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Az önkormányzat az eddiginél több segítséget nyújt a tél

végi rendkívüli hidegben a rászorultaknak. A tűzifa- és

rendkívüli segélyeken túl a lakbéreket a közös költség-

gel nem terhelt bérlőknél 25 százalékkal csökkenti a vá-

ros, hogy ezzel is ellensúlyozza a nagy hideg és a válság

okozta megemelkedett rezsiköltségeket.

- Decemberben nyertes pályázatunknak köszönhetõen
100 erdei köbméter, kiváló minõségû tûzifát tudtunk szét-
osztani ötven családnak a városban – tájékoztatta lapunkat
Medvácz Lajos polgármester. 

Az egyszeri természetbeni juttatásra több mint száz csa-
lád pályázott, ám a feltételeknek csak kilencven felelt meg.
Mivel a képviselõ-testület 2 köbméterben határozta meg
az egyszeri tûzifa támogatás mértékét – ez már értékelhe-
tõ mennyiség -, így csak ötven család juthatott tûzifához.

– Elsõbbséget élveztek a kiskorú gyermeket nevelõk, az
egyedül élõ idõs és beteg emberek – hangsúlyozta a város
elsõ embere. - Döntöttünk arról is, hogy a többi pályázó-
nak 10-10 ezer Forint egyszeri átmeneti segélyt nyújtunk,
hogy senki se érezze magát cserbenhagyottnak.

Mindezen túl a készülõ új költségvetésben – a változó
adószabályoknak is köszönhetõen – apró pénzügyi moz-

gásteret talált a városvezetés,
aminek köszönhetõen az ön-
kormányzati bérleményekben
lakó 182 család jut jelentõs ked-
vezményhez.

Januártól 25 százalékkal ke-
vesebb lakbért kell fizetnie azon
bérlõknek, akik nem társasház-
ban laknak, nem terheli õket
közös költség. Ez az érintett csa-
ládok közel fele. Ám a többiek
sem járnak rosszul, hiszen janu-
ártól ugyanakkora költség mel-
lett a közös költség lakókat ter-
helõ része is a bérleti díjból ke-
rül kiegyenlítésre. Vagyis a né-
hol évtizedek óta elmaradt kö-

zös költség probléma is megoldódik úgy, hogy a lakóknak
egy fillérrel sem emelkedik a bérleti díja – mondta a pol-
gármester, aki e döntéssel számít a fizetési fegyelem javu-
lására is.

A lakbéreket egyébként 2009 óta nem emelte az önkor-
mányzat – több más díjjal együtt, mint a gyermekétkezte-
tés, az üzleti bérlemények, a piaci díjak vagy a szemétszál-
lítás esetében.                                                                  (szn)
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Városi segítség a hidegben

Balassagyarmat önkormányzata a Helytörténeti Gyűj-

temény falán elhelyezett emléktáblával tiszteleg a vá-

ros díszpolgára, Kovalcsik András munkássága előtt.
Kovalcsik András tanított a Bajcsy úti Általános Iskolában, a
Tanítóképzõben, a Balassi Bálint Gimnáziumban és a Szondi
Szakképzõ iskolában. Fotószakkört vezetett, kiállításokat, is-
kolatörténeti tárlatokat készített, emellett
részt vett a város közösségének, identitá-
sának alakításában. 1978-ban alapító-
ként elsõ elnöke lett a Balassagyarmati
Honismereti Körnek, mely tisztet haláláig
betöltötte – a kör örökös elnökének vá-
lasztotta. Ötletgazdája és szerkesztõje
volt a Madách Imre Városi Könyvtár év-
könyvének, a Balassagyarmati Honisme-
reti Híradó helytörténeti kiadványnak, ne-
véhez fûzõdik a Horváth Endre Alapít-
vány és kultusz életre hívása, és tagja
volt a Városi Képtárat létrehozó bizottság-
nak is. Kezdeményezõje és aktív szervezõje volt a balassis
öregdiákok találkozójaként indult, azóta Balassagyarmat Ba-
rátainak Találkozójává szélesedett éves budapesti rendez-
vénynek. A helytörténeti munka legaktívabb tagjaként 14
könyv, kiadvány és több mint száz tanulmány, közéleti cikk és
recenzió fûzõdik a nevéhez. Élete példája a városát szeretõ,
azért tenni képes hû lokálpatriotizmusnak. A város díszpolgá-
ra öt évvel ezelõtt hunyt el. Az emléktáblát Medvácz Lajos és
Kovalcsik Andrásné leplezte le.

Jogerős ítélet született a Balassagyarmati Határőr Igazgatóság

enyveskezű határőrei ügyében.

Mint arról lapunkban többször is beszámoltunk, öt volt balassagyarmati
határõrt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt csalás, sikkasztás és magán-
okirat-hamisítás miatt elsõfokon a Balassagyarmati Városi Bíróság 2010.
decemberében.
A vádirat szerint az összesen 5 millió 258 ezer forintos kárt okozó határ-
õrök - a 2007. december 31-ével megszûnt Balassagyarmati Határõr
Igazgatóság volt munkatársai - a jegyzõkönyvek szerint selejteztek és
megsemmisítettek, a valóságban azonban eltettek maguknak ruházatot,
bútorokat, építési anyagot és mûszaki cikkeket. Kelemen Attila ezredes
az igazgatóság megbízott vezetõje, Szabó János százados ellátási fõelõ-
adó, Hajdú József törzszászlós segédelõadó, míg Szûcs Richárd raktá-
ros volt az igazgatóságon. 
A Balassagyarmati Törvényszék Molnár Ferencné dr. büntetõtanácsa a
napokban meghozta jogerõs ítéletét. Kelemen Attila elsõrendû vádlott 1
év 10 hónapos börtönbüntetését helybenhagyta, ám a szabadságvesztés
végrehajtásának felfüggesztését 3 év próbaidõrõl 5 évre emelte, és a 400
ezer Forintos pénzmellékbüntetést 800 ezerre súlyosította. 
A másodrendû vádlott Szabó János 1 év 10 hónapos börtönbüntetés-
ét helybenhagyta, próbaidejét 4 évre súlyosította. Hajdú József har-
madrendû vádlott büntetését enyhítette: 1 és 10 hónapos börtönbün-
tetésének 3 éves próbaidejét 1 évvel csökkentette és elõzetes men-
tességben részesítette: ezzel mentesül a büntetett elõélethez fûzõdõ
hátrányok alól. 
A negyedrendû vádlott Szûcs Richárd büntetését - 1 év 2 hónap, 3 év
próbaidõ – helyben hagyta a törvényszék.

Elítélték az enyveskezû határõröket Emléktábla Kovalcsik Andrásnak
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Márciustól vissza nem térítendő tá-

mogatásra pályázhatnak azok a cé-

gek, akik a 2012-ben érvényes elvárt

munkabéremelés 5 százalékos részét

sem tudják teljesíteni. Összesen 21

milliárd forintot szánnak a programra

– akinek így sem jön össze, két évig

elbúcsúzhat a közbeszerzésektől és az

állami támogatásoktól. A 21 milliárd

forintos keretből 500-700 ezer mun-

kavállaló béremeléséhez járulnak

hozzá a költségvetésből. A közszféra

kompenzációja teljes körű, a városban

ez mintegy 5000 családot érint.

A Munka Törvénykönyve lehetõsé-
get teremt a bruttó 300 ezer forint alat-
ti munkabérek nettó értékének meg-
õrzéséhez szükséges munkabéreme-
lés elvárt mértékének és részletes sza-
bályozásának meghatározására - ezt a
kormányrendelet tartalmazza. E ren-
delet szerint a 216 806 forint feletti
munkabér esetén nincs elvárt munka-
béremelés. Minderre azért volt szük-
ség, mert az adójóváírás kivezetésével
a nettó bérek egy bizonyos szint alatt
a 16%-os egykulcsos szja bevezetésé-
vel csökkennének. (Az egykulcsos
adórendszer ráadásul tartalmilag tu-
lajdonképpen továbbra is kétkulcsos a
havi 202 000 feletti jövedelmek eseté-
ben meglévõ 27%-os adóalap-kiegé-
szítés miatt.) A béremelés az idén is a
munkáltató döntésén alapul, azonban
két évig nem indulhat közbeszerzési
eljárásokon ajánlattevõként és a köz-
ponti költségvetésbõl, valamint az el-
különített állami pénzalapokból szár-
mazó támogatásban nem részesülhet
az a munkáltató, amely az érintett

munkavállalók legalább kétharmada
esetében nem hajtja végre a kormány-
rendelet szerinti elvárt béremelést. 

