvaló: a hitelmi-
nõsítõk a globális pénztõke, a kaszinóka-
pitalizmus kutyái, vagy ahogy a portugál
miniszterelnök mondta: rosszabbak, mint
a terroristák.

S az itthoniak, az ötödik hadoszlop
nagy elõdeit és bölcs tanítóit is idézhetjük
a felállás tisztázásához. Marx burzsoázia-
elméletét Lenin az imperializmus korához
igazítva így definiál: „A komprádor bur-
zsoázia az imperializmus korában a gyar-
mati és függõ országok burzsoáziájának a
külföldi imperialista monopóliumokat ki-
szolgáló és a belföldi feudális nagybirto-
kosokkal szoros kapcsolatban álló reakciós
rétege, amely mindenütt a nemzeti érde-
kek árulójává válik.”

Hittük: a párhuzamosok a végtelenben
összeérnek. Most azt hiszem, nem kell a
végtelenbe tekintenünk.   

Veres József

Aki végigmegy vasárnap délelõtt a városon, láthatja ered-
ményét a szombat esti buliknak. Sok fiatal nem nagyon tudja
alkotó tehetségét kiélni, csak a rongálásban. Idõnként szana-
szét a kukák, üres üvegek a járdán, hogy csak a nyomdafesté-
ket megtûrõ dolgokat ecseteljem.

Még mielõtt jajveszékelni kezdünk, azért szögezzük le, hogy
a fiataloknak szórakozniuk kell, s erre helyet kell biztosíta-
nunk, mert ha csak tiltunk: elmennek, elköltöznek. Tele ener-
giával, szabadidõvel a fiatalság nagy része mindig is szórakoz-
ni indult valamilyen módon a hétvégeken. Ez így megy már
3000 éve, s Arisztotelész is panaszkodott rájuk. 

No de mindennek van határa! Autókat festékkel leönteni,
összekarcolni, Kálvária stációt összetörni, az már nem szóra-
kozás, s ha ezt nem tudják, akkor meg kell mondani nekik,
mert a nevelés során ezt elfelejtették közölni velük. 

Nevelés tekintetében pedig létezik két jó módszer is, mely
bevált: az egyik a rendszeres sport, a másik pedig a mûvészet,
az alkotás. Aki ugyanis rendszeresen foglalkozik valamilyen
értelmes dologgal, annak értékrendje, célja kerekedik. Hát ké-
rem, lehet itt válogatni! Vasút-, hajó-, vagy repülõmodellezés,
csillagászat (nincs olyan fiú, akit ezek ne érdekelnének), rajzo-
lás-festés, társas-, látvány-, has- és néptánc, esetleg valami-
lyen hangszeren tanulni. 

Már csak rá kell szánni az idõt, s akkor nem érhet minden
szülõk rémálma, hogy egyszer csak éjszaka közepén megcsör-
ren a telefon, álmainkból felriasztva: a gyermekünk garázda-
ság miatt elõállítva, menjünk be a fogdába, s a magunk érde-
kében gondoskodjunk ügyvédrõl is. 

Akkor inkább már a csillagászat.
Dr. Ádám György Ferenc

Csillagászkodjunk!

2011. december
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A belügyi rendészeti ismeretek tan-
tárgyat jelenleg az ország közel hat-
van középiskolájában tanítják - töb-

bek között városunkban, a Mikszáth
Kálmán Középiskolában. Az 1999 óta

működő képzés célja a rendészeti
pálya iránt érdeklődő tanulóknak

olyan speciális ismeretek nyújtása,
amelyekkel pályaválasztásuk meg-

alapozottabbá, felkészülésük célirá-
nyossá válik. 

A tanulók tanulmányaik során
megismerik a rendészeti szakmákra
jellemzõ munkatevékenységet, az e
területeken dolgozók elõtt álló pers-
pektívákat. A képzés során fontos
szerepet kap az önvédelem, a meg-
felelõ fizikai kondíciók kialakítása, a
kommunikációs képességek fejlesz-
tése, az idegen nyelv és az informa-
tika speciális tartalmakkal való ki-
egészítése. A célirányos továbbtanu-
lás érettségi után a rendészeti szak-
középiskolákban vagy a Rendõrtisz-
ti Fõiskolán folytatható.

