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Amennyiben a képviselő-testület is megszavazza, májustól

szesztilalom léphet érvénybe városunkban. 

Itt van Amerika: no azért senki ne gondoljon az 1920-as
évek államára, ahol teljes szesztilalmat rendeltek el – érte-
süléseink szerint a hétvégeket érintené az új, minden ed-
diginél határozottabb szabályozás.

Az önkormányzat már 2007-ben megtette az elsõ lépést:
rendeletben mondta ki, hogy közterületen tilos alkoholt
fogyasztani, az ellene vétkezõk szabálysértési bírságot fi-
zetnek.

Egy évvel késõbb újabb intézkedést léptetett érvénybe a
városvezetés: szabályozta a kerthelyiségek zeneszolgálta-
tását. A rendelet értelmében iskolaidõben 22 óráig, míg
nyáron éjfélig szólhat a muzsika a vendéglátóhelyeken.

Tavaly újabb döntést hozott a képviselõ-testület: a 14
éven aluliak vendéglátóhelyeken történõ alkoholfogyasz-
tását szabályozták a kiskorúak védelmében, illetve bizo-
nyos ünnep- és gyásznapokon megtiltották a zenés ren-
dezvényeket.

A minap beadvány érkezett az önkormányzathoz – kö-
zel ezer aláírással – a vendéglátóhelyek tulajdonosaitól il-
letve vendégeitõl: egyes tiltási napokon engedjen a város-
vezetés.

Értesüléseink szerint a következõ testületi ülésen napi-
rendre tûzik a témát. Az ország más – például Salgótarján
– városaihoz hasonlóan szóba kerül az is, hogy péntek il-
letve szombat esténként 21 órától másnap 6 óráig szeszti-
lalom lép érvénybe Gyarmaton: a vendéglátóhelyeken kí-
vül minden üzletre – beleértve a Tescot-t és a benzinkuta-
kat is – érvényes lenne a szabályozás. 

A városvezetés hetek óta hallgatja a panaszokat, misze-
rint például a Tesco-ban éjjelente rendszeresen randalí-
roznak az ott vásárolt itallal a kézben a fiatalok…
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Itt van Amerika?

A városvezetés fontosnak tartja azon
polgártársaink megbecsülését, akik
önzetlenül sokat tesznek környezetünk
gondozásáért.
Lukács László, Szabó András és Vachó
János (Baross Gábor utca) és családtag-
jaik évtizedek óta gondozzák, és ápolják a
vasúti sínpálya és házuk közötti jelentõs
nagyságú közterületet. Tevékenységük
példamutató, hiszen köszönet, anyagi

támogatás és felkérés nélkül tevékenyked-
nek. Cselekedetükkel bizonyítják, hogy a
polgárok önerejükbõl is sokat tehetnek
városuk épüléséért, szépüléséért.
A Béri Balogh utca néhány lakója – a
Sneider, Tóth, Bellér, Hódos, Csókás,
Szána családok – évtizedek óta jó gaz-
daként gondozzák a város egyik legszebb
utcáját. Nemcsak a lakóközösség emberi
kapcsolatainak ápolásában, hanem a

közterületek karbantartásában, a
növényzet gondozásában és
telepítésében, a játszótér felújításában
mûködnek közre. Tevékenységük pél-
daértékû a város polgárai számára.
Bogdán Tibor (Kóvár) a jelenleg is
közterületen álló kóvári feszületet családjá-
val és felmenõivel egyetemben évtizedek
óta önzetlenül, egyházi és önkormányzati
támogatás nélkül gondozza, felújítja.
Mindezt a közösség és a hagyomány
tisztelete okán bármiféle haszon vagy
köszönet ellenére szorgalommal és
odaadással végzi. 