Az elvárt béremelés mértékét úgy
határozták meg, hogy a munkaválla-
lók nettó bére változatlan feltételek
mellett ne csökkenjen, az adókedvez-
mény összegét pedig úgy határozták
meg, hogy a foglalkoztatás munkálta-
tóra háruló költségei munkavállalón-
ként legfeljebb 5 százalékkal nõjenek.
A 2012. január 1-jei hatállyal megálla-
pított kötelezõ legkisebb munkabér
(minimálbér) és garantált bérmini-
mum elérését biztosító munkabér-
emelés az elvárt munkabéremelésbe
beszámít.

Megkérdeztük a legjelentõsebb
munkáltatókat, városunkban mi a
helyzet?

Balassagyarmat város közel 1400
közalkalmazottjánál végrehajtotta a
szükséges bérkompenzációt – a mini-
málbér emelkedésével ez összességé-
ben 40 millió forintos terhet jelentett.
Rossz nyilatkozat kitöltések miatt né-
hányan kevesebb fizetést kaptak
ugyan, ám márciusban, visszamenõleg
õk is megkapják a teljes kompenzációt. 

Ipoly Erdõ Zrt.: A társaságnál száz-
húsz embert érintett, s mindenkinek
biztosították.

A Biohõ-Energetikai Kft. mind a
harminc dolgozójánál végrehajtotta a
bérkompenzációt.

Prysmian MKM Kft.: A cégvezetés
és a szakszervezetek a hónap végén
folytatnak tárgyalásokat, a társaság-
nak megvan a szándéka a bérkompen-
zációra.

A Delta-Tech Kft. a szükségesnél
nagyobb mértékben emelte év elején
ötven alkalmazottjának a fizetését.

Az MNG Kft. mind az ötven alkal-
mazottjánál végrehajtotta az emelést.

A Delphi magyarországi gyárai a
kormányzati elvárásoknak megfelelõ-
en reagáltak az idei személyi jövede-
lemadó változásokra és megõrizték
munkavállalóik nettó keresetét. A
végrehajtott bérkompenzáció Balassa-
gyarmaton több mint 500 dolgozót
érintett.

A Tesco-Global Áruházak Zrt-tõl
az alábbi tájékoztatást kaptuk: „A kor-
mány döntésére január 1-tõl olyan
adószabályok léptek életbe, amelyek
az adóvisszatérítés változása miatt
alacsonyabb nettó bért eredményez-
nek bizonyos bruttó kereseti határ
alatt. A Tesco vezetõsége megérti,
hogy ez a kiesés munkavállalóinak
problémát okoz, ezért még jelenleg is
vizsgálja, hogyan lehetne csökkenteni
az új adótörvény negatív hatásait. Az
azonban már most is látszik, hogy a
jogszabályi változások hatását teljes
mértékben nem lehet ellensúlyozni,
mert az nagymértékû létszámleépítés-
hez vezetne. A Tesco az elmúlt évek-
ben is mindig arra törekedett, hogy a
nehéz gazdasági helyzet ellenére is
mind a 22 000 munkavállalója biztos
és tisztességes megélhetést biztosít-
son. Az áruházlánc vezetõsége ezt a
szempontot a jövõben is szem elõtt
tartja, és ennek megfelelõen idén is ter-
vez a szokásos éves béremeléssel.”

(szilágyi)

Bérkompenzációs helyzetkép 

10 millió Forint: csekély önerõ mellett ennyit kaphat, ha valamilyen fontos célt
szeretne megvalósítani. A pályázatok végsõ benyújtási határideje 2012. decem-
ber 31-re módosult, azaz van idõ, nem kell kapkodni. 

2014 tavaszáig kell megvalósítani a céljait, itt sem kell sietnie, ha nagy történetben
gondolkodik. A korábbiaknál könnyebb feltételekkel juthat vissza nem térítendõ támo-
gatáshoz, akár induló vállalkozás is. Más pályázatok mellett is kaphat forrást, ez sem
kizáró ok. 
Vegye és vigye a pénzt, teremtsen értéket vele! Munkahelyet magának, feleségének!
E pályázat az ország minden pontján nagy sikernek örvend. Használja ki ön is!
Keresse a Vállalkozói Irodát a Városházán, telefon: 505-991.

Változatlan vízdíjak
Emelte a szolgáltatási díjait a Duna Menti
Regionális Vízmû Zrt. január elsejétõl. Az
árnövekedés mértékét minisztériumi ren-
delet szabályozza, amely összességében
2,56%-os emelést hagyott jóvá a szolgál-
tatóknak. Az alapdíj 30 forinttal, a köb-
méterenkénti vízdíj pedig 2 forinttal lett
drágább. A balassagyarmati fogyasztókat
azonban ez nem érinti, mivel az önkor-
mányzattal kötött megállapodásnak
köszönhetõen a társaság az idén is a
2010-es árakon nyújtja a szolgáltatást a
gyarmatiaknak.

Tudna mit kezdeni 10 millióval?



G
Y
A
R

M
A
T
I 

H
ÍR

E
K

 

2012. február

aktuális 5

A Civitas Fortissima – A legbátrabb

város emléknapján az 1919. januári

csehkiverés dicsőséges eseményeire

rendezvényekkel emlékezett váro-

sunk, az ünnepi képviselő-testületi

ülésen átadták a díszpolgári és a

Balassagyarmatért Emlékérem 

kitüntetéseket.
Városunk új díszpolgára dr. Veres

Gábor fizikus – interjúnk a 8-9. olda-
lon olvasható.

Balassagyarmatért Emlékérmet né-
gyen kaptak. 

Banda Ádám hegedûmûvész: Ze-
nei tehetsége korán megmutatkozott,
különbözõ országos és regionális ze-
neiskolai versenyek gyõztese lett. Ti-
zenegy évesen megnyerte a Zathu-
reczky Ede Országos Versenyt, majd
ugyanabban az évben elsõ díjat kapott
a Koncz János Hegedûversenyen is.
Tehetségére a Nyári Zenei Táborban
és a versenyeken felfigyelt Perényi
Eszter hegedûmûvész is, akinek javas-
latára a Zeneakadémia különleges te-
hetségek osztályába került tizenhá-
rom évesen, majd az õ tanítványa lett
az Akadémián, melyet 2009-ben feje-
zett be. 1998 és 2003 között Magyaror-
szágon 3 országos versenyt nyert meg.
2004-ben Pro Európa-díjat kapott,
2005-ben Dubaiban a Nemzetközi he-
gedûverseny kiemelt 1. díjasa lett.
2006-ban 2. díjat kapott a moszkvai
Yampolsky Nemzetközi Hegedûver-
senyen, ugyanitt elnyerte a zsûri kü-
löndíját. 2007 szeptemberében a buda-
pesti Szigeti - Hubay Nemzetközi He-
gedûverseny 1. díját nyerte el és neki
ítélték a Hubay-különdíjat is. 2007-ben
Junior Prima Primissima díjban is ré-
szesült. 2009-ben Márciusi Ifjak Díjjal
jutalmazták. Fiatal kora ellenére hazá-
ján kívül is sok helyen koncertezett
már: Kanadában, az Amerikai Egye-
sült Államokban, az Arab Emirátu-
sokban, Oroszországban, Kínában, Vi-
etnamban és Európa számos országá-
ban.

Dr. Zonda Tamás, nyugalmazott
fõorvos: Az orvosi diploma birtoká-
ban a balassagyarmati kórházban he-
lyezkedett el, az ideg-elme osztály or-
vosa, késõbb szakorvosa, végül fõor-
vosa lett. 1980-ban hagyta el a várost,
Budapestre költözött, ahol az újonnan
épült Dr. Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-

házban vállalt munkát. 1984-tõl a pszi-
chiátriai osztály osztályvezetõi felada-
tait bízták rá, amelyet húsz éven ke-
resztül vezetett. 1996-ban PhD tudo-
mányos fokozatot szerzett summa
cum laude. 1996-ban indította el a kór-
ház máig is sikeresen mûködõ pánik-
ambulanciáját. 2004-tõl nyugdíjasként
is folytatta tudományos munkáját,
emellett magánorvosi rendelést is
végez. Aktív életpályájának túlnyomó
részét fõleg a hangulatzavarok, a pá-
nik betegségcsoport kutatására, keze-
lésére fordította. Legfõbb szakmai ér-
deklõdése több mint 30 éve az öngyil-
kosság témaköre, melynek terén nem-
zetközi ismertségre és elismertségre
tett szert. E téren végzett munkásságát
1988-ban Jahn Ferenc díjjal, valamint
1992-ben és 1996-ban Nyírõ Gyula díj-
jal ismerték el. Sokszínû egyénisége,
az élet több területe iránti nyitottsága
jellemzi legjobban. Nyugállományba
vonulása óta Balassagyarmat és a tör-

ténelmi Nógrád megye reformkori
irodalomtörténetét kutatta, melynek
nyomát két kötet õrzi; múlt év végén
jelent meg Balassagyarmat jeles polgá-
rai címû könyve.