A 2011-12-es tanévtõl rendészeti
szakkört is indítottunk azon tanulók
számára, akik jobban szeretnének

elmélyedni a rendészeti szervek
gyakorlati munkájában is. A helyi
rendvédelmi szervek (Rendõrkapi-
tányság, Tûzoltóság, Polgári Védel-
mi Kirendeltség, Fegyház és Börtön,
Polgárõr Egyesület) ehhez minden
segítséget megadnak. Speciális is-
mereteikrõl elõadásokat tartanak,
lehetõséget nyújtanak ahhoz, hogy
tanulóink megismerjék a rendvédel-
mi szervek munkáját a gyakorlatban
is. Tanulóink polgárõr ismeretekbõl
is kapnak felkészítést, késõbb pedig
a Balassagyarmati Polgárõr Egyesü-
let tagjai közös önkéntes szolgálatot
láthatnak el a Rendõrkapitányság
járõreivel.

A szakköri foglalkozásokon a lövé-
szettel is megismerkedhetnek a fiata-
lok: a szügyi lövészklub segítségével
légpuska és kispuska lövészetet szer-
vezünk, valamint a lõelméleti felké-
szítést követõen fegyverismereti vizs-
gát is tehetnek. Az önvédelmi ismere-
tek elmélyítése érdekében judó
edzést tartunk a Cserhát-Lõrincz Ju-
do Klub edzõinek segítségével.

A képzéshez évenként megrende-
zésre kerülõ országos verseny kap-
csolódik. Az elmúlt évben Gyurek
Máté, Jónás Ramóna, Meszjár Ákos,

Szenozicska Enikõ, és Tálas János
képviselte iskolánkat a Gyulán meg-
rendezett VII. Országos Rendészeti
Tanulmányi Versenyen, ahol az
eredményes helytállásért ajándék-
csomagot és elismerõ oklevelet ve-
hettünk át. 

Iskolánk hosszú távon tervezi az
utánpótlást biztosítani a rendvédel-

mi szerveknek. A lehetõség tovább-
ra is adott mindazok számára, aki-
ket érdekel a rendvédelmi pálya.
Várjuk jelentkezésüket a rendészeti
osztályba, hogy kellõen megalapo-
zott ismeretekkel, fizikai felkészítés-
sel eredményesen folytathassák ta-
nulmányaikat az említett területen.

Gál Zoltán ny.r. õrnagy 

Több mint 1500 Nógrád
megyei diák vett részt ab-
ban a programban, ame-
lyet a Nógrád Megyei Le-
véltár valósított meg az-
zal a céllal, hogy saját
eszközeivel - könyvészeti
és iratanyagával - közre-
mûködjön az új tanulási
lehetõségek és formák
támogatásában.

Az 1500 diákból 1000 gyarmati középiskolás volt: a város öt alma
materébõl - a Balassiból, a Mikszáthból,a Szent-Györgyibõl, a Szent
Imrébõl és a Szondiból - vettek részt tanulók azokon a rendhagyó
levéltári órákon, melyeket dr. Hausel Sándor tartott. A levéltárak
mai, a média és az internet által uralt világunkban pótolhatatlan sze-
repet töltenek be. A fogyasztói társadalom embere egyre kevésbé
nyitott a hagyományos értékek iránt, ezért a humán tudományok
közvetítõi kiemelt szerepet játszanak az értékõrzésben. Az iskolák-
nak lehetõség szerint együtt kell mûködniük a különféle közgyûjte-
ményekkel, hiszen közös a cél.
A levéltári órák több szempontból is nagy segítséget jelentenek a

pedagógiai munkában. Egyrészt a már megszokott didaktikai mód-
szereken frissítenek, hiszen a diákok ilyenkor mintegy „kiszabadul-
nak” megszokott környezetükbõl és a külsõ helyszín és elõadó
nagy vonzerõt jelent számunkra. A levéltárakban felhalmozott és õr-
zött tudás, az elsõdleges primer források megismerése szintén ér-
dekes, hiszen a diákok olyan iratokat, okleveleket ismernek meg,
amelyekbõl a történelem tulajdonképpen „összeáll”. Ilyenkor láthat-
ják, hogy a történelem nem csak egy fikció, hanem valós tényeken
nyugszik ,és ezeken az órákon a forrásokat saját szemükkel láthat-
ják, kézbe vehetik, esetleg értelmezhetik is. Ugyancsak kiemelt je-
lentõséggel bírnak a levéltári órák a honismeret szempontjából, hi-
szen a tanulók olyan iratokat láthatnak, amelyek saját lakóhelyük-
höz, annak történelméhez kötõdnek. Így nõ identitás-tudatuk is, és
talán a globalizáció ellenében sikerülhet nemzeti kultúránk megõr-
zése.
A „tanórák” jó hangulatban teltek, a diákok testközelbõl láthatták a
különféle forrásokat, megpróbálták elolvasni a régi iratokat, betekin-
tést nyerhettek a raktár labirintusába. Sokan közülük most elõször
jártak levéltárban, s remélhetõleg a hallottak-látottak felkeltették
annyira érdeklõdésüket, hogy a késõbbiekben is visszatérnek még,
akár szakmai kutatómunkájukhoz kérve segítséget, akár magánem-
berként, például családtörténetet kutatva.
Köszönjük a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak a lehetõséget, re-
méljük, az együttmûködés a jövõben is megmarad intézményeink
között.