A március 15-ei városi ünnepségen, a Palóc Ligetben, Medvácz La-
jos polgármester beszédében hangsúlyozta: „Amikor március 15-ére
emlékezünk, azt ünnepeljük, hogy a magyar emberek elmondták, mit
akarnak. És ezzel megszületett a magyar demokrácia: Nagyon korán
- legyünk büszkék rá, és õrizzük meg. És ha március 15-ét ünnepel-
jük, akkor ne csak ezt a napot ünnepeljük, hanem azt is, hogy azóta
a magyarságnak vele született joga az, hogy elmondja, mit akar. És
joggal követelhetjük akár Európa döntéshozóitól is, mint annak ide-
jén a helytartótanácstól Pest-Buda népe, hogy arra, mit akarunk, le-
gyen füle, és cselekedjen úgy, amint a nép akarja. Mert ez a demok-
rácia. Ez az európai közösséget erõsítõ demokrácia. Nem kell félnie
Európának attól, amit a magyar nemzet akar; hiszen csak azt akar-
juk, amit a kontinens szebb évtizedeket megért polgárai mindig is
akartak és mindig is elértek.” 

Amint a nép 
akarja

Polgárok elismerése
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Ismerjük a régi mondást: jó szom-

szédság török átok! A Szondi utca vé-

gén lakók regényt tudnának erről

mesélni. A történet jó példa a 

bürokrácia útvesztőire is.

Ezt már nem lehet kibírni! – kezdi
mesélni a történteket Kiss István, a
Szondi utca 24. szám alatti lakos. – A

h á z u n k k a l
szemben lé-
võ, a MÁV
tulajdonában
álló olajfogó
épületébe haj-
léktalanok él-
nek folyama-
tosan. Már ta-
valy nyáron
sokat kellett

tûrnünk, mert éjszakánként hangosan
beszélgettek, aludni nyitott ablaknál
egyáltalán nem lehetett. Arról már ne
is beszéljünk, hogy nyilvános WC-nek
használják a területet. A közelmúltban
kezdett a helyzet még rosszabb lenni: a
hideg miatt rendszeresen tüzet raktak!

Az itt elhelyezett szelektív hulladék-
gyûjtõk tartalmát meggyújtották! Elõ-
ször a papírokat, majd a mûanyag
konténer tartalma következett. Ez nem
csak nappal, hanem éjszaka is zajlott.
Például hajnali 2 órakor kihúzták a
konténert a tûz mellé, kiborították, el-
égették, majd nagy zajjal visszahúzták
a helyére. 

- De még ez sem volt elég – folytatja
elkeseredve Kiss úr -, az egyik este 9
óra felé nagy zajra figyeltünk fel. A
tûzoltók ekkor már javában oltották a
keletkezett tüzet, amit a hajléktalanok
okoztak! Egy hatalmas méretû akácfa
és az aljnövényzet égett a házunktól
mindössze 12 méterre! A tûzoltók két
kocsija volt a helyszínen…

- Szörnyû állapotok! – csatlakozik
Kiss Istvánhoz a felesége. - Nem sze-
retnénk állandó rettegésben élni. A
szemétdombon élést sem szeretjük, de
ez már sok! Elõfordult, hogy egy teher-
autó gumit gyújtottak meg! Aligha kell
mondanom, micsoda füst és bûz volt!
Az önkormányzatnak többször jelez-
tük a panaszunkat, de még nem tud-
tak mit tenni. Megértjük, hogy nem

könnyû a helyzet, de áldatlan állapo-
tok ezek. Ezekkel a hajléktalanokkal
pedig még kommunikálni sem lehet,
meg sem értik, mi a bajunk…

Az önkormányzat tud a problémá-
ról, próbál segíteni a lakóknak, ám saj-
nálatos módon nem intézkedhet - mert
nem a saját területérõl illetve épületé-
rõl van szó. Ebben az esetben pedig a
hatályos jogszabályok nem teszik lehe-
tõvé a gyors intézkedést.