Juhász László, nyugalmazott va-
dászpilóta: 1938-ban olyan történelmi
idõk jártak, amikor a Magyar Király-
ságnak engedélyezte egy nemzetközi
egyezmény a légierõ létrehozását. Ju-
hász László a kétszáz fõs alakulat tag-
jaként az elsõk között került Olaszor-
szágba repülõs kiképzésre. A kikép-
zést követõen 1939 január 1-jével
megalakult a Magyar Királyi Honvéd
Légierõ, melynek pilótája lett. A II. vi-
lágháborút pilótaként szolgálta végig,
egyéves frontszolgálata alatt felderítõi
tevékenységet végzett. Héja típusú gé-
pével hosszú idõn keresztül tartotta a
10.500 méteres magassági rekordot.

Juhász László szakmai tapasztalatai-
val, pozitív emberi tulajdonságaival
kivívta parancsnokai és a repülõs
szakma elismerését, ezért a háború be-
fejeztével több külföldi felkérést is ka-
pott, amelyeket visszautasított, jobban
szerette volna szûkebb hazáját szol-
gálni. Nyugdíjas éveiben is rendszeres
támogatója a városi idõsotthoni és cse-
csemõotthoni lakóknak. Szabadidejé-
ben visszaemlékezéseit veti papírra,
verseket ír a repülés örömérõl, a ter-
mészetrõl, a szerelemrõl, az élet, szá-
mára meghatározó élményeirõl. 

Paule László: Igazságszeretõ egyé-
nisége miatt nem volt kérdés számára,
hogy részt vegyen-e az ország szelle-
mi függetlenségét, a polgárok zsarno-
ki elnyomástól való felszabadulását
hirdetõ szabadságharc eseményeiben.
A Petõfi emléktábla megkoszorúzásá-
ban vezetõ szerepet vállalt, mint a já-
rási munkástanács tagja. A forradalmi
események gyarmati történéseinek

helyszínein aktív résztvevõje, intézõje
volt a személy-, élelmiszer- és üzem-
anyag szállításnak. 1957. március 7-én
letartóztatták, majd ítélet hirdetése
nélkül háromszor hat hónap börtön-
büntetést kapott. 1958 áprilisában sza-
badult, amelyet nehéz idõszak köve-
tett életében. A forradalom támogatá-
sa okán folyamatos megfigyelés lett
osztályrésze. Évekig csak segédmun-
kás beosztást kapott a mélyépítõknél.
1961-ben a Fémipari Vállalat jogelõd-
jénél helyezkedett el a szállítási osztá-
lyon. Munkahelye biztatására gépipa-
ri technikus végzettséget szerzett. Itt
29 évig dolgozott, ahol feladatainak
lelkiismeretes elvégzésén túl, egyéb,
esõsorban kultúra közvetítõ tevékeny-
séget folytatott. Sajnos nem érhette
meg az elismerést, 2011. május 30-án
bevégezte földi pályáját.

Köszöntötték a város kiválóságait

Fotónkon (balról jobbra): Banda Ádám, Juhász László leánya, Juhász Judit, 
dr. Zonda Tamás, Paule Lászlóné és dr. Veres Gábor.
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Vannak emberek, akiknek különösen finom érzékük
van ahhoz, hogy a világot a saját „szemüvegükön” keresz-
tül úgy mutassák meg, hogy az mindenki szemüvege le-
hessen. Õk a fényképészek, s közülük egy, Pohánka Xé-
nia, városunk szülötte megmutatja, mi rejlik az õ szem-
üvege mögött.

Xénia 1985-ben született Gyarmaton. A Dózsa György Ál-
talános Iskola elvégzése után a Mikszáth Kálmán Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Szakiskola határrendészeti szakán
tett érettségi vizsgát. Ezután Budapesten tanult tovább a
Práter Utcai Szakképzõ Iskolában, ahol fényképészként
végzett. A tehetséges fiatal lányt gyermekkora óta érdekli a
fényképezés világa, és bár határ rendésznek tanult, egy égi
jel mégis a fényképezõgépek felé vezette: a pillanat varázsát
szerette volna megörökíteni, a megismételhetetlen momen-
tumokat rögzíteni az utókor számára. Xénia szereti fotózá-
sain a XX. század hangulatát visszavarázsolni, a régi beállí-
tásokat szívesen használja a modern korban is. Balassagyar-
mat különösképp inspirálja, mindig talál újat, szépet váro-
sunkban, s ha csak egy portré erejéig is, de az embereket is
megismerheti ezáltal. 

Tehetsége elismeréseképpen 2005-ben Csemniczky Zol-
tán és Medvácz Lajos segítségével sikerült egy – az osztály-
társával közös – kiállítást szervezni a mûvelõdési központ
aulájában, ezután egy Nógrád megyei vándor fotókiállítá-
son szerepelt képeivel. Az igazi áttörés 2006-ban követke-
zett be, amikor egy nemzetközi fotópályázatba beválasztot-
ták az egyik divatfotóját, mely a budapesti Francia Intézet-

ben volt látható. A kép a Palóc System nélkül nem jöhetett
volna létre. Fényképészként dolgozni Vácon, Urbán Júlia
mûtermében kezdett, majd Budapesten Bidzovszky János-
nál a laborálás csínját-bínját is megtanulhatta. 

Dolgozott a Borsnak és a Zöld Pardonnak is egy rövid
ideig, ám a szakmában komoly versengés folyik, s nem min-
denki tud érvényesülni úgy, ahogyan szeretne, így Xénia
egy kis stúdiónál folytatta tovább, ahol kitanulta a nyomdai
elõkészítés menetét is. Ennek kapcsán kijutott Ausztriába,
Bécs mellé is, ahol drágaköveket, értékes porcelánokat fo-
tózhatott. Ezen kívül rengeteg érdekes helyen süthette el a
gépét, ilyenek például a Palóc Múzeum, a balassagyarmati
vasútállomás, a budapesti vá-
góhíd víztornya, Görögor-
szág, Athén olajfinomítója. 

Xénia szerint minden hely
különlegessé válik, amint
meglátja a megfelelõ pillana-
tot a fénykép elkészítéséhez.
A Rock Táncháznak köszön-
hetõen belekóstolhatott a kon-
certfotózásba is: a helyi fiata-
lok már jól ismerik Xéniát, hisz amikor csak teheti, ott van a
közönség soraiban és fényképezõgépével megörökít minden
mozzanatot. Jelenleg férjével Budapesten élnek, ahol egy
fénymásoló-szalont vezet és grafikusként dolgozik. 

Fontosnak tartja, hogy a jövõben minél több emberhez el-
jussanak a képei, az internet világában ez egyre könnyebb,
így az is, hogy csak és kizárólag a fényképezésnek szentel-
hesse az idejét. Nemrég indult el a fotóblogja és facebook-os
oldala is, így ott is nyomon követhetjük Xénia munkásságát.   