Karnyújtásnyira a történelem 
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Holes Imréné az Év Vállalkozója -
Prima Díjat vehette át Budapesten,

a Művészetek PalotájÉban rendezett
országos ünnepségen Varga Mi-

hálytól, a Miniszterelnökség állam-
titkárától és Demján Sándortól, a
Vállalkozók Országos Szövetsége

elnökétől.
Városunkban is jól ismerik Holes

Imréné kétbodonyi vállalkozót, a
Cserhát Reklám Kft. ügyvezetõjét,
hiszen az elmúlt évek során sok
gyarmati iskolás és óvodás élvez-
hette az erdei iskola által kínált kü-
lönbözõ programokat: a kézmûves
foglalkozásokat éppen úgy, mint a
szépséges túrákat, vagy a kisállat-
kerttel való ismerkedést, a lovag-

lást, a hintózást és még hosszan so-
rolhatnánk.

Az ügyvezetõ igazgatónõ a ma-
gunk mögött hagyott évtized alatt
elismerésre méltó eredményeket ért
el a falusi turizmus és ezen belül is
az erdei iskola programjaival: az
utóbbi két évben, éves szinten, a
Nógrád megyei 40 ezer vendégéj-

szakából Kétbodonyban, ebben a
festõi szépségû kisfaluban, éven-
ként 10-11 ezer éjszakát töltöttek el
az idelátogatók.

Holesné országosan is hírnevet
szerzett, mint a kétbodonyi gasztro-
nómiai és folklór fesztivál, a nagy
sikerû Szilvaszombat megálmodó-
ja. Tizenkét éven keresztül sikerrel
szervezte az elsõ ilyen jellegû ren-
dezvényt megyénkben.

Az általa irányított Cserhát Rek-
lám Kft. úgy is ismert a lakosság
elõtt, hogy korábban - amikor a ma-
inál sikeresebb volt az ingatlanok
adás-vétele - sok házat, lakást köz-
vetítettek Balassagyarmaton és a
környékén, de a céghez tartozó épí-
tõipari részleg a mai napig sokat
dolgozik a városban.

Holes Imréné mindemellett a vá-
rosi kórház alapítványai közül töb-
bet is támogat a célravezetõbb mû-
ködés érdekében.
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Vállalkozói
fórum
Ismét vállalkozói fórumra került
sor a Városházán, a
Balassagyarmat és Térsége
Fejlesztéséért Közalapítvány
szervezésében.
Medvácz Lajos polgármester rés-
zletesen beszámolt a végzett
munkáról és ismertette az
elképzeléseket, majd a megjelentek
tehették fel kérdéseiket. A vál-
lalkozók kérésére az önkormányzat
átnézi a város beszerzési szerzõdé-
seit és megvizsgálják, hogyan lehet
a meglévõ önkormányzati vásárlá-
sokat a környékre összpontosítani.
A vállalkozók felvetették, hogy
szorosabb összefogás lenne szük-
séges, jobban meg kellene ismerni
egymást, hogy a lehetõségeket is
felfedezhessék. Kérték, hogy jobban
vonják be õket a róluk szóló
kérdések megtárgyalásába, több
elõzetes tájékoztatást kapjanak a
városi döntésekrõl.
Ehhez azonban az is kellene, hogy a
vállalkozók nagyobb érdeklõdést
mutassanak saját történeteik iránt: a
rendezvényt szervezõ alapítvány
több mint 90 meghívót küldött ki –
ám csak 11-en vettek részt a fóru-
mon…