A vasúti átjárónál lévõ építmény
ugyanis a MÁV tulajdona. A gond
megoldása érdekében tavaly novem-
berében a Polgármesteri Hivatal jelez-
te az ügyet a MÁV ingatlankezelõjé-
nek, aki vállalta, hogy 30 napon belül
befalazza az épületet. Miután ez nem
történt meg, a hivatal decemberben
küldött egy felszólítást. Egy héten be-
lül érkezett a válasz a miskolci ingat-
lankezelõtõl: mégsem õk az illetéke-
sek. Más céghez kellett fordulnia az
önkormányzatnak, amelyet megtett.
Az a társaság is azt jelezte vissza: nem
hozzájuk tartozik a szóban forgó épü-
let. A megadott újabb cégnek február-
ban jelezte a gondot a hivatal. 

Következõ lapszámunkban beszá-
molunk arról, végre megoldódott-e a
méltán felháborító ügy (fotónkon: egy
elkapott pillanatkép az égetõkrõl).

Jó szomszédság török átok

A nyomott mézárak, a méhbetegsé-
gek, a méhészkedés szépségei,
problémái is szóba kerülnek határon
innen és túli méhészek között, ami-
kor Balassagyarmaton, az
Ipolymenti Méhésztalálkozón beszél-
getnek egymással.
A rendezvényt tíz évvel ezelõtt kezdték,
mára már nemcsak szakmabeliek jönnek
a mézes napra, hanem a mézet kedve-
lõk is.
A szakmai elõadásokon a legnagyobb
változásokról volt szó, többek között,
hogy a megyében 2014-ig visszaszorít-
ják az akácot, kaszálóréteket alakítanak
ki vagy õshonos fákat ültetnek - ami nem
kedvez a méhészeknek.
Újabb két mézlovagot avatott a Palóctáj
Mézlovagrend. A méhészkedés és a méz
népszerûsítõje lett a gyöngyösi Ficzere
Péter és a karácsondi Pecze Gábor.

Nemcsak a felnõtteket érdekli a méhész-
kedés – ez kiderül abból a rajzpályázat-
ból, amelyet minden évben meghirdet-
nek. Idén csaknem száz magyarországi
és határon túli településrõl érkeztek
ügyesebbnél ügyesebb rajzok – 72-t ki is
állítottak közülük az aula galériában. A
legkisebb rajzoló két és féléves volt, a
legjobbakat pedig ajándékokkal jutalmaz-
ták a mézkirálynõk.
A gyertyától a borig – minden mézbõl ké-
szült ezen a napon. A mûvelõdési köz-
pontba alig lehetett beférni, annyian vol-
tak kíváncsiak a termékekre. Csaknem
negyvenen állítottak ki – tíz éve ez volt a
legnagyobb mézes nap.
Méhészekbõl nem lesz hiány – mondta
Antalka István fõszervezõ, a Palóctáj Mé-
hész és Környezetvédõ Egyesület balas-
sagyarmati klubjának vezetõje, hiszen
csaknem százan jelentkeztek arra a
szakmunkás bizonyítványt adó méhész-
képzésre, amelyet hamarosan indítanak
a megyében.

Népszerû a méhészkedés Véget ért az Örökség 
Kulturális Mûhely szezonja 

A Csalogató együttes lemezbemutató koncertje
zárta az Örökség Kulturális Mûhely õszi-tavaszi
szezonját. A mûhely évek óta nagyon népszerû
rendezvény a Mikszáth Kálmán Mûvelõdési Köz-
pontban. Az idei programsorozatban is jobbnál
jobb elõadásokat láthattak az érdeklõdõk.
Itt járt például Rózsás János, aki tíz évig rabosko-
dott Gulag-táborokban, Czakó Gábor író a külön-
leges magyar nyelvrõl beszélt, Hintalan László
szerves mûveltség kutató az ökológiai tragédiák
kérdéskörével foglalkozott. Kudlik Júliát is vendé-
gül látta az Örökség, aki Szvorák Katalin népdal-
énekessel közösen járja az országot, hogy korunk
egyik nagy problémájáról, egymás meg nem érté-
sérõl beszélgessen a résztvevõkkel.
Legközelebb szeptemberben folytatódik a kulturá-
lis rendezvény. 
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Favágás közben elszabadult tuskó
kimozdította a szemfogát - az újabb
nagy kaland elõtt öt nappal, ám a
sebes szájú Lacit nem zavarta, hogy
úgy ült fel a repülõre: rágni nem
tud. Szeme sem rebbent, hogy Finn-
országba érkezvén nyoma veszett
csomagjainak.