Máté Szabina Zsófia

Az objektívek mögött

Civitas
Fortissima
vetélkedõ

Mikszáth újra
Huszonkettedik alkalommal rendezték meg a Madách-
Mikszáth vers- és prózamondó verseny. 
A szervezõ Mikszáth Kálmán Középiskola munkatársai tudják,
mennyi nehézség árán sikerül csak megrendezni ezt a ver-
senyt. Anyagi problémák, érdektelenség - kontra elszántság, a
kultúra ápolása iránt érzett elkötelezettség. Ahogyan Lavaj Ár-
pád, a rendezõ intézmény igazgatója is hangsúlyozta nyitó gon-
dolataiban: közös feladatunk a magyar nyelv ápolása és az
ilyen rendezvények életben tartása.
Idén tizenöt fiatal –határainkon innen és túl-vállalkozott arra,

hogy összemérje tehetségét. A versenyzõknek elõször egy 1847
és 1910 között - tehát Mikszáth születése és halála közötti idõ-
ben - keletkezett alkotást kellett elõadniuk - a szervezõk ezzel
tisztelegtek a nagy palóc születésének 165.évfordulója elõtt. A
második fordulóban szabadon választott mûvek hangzottak el.
A zsûri – fotónkon balról jobbra: Oláh Zoltán, Csábi István, Len-
gyel Anna, Patakiné Kerner Edit, Oroszlánné Mészáros Ágnes -
a következõ döntést hozta: 1. hely: Csendes Barbara, 2. hely: Il-
lés Ivett, 3. hely: Tóth Márton.                                         (b.a. )
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Városunk sokféle rendez-
vénnyel emlékezik 1919
hõseirõl. Különleges formája
a tiszteletadásnak az a
nemzetközi vetélkedõ, ame-
lyet a Fidesz ifjúsági tagoza-
ta és a Via Nova ICS szervez.

Idén negyedik alkalommal
találkozott Balassagyarmat és
a Felvidék magyarsága, 11
csapat, hogy számot adjon a
“csehkiveréssel” kapcsolatos
tudásáról.
A viadalon volt keresztrejtvény,
anagramma, haditudósítás
írása, villámkérdések. Az utolsó
feladat egyszerre igényelt
kreativitást és tudást: a Feszty-
körkép mintájára a

versenyzõknek meg kellett raj-
zolniuk az 1848/49-es szabad-
ságharc fõbb csomópontjait. A
versenynek talán épp ez a leg-
nagyobb érdeme, hogy a
feladatok nem kizárólag a tár-
gyi tudást kérik számon,
hanem kreativitást is igényel-
nek, sok diák ezért évrõl évre
visszajár.
A végeredmény nagyon
szorosan alakult: 1. Ipolyság
Magyar Tanítási Nyelvû
Gimnázium, 2. Balassi Bálint
Gimnázium, 3. Ipolyság
Fegyverneki Ferenc Katolikus
Iskola, 4. Mikszáth Kálmán
Középiskola, 5. Szent Imre
Gimnázium-Dunaszerdahely.

Bellér Annamária



Több mint tíz éve segíti kamatmen-

tes kölcsönnel a gyarmati családok

lakáshoz jutását az önkormányzat,

ám a lehetőségről még mindig 

kevesen tudnak.

Tizenegy esztendõvel ezelõtt ha-
tározott úgy a városi képviselõ-tes-
tület, hogy kamatmentes kölcsönnel
segíti a gyarmati családok lakáshoz
jutását. A program mûködött, ám
2010-ben a jelenlegi városvezetés je-
lentõsen megemelte a támogatás
mértékét.  Az új rendelet értelmében

elsõ lakáshoz jutás címén új lakásra
vagy építésre már 2 millió Forint ka-
matmentes kölcsön, míg használt la-
kásra 1 millió igényelhetõ. A köl-
csönt legkésõbb 8 éven belül kell
visszafizetni a városnak. Fontos
tudnivaló, hogy a méltányolható la-
kásméret a visszafizetési határidõ

alatt vállalt gyermekek számával
növelhetõ.  Az önkormányzat gaz-
dasági bizottsága a beérkezõ igé-
nyek szerint, negyedévente dönt a
támogatások elbírálásáról. Az idei
költségvetésben 7 millió Forintot
tervez erre a célra az önkormányzat,
ám jelentõs igény esetén e keret
megnövelhetõ, vagyis így 3-10 csa-
lád juthat kamatmentes kölcsönhöz
2012-ben.

A részletekrõl a mûszaki osztály
lakásgazdálkodási ügyintézõje
nyújt felvilágosítást a Városháza B
épületében.
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Az önkormányzat folytatva a tavaly út-
jára indított HPV (Humán Papilloma
Virus) elleni prevenciós programot,
kedvezményes oltási akciót szervez.

A 3 oltásból álló HPV elleni oltássorozat
támogatói programon kívüli ára megköze-
líti a 90.000 Ft-ot. Az önkormányzati
program keretében a 6. évfolyamos, ba-
lassagyarmati állandó lakóhelyû leány-
gyermekek esetében a szülõkre háruló
költség mindösszesen 33.390 Ft, amelyet

a szülõk két részletben fizethetnek meg.
Az érintett szülõket a polgármester külön
levélben keresi meg, amely tartalmazza a
szükséges információkat. Az oltások terve-
zett idõpontja: április; május és szeptem-
ber. A HPV vírusok elleni teljes védettsé-
get csak mindhárom oltás beadása jelent
a gyerek számára!
A HPV jellemzõen a bõr, a szájüreg, a lég-
utak, a nemi szervek és a végbél hámré-
tegében szaporodik. Az egész világon, így
hazánkban is elterjedt. Élete során az em-
berek 50-80%-a átesik valamilyen HPV
fertõzésen. A „rákkeltõ” típusok úgyneve-
zett „rákmegelõzõ” és „rákos” elváltozáso-
kat okozhatnak. Magyarországon évente
kb. 1200 új méhnyakrákos eset kerül felis-
merésre, évente átlagosan 500 fiatal-kö-
zépkorú nõ hal meg méhnyakrákban.
Az oltási programról érdeklõdni a Polgár-
mesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztá-
lyán, Halmosi Annánál lehet személyesen
ügyfélfogadási idõben, vagy telefonon az
505-931-es telefonszámon.

Szülõk, figyelem!

Gyarmati lemezek
Két gyarmati együttes is bemutatkozó cédéjével jelentkezett 
a zenekedvelõk nagy örömére.
Érted dobog a szív – ezt a címet viseli az Exultet együttes elsõ
lemeze. A több mint egy évig készülõ albumra tizenhét dal került fel,
amely egy válogatás a nyolctagú zenekar repertoárjából. Az
együttes tagjai fõként a katolikusok számára ismertek, hiszen
néhány éve havonta gitáros miséken szerepelnek. Azóta számos
városi rendezvényen feltûnnek, és kitartó munkájuk eredményekép-
pen mostantól mindenki számára elérhetõ zenéjük. Az együttes tag-
jai: Csábi István - gitár, ének, Lazsán Zsolt - gitár, ének, Gúth Erik -
elektromos gitár, Majoros Tamás - hegedû, ének, dr. Lõrincz Péter -

fuvola, ének, Széles János – ütõhangszerek, Svélecz Gyula - billen-
tyûk, ének, Kamarás Sándor - basszusgitár, ének.
Tizenkilenc dallal megjelent a Csalogató együttes elsõ albuma. A
Kiss Árpád Általános Iskola tanáraiból alakult zenekar versek
megzenésítésével a város számos rendezvényén bemutatkozott
már, és többször is szerepeltek különbözõ országos fesztiválokon
is. A Vizek felett címet viselõ cédén helyi diákok is közremûködnek,
valamint Jobbágy Károly két verse is hallható a zenei anyagon. A
Csalogató tagjai: Horváth Melinda- ének, akusztikus basszusgitár,
furulyák, kazu, Kecskeméthy Lilla - ének, gitár, akusztikus basszus-
gitár, Kiss Márta - ének, furulyák, táltos dob, Lelkó Ildikó - ének,
dobok, akusztikus basszusgitár, melodika, szájharmonika, Percze
Katalin - ének, ritmushangszerek, kazu, metallofon. Közremûködött:
Demeter Deli Kristóf – hegedû.

Helytörténeti
vetélkedõ
Három fordulón keresztül kellett bizonyíta-
niuk a várostörténeti vetélkedõben
résztvevõknek. A Panteon helytörténeti
versenyre az idei tanévben huszonegy
négyfõs csapat jelentkezett a város külön-
bözõ középiskoláiból. A döntõben idén is
a csehkiveréshez kapcsolódó feladatok
várták a diákokat., és egy szónoklatot is
elõ kellett adniuk „Mit jelent nekem a
Civitas Fortissima” címmel. 
Az 1. helyezett a Balassi Gimnázium
csapata – Tóth Ádám, Körmendi Tamás,
Puszta Marcell, Gál Regina – lett, a 2.
helyen szintén Balassisok – Antalka
Izabella, Rácz Sára, Szarvas Dóra, Telek
Dorottya – végeztek, míg harmadik holt-
versenyben a Szondi – Maglódi Kristóf,
Galbács Dávid, Mészáros Dániel, Mag
Ádám - és a Szent Imre iskola csapata –
Podholiczki Evelin, Marek Bence,
Orgoványi Dorottya, Orgoványi János –
lett.