A Palóc Múzeum tanulmányi raktár építésére
a TIOP1.2.2/09/1 Múzeumok iskolabarát fej-
lesztése és oktatási-képzési szerepének inf-
rastrukturális erõsítése címû pályázaton
97.114.473 Ft-ot nyert. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul
meg. A munka 2010 novemberében kezdõdött
és 2012. február 28-án zárul: ekkor nyílik majd
meg az érdeklõdõk elõtt a felújított lapidárium
és a látványtár. 
A mintegy 160 m2 alapte-
rületû új kivitelezésû tér
együttesben látványraktári
állványok, vitrinek kerülnek
elhelyezésre, amelyek por-
mentes és mûtárgybarát
tárolófelületet biztosítanak
a mûtárgyak számára, úgy
hogy közben a nagyközönség is részesülhet a
látványukból.  A bútorzat, és a tároló rendsze-
rek mûtárgyvédelmi szempontból megfelelõ
anyagokból készülnek.  A korszerû LED tech-
nológia a mûtárgyakat nem károsítja, energia-
takarékos.
A gyûjtemények közül a tanulmányi raktári
programban érintettek a néprajzi bútorok, texti-
lek, fafaragások, kerámia és a népi vallásos-
ság gyûjteményei. Itt helyezzük el a helytörté-
neti gyûjtemény dokumentumait, és a Madách
Imréhez és Mikszáth Kálmánhoz kötõdõ mû-
tárgyakat.
Az új kialakítású oktatótér 30 fõs iskolai osz-

tály befogadására is alkalmas.  A mellette ta-
lálható „alkotóteremben” múzeumpedagógus
vezetésével a diákok közvetlenül is tanulmá-
nyozhatják, kézbe vehetik a mûtárgyak dup-
lumként kezelt anyagát, a mûtárgy másolato-
kat.
A bõvítést a modern, 21. századi múzeummal
szemben támasztott elvárható igényeknek
megfelelõen korszerû technikai háttérrel igyek-
szünk megvalósítani.  A bemutatott tárgyak

legfontosabb adatainak és
tárgyfotóinak adatbázisát
az érdeklõdõk elérhetik a
világhálón is.
A digitális múzeumi tartal-
makhoz való önálló hozzá-
férést biztosító informatikai
pontok mindegyike alkal-
mas lesz a fogyatékkal élõ

felhasználók kiszolgálására, az akadálymente-
sített hozzáférés a mozgássérült, az
audioeszközök és a speciális szoftverek a
gyengén látók és vakok számára is lehetõvé
teszik a virtuális pontok használatát.
A földalatti bõvítmény földtakarása környezet-
tudatos módon segíti az új szerkezet fûtési-hû-
tési energiaigényének csökkentését, és funkci-
onális módon a múzeum udvari skanzen épü-
leteire koncentráló "nézõteret" alkot.
A most folyó bõvítés igen jelentõs lépés az in-
tézmény számára, amely a tárgyraktározás
feltételeinek javulása mellett a nyitottabbá váló
érték-közvetítés ügyét is jól szolgálhatja. 

Aki Prima Díjat kapott
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magazin

Arató János címzetes igazgató 41
évi pedagógiai munkássága elisme-

réseként kapta az ide Nógrád Me-
gyei Prima Díjat. A rangos kitünte-

tés előzményeként a szakmunkás-
képzés területén végzett eredmé-
nyes munkájáért a rendszerváltás
előtt és után is kapott a megyétől

pedagógiai díjat.

A köztiszteletben álló Arató tanár
úr azt mondja: - Csitárban szület-
tem, ahol édesapám volt az igazgató
tanító. Kiskoromtól õ volt a példa-
képem. A Balassiban érettségiztem,
az Eötvös Lóránd Tudományegye-
tem maagyar-történelem szakán
diplomáztam. 1967-tõl a nyugdíja-
zásomig a Szondi György Szakkö-
zépiskola és Szakiskola dolgozója
voltam. Öt évet tanárként, 15 évet
igazgatóhelyettesként, huszonegy
évet az intézmény igazgatójakét te-
vékenykedtem. A 41 év alatt egyet-
len napot sem hiányoztam. Már
apámtól megtanultam, hogy egy ve-
zetõnek nem kívülrõl kell várnia a
segítséget, hanem iskolaközösségé-
vel együtt folyamatosan kell dol-
goznia az oktatási körülmények, ne-
velési feltételek javításáért. Ennek
szellemében mikor igazgatóhelyet-
tes lettem, a tanulóinkkal és a szak-
oktatókkal a Balaton partján,
Káptalanfüreden 80 fõs üdülõtábort
építettünk fel a gyerekeinknek. Az
üdülõt ma is az iskolánk mûködteti.
1987-ben 1200 tanuló és 100 pedagó-
gus igazgatója lettem. Akkoriban in-
dítottuk be a szakközépiskolai kép-
zést autószerelõ, faipari- és ruhaipa-

ri szakon, majd megszerveztük a
speciális szakiskolai képzést az eny-
he fokban értelmi fogyatékos tanu-
lók számára. Szakképzésük fejlesz-
tése, érdekeik védelme céljából
megalakítottuk a Speciális Szakisko-
lák Országos Egyesületét több mint
50 tagiskolával. Nyugdíjazásomig
az egyesület elnöke voltam.