(„A finn-magyar társaság emberei hi-
hetetlen szeretettel fogadtak, ám az ere-
detileg tervezett, a legvadabb vadonon
vezetõ útvonalamat enyhén szólva sem
támogatták: rendkívül udvariasan meg-
kérdezték, mit akarok, meghalni? Hát,
igen, más kultúra, más felfogás! Ugyan-
akkor egy magyar hölgy és finn férje tá-
mogatói kezei alá vettek: a férfiú béke-
fenntartó katonaként szolgált, évek óta
sikeres túlélési szakember, percek alatt
megértettük egymást. Tapasztalatára
hivatkozva egy óvatosabb útvonalat ja-
vasolt, amit elfogadtam. Adott egy spe-
ciális katonai sílécet, egy hótalpat, egy
bobot, és jó utat kívánt.”)

Laci meglátogatta Rovaniemi-ben
a Mikulást („napestig mesélhetnék, mi-
lyen hihetetlen profizmussal alkották
meg ezt a történetet, a hömpölygõ japán
turisták szinte bevizeltek a látványtól”),
majd felcsatolta léceket és elindult a
vadonba.

(„Átláthatatlan sûrû erdõben halad-
tam, a tanácsra hallgatva a kijelölt
motorosszán útvonalon, egyedüli gyalo-
gosként. Az elsõ este 23 órakor álltam
meg, a benzinfõzõm csõdöt mondott. Per-
sze, hogy bosszús lettem, nem csak a kaja,
de a víz miatt is gondot jelentett ez. Más-
nap napközben próbáltam tüzet gyújtani,
az is eltartott közel egy óráig. Másnap rá-
találtam egy menedékházra, az valódi
wellness volt: megszáríthattam a bakan-
csom, vizet olvaszthattam, s a leszakadt
síbotom hótányérját pótolhattam egy kon-
zervdoboz fedelébõl. Egyetlen dolog jutott
eszembe: az élet szép! Másnap már nem
erre gondoltam: irtózatos vihar kevere-
dett, alig bírtam haladni. Este, mikor
megálltam, gyorsan kellett döntenem: a

hálózsákom vagy a térképem vigye az or-
kánerejû szél – önzõ módon engedtem a
térképet. Nagyon rossz éjszakám volt.
Napi tizenkét-tizenöt órát mentem. ”)

Az expedíció ötödik napján egy
kisvárost érintett, hol a finn segítõk
szállást foglaltak neki: Laci jól beka-
jált lazacból és rénszarvasból
(„amelynek húsa hihetetlenül drága, az
átlaghús árának tízszerese!”), s egy új
térképpel folytatta útját másnap a
vadonban.

(„Az õrült hóvi-
har tombolt még két
napig. Nem láttam,
nem hallottam, ha
néha félreléptem,
akkor fél méterre
zuhantam a hóba,
ahonnan kikászá-
lódni öt percig tar-
tott és rengeteg
energiát felemész-
tett. Közben jelent-
kezett a kutyauga-
tás-szindróma: a
monotóniától folya-
matosan ebcsaho-

lást hallottam! Csak az elsõ nap zavart,
mert már Alaszkában is ezt hallottam,
tudtam, hallucinációról van szó. Hát,
istenem, ez ezzel jár! ”)

A kalandtúra tizenegyedik napján
megérkezett a végállomáshoz, az
Inari-tóhoz, Lappföld csodájához,
ahol a jégen töltötte az éjjelt. 