Tehetsége már a kisiskolásként meg-

nyert versenyeken kiderül, hogy aztán

gimnazistaként a harminckilenc orszá-

got, köztük Kínát is maga mögé utasító

második helyezett magyar csapat tag-

jaként tegye le névjegyét a Nemzetközi

Fizikai Diákolimpián. Karrierje egyen-

letesen emelkedik, az egyetemi katedra

mellett a világ legnagyobb részecskefi-

zikai laboratóriumának csoportvezető-

jeként tevékenykedik. Dr. Veres Gábor

fizikus városunk legfiatalabb díszpol-

gára a maga 37 életévével.

- Mikor derült ki, hogy a fizika
mindennél jobban érdekel?

- Az általános iskolában értelemsze-
rûen még a matematika volt a közép-
pontban, fõleg nagyapámnak köszön-
hetõen: nagyon érdekesnek találtam a
régi matek könyveit és játékos logikai
feladatait, de õ maga is sokat foglalko-
zott velem. A gimnáziumban láttam,
hogy nehéz lesz matekból érvénye-
sülni, ezért elkezdtem a fizika iránt ér-
deklõdni. Egyre jobban szerepeltem a
versenyeken is, aminek a csúcsa az
volt, amikor rengeteg tanulás után si-
került bekerülnöm az ötfõs magyar
csapatba, amely végül is negyven or-
szág között második lett a diákolim-
pián. Ez akkor az utolsó húsz év leg-
jobb magyar eredménye volt. Ezúton
is szeretném megköszönni a gyarmati
tanáraim - Csóri Miklós, Úrhegyi Fe-
renc, Fûrész István, Hégely György,
Bognár Mihályné - segítségét.

- A diploma után hogyan kerültél
Amerikába?

- Nehéz akkor kikerülni, ha nagyon
akarjuk, de nekem meg sem fordult a
fejemben. A doktorimat írtam, már
minden ösztöndíjam lejárt, nem tud-
tam, hogyan tovább, mikor csörgött a
telefon és két helyre is hívtak. Végül a
Boston melletti MIT egyetemet vá-
lasztottam, amely 19 fizikai Nobel-díj-
jal büszkélkedhet. Igazi mélyvíz.
Zöldfülû voltam. Azzal fogadott a fõ-
nököm, hogy építeni kell egy új mû-
szert, amely megmenti a helyzetet a
már meglévõ kísérletben. Nagyon ke-
vés idõm volt erre, kilenc hónap. Ne-
kem kellett tervezni, beszerezni az al-
katrészeket, aztán persze összerakni.
Bejött a fõnököm az elsõ hét után

megnézni, hogy vagyok. Mondtam,
nem túl jól, mert fogalmam sincs, ho-
gyan kell ezt csinálni, sosem próbál-
tam. Megveregette a vállam, azt
mondta, nagyon jó, éppen ideje hát,
hogy kitaláljam, és kisétált. Mindvé-
gig éreztem, bízik bennem, így hát
megcsináltam. Közel három évet töl-
töttem kinn, aztán hazajöttem tanítani

az ELTE-re. Ezt két
év kutatói ösztöndíj
követte a CERN-
ben, ezután 2010 vé-
gén ismét hazajöt-
tem az ELTE-re.

- Tavaly nyár óta
dolgozol ismét
Genfben, a CERN-
ben, a világ legna-
gyobb részecskefi-
zikai laboratóriu-
mában. Mivel fog-
lalkozol?

- Mûködik az új
gyorsító, a Nagy
Hadronütköztetõ
(LHC). A fõ kutatás
a protonok ütközte-
tése nagy energián,

de emellett nehézionokat (ólmot) is üt-
köztetünk. A fizikája nagyon más
ezeknek, többféle kísérlet is ezt vizs-
gálja. Leegyszerûsítve mondom: kör
alakú a gyorsító, 4 helyen ütköznek
benne a nyalábok egymással szem-
ben, és ezen a 4 helyen van telepítve 4
nagy és több kisebb mûszeregyüttes,
és ezeken több ezer ember dolgozik.
Az én kísérletem a CMS, ennek van 9
fizikai analízis csoportja. Jómagam va-
gyok a vezetõje annak, amelyik az
ólomionok ütközéseit vizsgálja. Negy-
ven munkatárs tartozik hozzám, Új-
Zélandtól az USA-ig. Az interneten
keresztül megy a munka egyik része, a
másik a helyszínen. Az is a mi felada-
tunk, hogy ezt az óriási kísérletet -
amit háromezer ember épített meg 20
év alatt - egy kicsit átalakítsuk úgy,
hogy ólomionokat is tudjunk ütköz-
tetni, ne csak protonokat. Ez nehéz,
mert több százszor annyi részecske
keletkezik egy-egy ütközésben, és a
felmerülõ technikai problémákat is
nekünk kell megoldani. Minden év-
ben kapunk egy hónap mérésidõt,
ezeknek az adatait nekünk kell tárolni,
gondoskodni róla, hogy az esemény-
válogatás jó legyen, az adattárolás,
adatfeldolgozás mûködjön, a publiká-
ciók elkészüljenek és rendben legye-
nek. Az én feladatom legfõképpen an-
nak a biztosítása, hogy a publikációk
minõsége jó legyen, és hogy legyen
egy jól átgondolt irányvonal. Nem
mondhatom meg minden embernek
pontosan, hogy mit csináljon, mert
mindenkinek megvan a külsõ intéz-
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1975-ben született, a Balassi Bálint Gim-
názium speciális matematika tantervû osz-
tályában érettségizett, diplomáját 1998-
ban kapta kézhez az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen, részecskefizika szakirá-
nyon. Doktori disszertációját is az ELTE-n
írta 1998 és 2002 között. Ez idõ alatt hát-
térkutatásait a genfi Európai Részecskefi-
zikai Kutatóintézetben végezte. 2002 óta
az ELTE Fizikai Intézetében az Atomfizikai
Tanszék adjunktusa. 2002 és 2004 között
a Massachusetts Institute of Technology
(Cambridge, USA) Magfizikai Laboratóriu-
mában, illetve a Brookhaven-i Nemzeti La-
boratóriumban dolgozott posztdoktorként.
2005 óta az ELTE Atomfizikai Tanszéken
folytatja munkáját, valamint bekapcsolódott
a Compact Muon Solenoid kísérletbe,
mely program elsõ két publikációjának
szerkesztõje volt. Számos tudományos
elõadást tartott hazai és nemzetközi konfe-
renciákon, nemzetközi folyóiratokban több
mint 120 önálló publikációja jelent meg az
elmúlt évek során. 2010-ben nemzetközi
tudományos szenzációt keltettek azok a
Genfben végzett kísérleti eredmények,
amelyeket a CERN Nagy Hadronüt-
köztetõjénél dolgozó három magyar és
egy tajvani kutató ért el. Természetesen
köztük találjuk Veres Gábort is.



ményekben a fõnöke. De minden pub-
likáció, konferencia részvétel, elõadás
az én kezemen megy át, és jogom van
ahhoz, hogy bármit megvétózzak,
vagy azt mondjam, hogy ez itt nem jó
és újra kell csinálni. Másfél évre szól a
megbízatásom.

- Hogyan telik egy napod?
- Rendszeresen írok cikkeket, kicsit

más témában, de többnyire intézem a
csoportom ügyeit. Mindennap felme-
rül egy új krízis: például meghívtak
minket egy konferenciára, de már hol-
nap van a határidõ, hogy beküldjük az
anyagokat, és ki menjen, mit csinál-
junk, mit küldjünk be... Vagy elkészült
egy cikk, van 150 oldal dokumentáció,
azt el kell olvasni, de rögtön, mert ha
nem hagyom jóvá, akkor lekéssük a
határidõt. Nagyjából így telik egy nap:
jönnek be az információk e-mailen, te-
lefonon, személyesen, és próbálom át-
rágni magam a dolgokon. Nem va-
gyok egyedül, van egy másik vezetõ is
Amerikában. Amikor én elmegyek
aludni, akkor õ folytatja, hogy állandó
legyen a gyors visszajelzés. El kell
mondani az eredményeinket egymás-
nak a csoporton belül, amikor mind a
40 ember meghallgatja és kritizálja, de
olyan is elõfordul, hogy 2000 ember
tudja meghallgatni. Többféle bíráló bi-

zottság is foglalkozik minden publiká-
ciónkkal. Ezek olyan lépcsõfokok,
amelyeken át kell menni egy adatkiér-
tékelésnek ahhoz, hogy elfogadjuk és
aláírhassuk, hogy ez a mi eredmé-
nyünk. Ezeket is nekem kell szervezni,
összességében kijön úgy 4-5 órányi
megbeszélés naponta. 