- A rendszerváltás után meg-
szûntek a tanmûhelyek – folytatja
az emlékezést. - Elhatá-
roztuk, hogy hozzákez-
dünk, saját magunk, az
iskolai tanmûhelyek fel-
építéséhez és berendezé-
séhez és a lehetõségeket
kihasználva 500 fõ okta-
tására alkalmas tanmû-
hely-együttes felépítését
végeztük el. Ezután 20
tantermes iskolabõvítés
következett, amit szintén
saját kivitelezésben való-
sítottunk meg. Az összes szakipari
munka mellett mi gyártottuk a nyí-
lászárókat, a teljes tantermi és
könyvtári berendezést a székek ki-
vételével. Mintegy 3000 négyzet-
méter épült meg az irányításom
alatt, balesetmentesen. Építési
munkáink alatt mi alkalmaztunk
elõször antik-meszes festést Ma-
gyarországon. Fejlesztettük az ok-
tatástechnikát, kialakításra került a
számítástechnikai kabinet, a szak-
könyvtárak, a könyvtár. Beindítot-
tuk a technikus képzést. A gépipari
labort és a tanmûhelyeket korszerû,
számítástechnikai vezérlésû oktató-
gépekkel szereltük fel. Máig az in-
tézménynek van a legkorszerûbb
hegesztõ oktatóbázisa. Az iskola
magas színvonalú szakmai munká-

ját az országos szakmai versenyek
dobogós helyezései is visszaigazol-
ták.

- Engem többször bíráltak – mesé-
li Arató János -, hogy nem járok a
Földön, de hát soha nem olyan em-
ber voltam, aki a sarat tapossa, ha-
nem amit megálmodtam, azt igye-
keztem megvalósítani és szerencsé-
re társakra leltem. Azonban nem
mindent sikerült megvalósítani. El-
repült az idõ, de búcsúzásom alatt is
éreztem a pedagógusaim, a dolgo-
zóim szeretetét. Visszaköszönnek a
felújított templomok, a Polgármes-

teri Hivatal, a váro-
si képtár, a terényi
és patvarci szabad-
idõ- és faluköz-
pont, üdülõk, csa-
ládi házak és az is-
kola általam megál-
modott és megva-
lósult képe. Mun-
kámat sok vállalat,
vállalkozó, egy ki-
váló tantestület, te-
hetséges vezetõk és

munkatársak segítették.
S most, nyugdíjasként hogyan to-

vább?
- Gyarmaton élek a feleségemmel,

aki nyugdíjazásáig a Szondi könyv-
tárosa volt. Két felnõtt, diplomás le-
ánygyermekünk van. Az idõsebb az
ipari nyelvtanára, a fiatalabb az
egészségügyben dolgozik. Négy
unokánk mindennapos örömünk
forrása. Ma sem tudok az iskolámtól
és az ott folyó munkáktól elszakad-
ni. Szívesen látnak a volt tanítvá-
nyok, munkatársak és ma is büsz-
kén gondolok a 41 éves munkássá-
gom teljesítményére. Minden erõm-
mel azon dolgozom, hogy életprog-
ramom szellemiségét pedagógus
kollégáim, volt munkatársaim és a
diákok tovább vigyék. Szabó Endre

2011.  december

Mert nagyot álmodni 
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Piros ulti
Harminchat zsugás keverte a kártyát a
Faház kocsmában megrendezett hagyo-
mányos ulti bajnokságon, amelyet Kiss
József kocsmáros szervezett meg barát-
jával, a dejtári Budai Lászlóval, immáron
a tizenharmadik alkalommal. 
Most is minden szerencsejátékos teli
zsebbel ült le, amibõl aztán egyre fogyott
az apró és a maratoni kártyacsata végére
kiderült, hogy kinek kedvezett a lapjárás.
A három menetes küzdelemben a tavalyi
gyõztes, bernecebaráti Kemenes Endre

Tamás ezúttal csak a magasságával
emelkedett ki, de olyan kiváló zsugások,
mint Páris István, Vadkerti Jenõ, Bujtás
Attila, Balga József, most labdába sem
rúgtak.  Az egyetlen nõi versenyzõ, Ba-
logh Györgyi állta a sarat a hétpróbás
kártyazsonglõrökkel. Közben pompás
disznótorossal és kiváló toroköblítõkkel
erõsítettek a versenyzõk. Végül Kalkusz
István, a határõrség obsitosa vehette át
a gyõztesnek járó trófeát, csapatban a
bernecebaráti zsugások verték a me-
zõnyt. (szendre)