- Mit csinálsz a kevés szabadidõd-
ben?

- Hát, tavaly nem sok volt. Van, amit
nagyon szeretek, de inkább csak álmo-
dozom róla: régebben nagy biciklitú-
rákat tettem, például Olaszországban
vagy Ausztriában. Az összes kollé-
gám sí õrült, hamarosan kipróbálom
én is. A nyári hegymászásról nem is
beszélve.

- Mit hoz a jövõ?
- Év végén leáll a nagy gyorsító 2 év-

re, karbantartás és hatalmas technikai
felújítás lesz, amiben mi nem veszünk
részt. Nekem is válaszút lesz, hogyan
tovább, de ezen még nem sok idõm
volt gondolkozni.

- Elégedett ember vagy?
- Az ember soha nem elégedett... De

nem bántam meg, hogy ezt választot-
tam, mert nem jó érzés unalmas mun-
kát végezni. Nekünk ebben a tudo-
mányban kb. 10 évre elõre kell tervez-
ni: ha tudjuk, hogy 1 év múlva mit

akarok csinálni, az nem elég, a beren-
dezések nem készülnek el olyan gyor-
san. Folyamatosan elõjönnek új kérdé-
sek, amikkel kell és érdemes is foglal-
kozni. Az idõsebb kollégák már hoz-
zám fordulnak, mert azt mondják, 20
év múlva már nem lesznek a pályán,
nekem kell megmondani, mi legyen.
A kutatás nagyszerû dolog, csak na-
gyon nehéz. De érdemes ezt választa-
ni, ha valaki szeretne olyasmivel fog-
lalkozni, amit még senki sem csinált. 

- Mit jelent számodra a díszpolgári
cím?

- Nagyon megtisztelve érzem ma-
gam, különösen, amikor végignézem
az eddigi díszpolgárok névsorát. Ne-
kem még nem volt több évtizedem ar-
ra, hogy szolgáljam szeretett városun-
kat, ezért a díjat kicsit megelõlegezett-
nek is érzem. Örülök ennek a megtisz-
telõ címnek, részben azért, mert úgy
érzem, hogy a város vezetése ezzel a
gyarmati fiataloknak is üzent: érde-
mes igyekezni, megpróbálni alkotni
valami újat, dicsõséget szerezni bár-
milyen módon a városnak. Gyarmat-
ról indulva is nagyon sok mindent el
lehet érni, ehhez megvannak a megfe-
lelõ adottságok. Kisvárosban a legjobb
felnõni, és ez Gyarmatra különösen
igaz. Szilágyi Norbert
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A kultúra lovagja 
A Magyar Kultúra Lovagja címet kapott Mátyás Levente kar-
nagy, a Rózsavölgyi Márk Mûvészeti Iskola tanára.

A magyar kultúra napja alkalmából a fõvárosi Corinthia Grand
Hotelben adták át a Magyar Kultúra Lovagja címeket. A zenei
kultúra ápolása érdekében kifejtett életmûvéért lovaggá ütötték

városunk közis-
mert pedagógu-
sát.
Mátyás Levente
az Esztergomi
Tanítóképzõ Fõ-
iskolán szerzett
tanítói képesí-
tést, majd 1973-
ben kapta meg

diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 1975-tõl
megszûnéséig a rétsági gimnázium tanára. Harminc éve fiúkó-
rust szervezett, amely számos sikert ért el. Több mint húsz éve
a Rózsavölgyi Márk Mûvészeti Iskolában is tanít. Számtalan
hangversenyen és mûvészeti fesztiválon szerepelt kórusaival.
Tevékenységét a számos siker mellett az 1986-ban Nógrád Me-
gye Mûvészeti Nívódíj, 1999-ben a II. Budapesti Kórusverse-
nyen elért 3. díj és a lengyelországi Chelm Nemzetközi Kórus-
versenyen kapott Chelm város nagydíj is jelzi. 1980-óta tagja a
Balassagyarmati Dalegyletnek.

Horváth Endre-díjasok
A városunk-
hoz kötõdõ
képzõmûvé-
szek elisme-
rése a Hor-
váth Endre-
díj, melyet
hagyományo-
san a megyei
Madách-ün-
nepségen adnak át.  Az idén Márton Bálint és Adorján Attila
festõmûvészek vehették át az elismerést Medvácz Lajos pol-
gármestertõl. Az új Horváth Endre-díjasok mûveibõl kiállítás
nyílt a könyvtár galériáján, amelyet Csach Gábor mûvészet-
történész, városunk alpolgármestere ajánlott a közönség fi-
gyelmébe.

Új képviselõ
Szedlák Sándor, a Magyar Szocialista Párt képviselõje – aki
idõközben a Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíció helyi
elnöke lett – visszaadta önkormányzati mandátumát. Az
MSZP új városatyája dr. Horváth László közgazdász, az
SZDSZ korábbi országgyûlési képviselõjelöltje lesz. 
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Gyertyáink fényével
Talán az õszi, téli lélekpróbáló idõ túl-

éléséhez kaptuk a Gondviselõ ajándékait
ünnepeinkkel. Novembertõl márciusig
összefûzve õket, akár kört is alkothatnak
összefüggésükben, s beláthatóan, egyen-
ként és egészként is, transzcendens üzene-
tük erõsít meg lelki árvaságunkban, em-
berlétünk szükségeiben.

„De nincsen fény, nincs lámpa-láng/
És hírük sincsen a faluk-
nak.

Kísértetes nálunk az
Õsz/ S fogyatkozott szá-
mú az ember./

S a dombkerítéses
sikon/ Köd-gubában jár
a November.” 

Õsi ellenségeink,
mint Ady látomásában
is, a sötétség, félelmek és
magány sokszor sar-
kunkban járnak hétköznapjainkban, de a
feltámadás hitének mindenszenteki viga-
sza és a halálon átívelõ szeretet halottak-
napi áhítata békévé szelídítheti õket.
Ahogy a betlehemi csillag és karácsony
gyertyája a reménytelen és nagyon hideg
sötétséget.

A Téli éjszaka hideg-élményének képei
is talán azért érzékletesek, mert egy pará-
nyi gondolatváltás akár már a lélek hideg
ûrjével vacogtat.

„A hideg ûrön holló repül át
s a csönd kihûl. Hallod-e, csont, a csön-

det?
Összekoccannak a molekulák.”

A természeti törvények közönyére
mintegy szabadító ajándék vízkereszt,
melyben az emberi összetartozás védettsé-
ge, biztonsága, megszentelõdése manifesz-
tálódik a nemzeti keretekkel. Ennek köve-
tei visszaútjukkal a három királyok, akik
karácsony titkába avatják be népüket,
most már Isten-rendelte-, Isten-áldotta
nemzetüket.

A november-végi
Krisztus király vasár-
napjának éneke így
hallik át  az idõn:

„Forrassz eggyé,
békességben minden
népet s nemzetet.”.

Radnóti soraiban a
szenvedés siráma
megrendítõ õszintesé-
gével, liturgikus
emelkedettségével,

szinte a mise-könyörgés szavait idézi
.„Ó, jöjj el már te szellõs március!/

most még kemény fagyokkal jõ a reggel, 
didergõ erdõk anyja téli nap:/ leheld be

zúzos fáidat meleggel,/ s állj meg fölöttünk
is, mert megfagyunk/ e háboruk perzselte
télben itt,/ ahol az ellenállni gyönge lélek/
tanulja már az öklök érveit.„

A profán zsoltár úgy kiált a márciusi
napért a fagyos februárban, mint ahogy
Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepe a
reményt villantja annak emlékezetével,
hogy Szûz Mária, negyven nappal Jézus
születését követõen, bemutatta gyermekét
a jeruzsálemi templomban. A gyertya-

szentelés szokása a világ világosságával
való találkozás szimbólumaként alakult ki,
s benne a szentelt gyertya már az ókeresz-
tény korban Krisztus jelképévé vált, mely
magát fölemészti, hogy másoknak szolgál-
hasson. Ebben a szerepkörében láttatta az
aggkoráig minden nap õt váró Simeon,
mikor karjába véve Jézust, a nemzeteket
megvilágosító világosságnak nevezte õt.

Karácsony, halottaknapja és gyertya-
szentelõ gyertyája így sorrendben és
összetartozásában a Megváltó, a megvál-
tott lelkek, és a megváltott nemzeti közös-
ségek gyertyái. 

Ha De Gaulle kitételének igazságtartal-
mából maradt még szikrányi, akkor Euró-
páé is talán. Õ mondta ugyanis: „Európa
a nemzetek közössége”. Közösséggé tette
egykor a földrajzi-, gazdasági szükségsze-
rûség, de kulturális alapvetése is, a keresz-
ténység. Az egykori civilizáció bölcsõje,
kontinensünk mostani agóniájában ezért
is idõszerû Robert Schumann prognózisa:
„Európa vagy keresztény lesz, vagy nem
lesz”.

És sürgetõen idõszerû minden igyeke-
zet is, mely a nemzeteket Isten-rendelte, -
áldotta közösségi keretként tisztelve védel-
mezi.

Tette ezt szívbõl-elkötelezetten január
21-én békemenetével félmillió ember. A té-
li ünnepek üzenetével, gyertyáink fénye a
történelembe égette kiállásunkat Magyar-
országért, kormányáért, Isten-áldotta te-
hetségû, karizmatikus elsõ szolgálójáért,
jogállamunkért.                   Veres József

Valami megmozdult. Egyre-másra jönnek az emberek, hogy
régen nem láttak már ilyet. Kezdünk figyelni egymásra. Mond-
ják, hogy sokan, akik eddig nagyívben ... a világra, elmennek a
szomszédhoz, megkérdezik, hogy nincs-e bajban ebben a nagy
hidegben? Sõt, nem csak a szomszédhoz, hanem messzebb is.
Jó-jó, korántsem mindenki, de egyre többen. 

Most, amikor hallani, hogy anya találja szén-monoxid mér-

gezésben a leányát a fürdõszobában, akivel félórája még beszél-
getett, vagy megfagyottan a bejárati ajtótól 10 méterre az el-
esett és felállni képtelen öreget a szomszédja, egyre többen gon-
dolják: én is járhatok így, akkor milyen jól esne a segítség. 

Vigyázzunk egymásra, törékeny emberek vagyunk és elég
fájdalom ér minket egyébként is.

Dr. Ádám György Ferenc

Öröm az ürömben

Európa vagy

keresztény

lesz, vagy 

nem lesz

“

Mikszáth
Mikszáth Kálmán születésnapjának 165. évfor-
dulója alkalmából tartott megemlékezést a
Köztársaság téri szobornál a Mikszáth Kálmán
Társaság. Pásztor Sándor elnök és Selmeczi
Zoltán, az önkormányzat humánszolgáltatási
osztályvezetõje mondott beszédet, a Mikszáth
Kálmán Középiskola diákjai az író alkotásaiból
idéztek. Az ünnepség zárásaként megko-
szorúzták a Megyeháza elõtti szobrot.

Kurátor
A Nemzeti Kulturális Alap kurátora
lett Ember Csaba, a Rózsavölgyi
Márk Mûvészeti Iskola igazgatója.
Az elõadómûvészeti kuratórium
tagjaként olyan szakmai
szervezetbe került, amely a kul-
turális pályázatok kiírásáról,
elbírálásáról dönt és szakmailag
is felügyelik azokat.

Névadó
Túrmezei Erzsébet nevét vette fel az
Evangélikus Szeretetház. A névadó
ünnepségen beiktatták az új
intézményvezetõt, Ács Andreát, akit hat
éves ciklusra nevezett ki az Országos
Presbitérium. A templomban dr. Fabiny
Tamás, az Északi Evangélikus
Egyházkerület püspöke szolgált igehir-
detéssel.
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kultúra

Gyönyörű belső épületrésszel, látvány-

tárral és tanulmányi raktárral bővül a

Palóc Múzeum, ahol már évtizedek óta

nem valósult meg fejlesztés - tájékoz-

tat dr. Limbacherné dr. Lengyel Ágnes

igazgató. A több mint 97 millió Forint-

ba került beruházás alapja egy Európai

Uniós pályázat volt, amely az Új Ma-

gyarország Fejlesztési Tervhez kapcso-

lódó társadalmi infrastruktúra opera-

tív program a múzeumok iskolabarát

fejlesztésére és oktatás-képzési szere-

pének infrastrukturális erősítése kere-

tében valósult meg.  

A Palóc Múzeum kiállításaiban ed-
dig a gazdag gyûjteményi anyagnak
csak a töredéke volt látható a kiállítá-
sokon, most az épület bõvítésével a
palóc népi kultúrát reprezentáló mû-
tárgyak jelentõs része a nagyközön-
ség, a gyermekek és felnõttek számá-
ra egyaránt megtekinthetõvé válik. 

A 150 négyzetméternyi területtel
bõvült múzeumban a korszerûen ki-
alakított látványtár-tanulmányi rak-
tár sokrétûen szolgálja a látogatókat,
akik már nem a raktárak mélyén, ha-
nem különbözõ tárgy csoportok sze-
rint láthatják, tanulmányozhatják a ki-
állított palóc néprajzi tárgyakat, nép-
mûvészeti alkotásokat. Ezek sorában
többek között hozzáférhetõvé válnak
olyan ritkaságok, mint a néprajzi, iro-
dalom és helytörténeti, valamint a bú-
tor, a plakát gyûjtemény darabjai, a
Madách és Mikszáth dokumentumok
és sokféle más érdekesség. 

A sikeres pályázat írója Lengyel
Ágnes igazgató és Harth Tamás törté-
nész-muzeológus volt, a programot
külsõsként Szabó Péter segítette. A
tervezõ Karaba Tamás építészmérnök
az új épületrészben modern kialakí-
tást, korszerû technikát álmodott,
akadálymentes hozzáférést biztosí-
tott. A beruházás fõvállalkozója
Csomor Tibor cége volt és az alvállal-
kozók is mindent megtettek azért,
hogy a közbeszerezési eljárást követõ-

en tavaly júliusban elkezdõdött mun-
kák jó minõségben az év végére elké-
szültek.

A bõvítményként létrejött új épület-
rész a reprezentatívan felújított
lapidáriumhoz szervesen kapcsoló-
dik. Sikerült olyan teret kialakítani,
amely színtere lehet múzeumi foglal-
kozásoknak, rendezvényeknek, elõ-
adásoknak és az intézmény ezzel az új
fejlesztéssel az iskolán kívüli ismeret-
szerzés, ismeretközvetítés egyik fon-
tos eszközévé vált, megvalósítva a
múzeumpedagógiai célkitûzéseket.
Mindezt modern számítógépes szol-
gáltatás, filmes vetítési lehetõség és
digitalizált tárgyarchívum szolgálja.
A foglalkozások jellegének megfelelõ-
en a terminálok kiszolgálását a köz-
ponti szerver mellett egy a hálózatra
csatlakoztatott- mobilizálható pulton
elhelyezett- tanári számítógép is ellát-
hatja, amely egyúttal az interaktív
tábla és a projektor vezérlését is bizto-
sítja. A látogató önállóan böngészhet
a tanulmányi raktárakban elhelyezett,
kiállított gyûjteményi anyag digitális

katalógusában és a kialakított virtuá-
lis pontok mindegyikén elérhetõek a
digitális tartalmak. 

Dr. Lengyel Ágnes igazgató utalt
arra is, hogy múzeumpedagógiai
programokra több mint 28 millió fo-
rintos európai uniós támogatást nyert
az intézmény. Ennek keretében a vá-
rosi és környékbeli oktatási intézmé-
nyeknek biztosítanak ingyenesen
színvonalas múzeumi foglalkozáso-
kat. Közel 1 millió Forintból a Palóc
fundus olajütõjét is restauráltatni fog-
ják. A mûtárgyállományt az elmúlt
évben 700 ezer Forint értékben gyara-
píthatták a Nemzeti Kulturális Alap

támogatásával, és összesen közel 1,5
millió Forintot fordíthatnak a múzeu-
mi szervezet fotógyûjteményének fel-
használóbarát közzétételére, illetve
többfunkciós web 2.0 jellegû felület
kialakítására a szervezet honlapján.

Közben a nógrádgárdonyi és felsõ-
petényi külsõ raktárak felszámolásá-
val új raktári elhelyezést alakíthattak
ki a Palóc Múzeumhoz közeli volt
Vármegyeháza épületében.

Gondok is adódnak: már nagyon
idõszerû lenne egy külsõ tatarozás és
belsõ tisztasági festése a múzeum
épületének, és nem ártana a húsz éve
is elavultan beszerelt, gazdaságtalan
kazán cseréje. Felújításra vár a palóc
népi kultúrát bemutató állandó kiállí-
tás, ami most is vonzza a világ min-
den részébõl ide látogatókat, mert aki
Balassagyarmatra jön, az a Palóc Mú-
zeumot nézi meg, és itt kap képet a
városról is. Súlyos létszámgondok
vannak, hiányzik a tárlatvezetõ, te-
remõr, nincs irodalomtörténész. 

- Azt tapasztaljuk - mondja
Limbacherné dr. Lengyel Ágnes -,

hogy Balassagyarmat lakói szeretik a
Palóc Múzeumot és figyelemmel kísé-
rik az itt zajló eseményeket. 

A Palóc Múzeum fejlesztését szol-
gáló beruházást ünnepélyesen adják
át február 28-án a nagyközönség szá-
mára. A Nagy Iván alapította múze-
um a palóc etnokultúra kincsesháza-
ként szolgálja a jövõ nemzedékét is.
Az ünnepi mûsorban közremûködik
a szécsényi Palóc Népi Táncegyüttes
és a Szent Imre Keresztény Iskola di-
ákjai, a tanulmányi raktárat átadja dr.
Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium elsõ embere.

Szabó Endre

Látványtárral bõvül a Palóc Múzeum
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Ötszáz kilométer tíz nap alatt, mínusz

harminc fokban, térdig érő hóban,

rénszarvasok és farkasok vidékén,

magányosan a finn vadonban: Kovács

László, a közismert extrém sportoló

minden eddiginél merészebb 

expedíciójára indul. 

Nem ma kezdte a megszállott szent
õrületet: 1995-ben a földkerekség
egyik legkíméletlenebb futóverse-
nyén, a Marathon Des Sables-en in-
dult a marokkói szaharában, s a 240
km-es távon, a mezõny legfiatalabbja-
ként, a 42. helyen ért célba a 245 indu-
lóból. Egy évvel késõbb ismét rajthoz
állt, ezúttal már a 19. helyen végzett.
2001-ben a 24 órás Nemzetközi
Gyorskorcsolya Verseny 2. helyén
végzett, 396 kilométert teljesítve. A vi-
lághírû Iditasport Alaszka viadalon -
170 km önellátó kalandverseny sífut-
va – harmadikként, az Iditasport
Extreme-n pedig - 600 km sífutva –
második helyen végzett. 2003-ban
már a Yukon Arctic Ultra-n rajtolt, s

az 550 km-es önellátó futóversenyt
megnyerte, egy évvel késõbb ugyanitt
az 550 km-es sífutásban is gyõzedel-
meskedett. 2006-ban a Naturaid, 650
km-es nonstop kerékpárversenyen, a
Szaharában gördült be harmadikként.
Legutóbb a jordániai sivatagban ka-
landozott egy héten keresztül. „Mel-
lesleg” az elmúlt évek során nyolc-
szor teljesítette az Ironman triatlon tá-
vot (3.8 km úszás, 180 km kerékpáro-
zás, 42 km futás).

Ilyen elõzmények után mi más le-
hetne a helyszín, mint Finnország,
egészen pontosan Lappföld, ahol a

Mikulásnál, Rovaniemi-ben esedékes
látogatást követõen vág neki a vadon-
nak. Tervei szerint 500 kilométert tesz
meg 10 nap alatt a hó és a jég birodal-
mában: a hõmérõ 30 fokos hideget
mutat, a nap 9-kor felkel és 15 órakor
lemegy, a lakatlan vidék rénszarvas-
ok és farkasok területe. 

Sílécet, hótalpat, hálózsákot visz
magával, de sátorra nem pazarolja
erejét. Odakinn a Finn-Magyar Társa-
ság emberei fogadják, segítik taná-
csokkal és térképekkel, de a fagyos
rengeteggel már egyedül néz szembe. 

- Jó kis önismereti tréning lesz – ma-
gyarázza Laci a hétköznapi emberek
számára felfoghatatlant -, lesz módon
kipróbálni a túlélési technikákat.
Ugyan ez csak a tanulóidõszaka az
életemnek, a nagy dolgok még hátra-
vannak, de újabb lépést tehetek ön-
magam megismeréséért, a teljesítõké-
pességem felméréséért. Fizikálisan
nem lehet gond, folyamatosan edzés-
ben vagyok az év minden napján, fej-
ben és lélekben kell nagyon erõsnek
lennem. Jó állapotban vagyok, kíván-
csian várom a kalandot!

Mi pedig azt várjuk, hogy március
elején benyisson hozzánk és mesélni
kezdjen.                                 (szilágyi)

2012.  február
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Könyvbemutató
Tíz évvel az ötlet és megannyi ta-
pasztalat után megjelent Sztancsik
József, a közismert Dodó Magatar-
tászavarok és korrekciós lehetõsé-
geik hosszútávú sportokkal címû
könyve. A tanár-edzõ-klubelnök-
sportoló négy hónapon keresztül
vetette papírra gondolatait, a 90 ol-
dalas, olvasmányos, közérthetõ,

ugyanakkor
rendkívül
alapos köny-
vet az okta-
tási államtit-
kárasszony
is a pedagó-
gusok figyel-

mébe ajánlotta. Valóban lehetséges
a magatartászavarok kezelése és
megelõzése a hosszútávú sportok-
kal, a futással, a kerékpározással,
az úszással – derült ki a Helytörté-
neti Gyûjteményben rendezett
könyvbemutatón, ahol Klagyivik
Klaudia, a Gyarmati Televízió szer-
kesztõje beszélgetett a szerzõvel a
szép számú közönség elõtt. 

A teremfoci legjobbjai
Véget értek az immáron 26. alkalommal
megrendezett téli teremfoci bajnokság
küzdelmei, melyek során a Cserhát Takarék
Kupáért játszottak a csapatok. A nézõk ezúttal is
remek cseleket, szép gólokat és emlékezetes
pillanatokat láthattak.
Abszolút csoport I. osztály:
1.. Dolce Vita Pizzéria 21 p. (24-16) 2. Észak
Kapuja 20 p. (25-14) 3. Kalotherm Zrt. 19 p. (19-
12) 3. 4. Hiénák 18 p. (16-9) 5. Cortez 14 p. (20-
17) 6. Babcsán Spíelerek 12 p. (21-19) Rocco
11 p. (24-28) 8. Liget FC 9 p. (22-30) 9. Favorit 6
p. (20-27) 9. 10. Cserhát Print 5 p. (11-30)
A torna gólkirálya: Hodászi László (Észak
Kapuja) 12 góllal
A torna legjobb kapusa: Geregai János (Hiénák)
A torna legjobb mezõnyjátékosa: Bóta Zoltán
(Kalotherm Zrt.)
II. osztály:
1. Pici Csel FC 12 p. (16-11), 2. Nyomdász FC
10 p. (14-12) 3. Babcsán Mûvek II. 10 p. (18-17)
4. Ipolyszög 4 p. (17-25) 
5. ZESZ 7 p. (6-4) 6. XXX 6 p. (9-7) 7. Futballerz
5 p. (7-11) 
A torna gólkirálya: Bogdány Zsolt (Babcsán
Mûvek II. 16 góllal
A torna legjobb kapusa: Szabados Róbert
(Nyomdász FC)

A torna legjobb mezõnyjátékosa:: Nagy Gergõ
(Pici Csel FC).
Old – Boys csoport a Bérces László ván-
dorserlegért:
1. Caffé Orchidea 23 p. (30-15) 2. No Name 22
p. (32-11) 3. A. C. Romák 8 p. (18-25) 4.
Focisokk 1 p. (16-45) 
A torna gólkirálya: Zöld Levente (No Name). 14
góllal
A torna legjobb kapusa: Oláh Tibor (A. C.
Romák)
A torna legjobb mezõnyjátékosa: Hodászi László
(Caffé Orchidea).
Fotónkon a Dolce Vita Pizzéria bajnokcsap-
ata: állnak (balról jobbra): Oláh Tibor, Tani
Szabolcs csapatvezetõ, Kakuja György,
Chikán Tamás, Hodászi Zsolt, Csábi Dávid,
Szabó Attila. Guggolnak: Virág Balázs,
Koleszár Krisztián, Dudás Gábor, Kelecsényi
Tamás. Hiányzik: Szathmári Zsolt.