(„A hatalmas sarki szél, a recsegõ fák,
a meg-megroppanó jég – hihetetlen és
elmondhatatlan! Ott érzi igazán az em-
ber, hogy mi is az a természet! Érzed-
tudod, hogy egy porszem vagy – holott
mi, emberek azt gondoljuk, milyen na-
gyok és fontosak vagyunk. Ugyan
már… Arról már nem is beszélve, hogy

az úton végig figyelnek a farkasok, és a
rénszarvasok is odatekintgetve trappol-
nak. Csoda, nagybetûs csoda!”)

Kovács László újabb sikeres túlélõ
kalandját önismereti tréningnek hív-
ja. („Furcsának tûnhet, de nem volt ben-
nem félelem egyetlen percig sem! Otthon
éreztem magam! Az õrült viharokat is
úgy fogtam fel: nem áldozata, hanem ré-
szese vagyok a csodálatos természetnek!
Soha, egyetlen olyan gondolatom sem
volt, hogy jó lenne máshol lenni! Nem!
Ez így jó! Az emberiség mindig is ide tar-
tozott, csak a civilizáció kiölte belõlünk
mindezt. Nem tudom kellõ érzékletesség-
gel elmesélni, micsoda szabadságot érez-
tem! Az igazi szabadságot! Az ember
nem is tudja, mit veszített a civilizáció-
val…”)

És hogy hazaérkezvén mily gondo-
latok foglalkoztatják a Túlélõt? 

(„Már a hóvihar közepette azon töp-
rengtem, hová menjek legközelebb?
Szaud-Arábiában van egy felderítetlen si-
vatag – ott alig járt valaki, no, ez nagyon
érdekel…”)                          (szilágyi)

Túlélõ
Tizenegy nap alatt négyszáz kilomé-

ter a mínusz tizenöt fokos lappföldi

vadonban, hol farkasok acsarognak,

rénszarvasok dübörögnek, s magá-

nyosan csak a megszállott szent őrül-

tek tapossák a havat – mint Kovács

László, a közismert extrém sportoló.

1995-ben a földkerekség egyik
legkíméletlenebb futóversenyén,
a Marathon Des Sables-en indult
a marokkói Szaharában, s a 240
km-es távon, a mezõny legfiata-
labbjaként, a 42. helyen ért célba
a 245 indulóból. Egy évvel ké-
sõbb ismét rajthoz állt, ezúttal
már a 19. helyen végzett. 2001-
ben a 24 órás Nemzetközi Gyors-
korcsolya Verseny 2. helyén vég-
zett, 396 kilométert teljesítve. A
világhírû Iditasport Alaszka viada-
lon - 170 km önellátó kalandver-
seny sífutva – harmadikként, az
Iditasport Extreme-n pedig - 600
km sífutva – második helyen vég-
zett. 2003-ban már a Yukon Arctic
Ultra-n rajtolt, s az 550 km-es ön-
ellátó futóversenyt megnyerte,
egy évvel késõbb ugyanitt az 550
km-es sífutásban is gyõzedel-
meskedett. 2006-ban a Naturaid,
650 km-es nonstop kerékpárver-
senyen, a Szaharában gördült be
harmadikként. Legutóbb a jordá-
niai sivatagban kalandozott egy
héten keresztül. 



Palóc kincsestár
Hangulatos ünnepség keretében adták
át a Palóc Múzeum látványtárát, tanul-
mányi raktárát - a közel 100 millió Forin-
tos fejlesztésnek köszönhetõen a nagy-
közönség is használatba veheti az épü-
let alagsorában található területet.
Lengyel Ágnes, a múzeum igazgatónõje
hangsúlyozta: a múzeumok immáron
nem csupán hagyományos kiállítóhe-
lyek, hanem múzeumpedagógiai felada-
tokat is el kell látniuk, így a most hasz-

nálatba vett terület alkalmas lesz iskolai
foglalkozásokra, tematikus rendezvé-
nyekre, gyermekfoglalkoztatásra és csa-
ládi napokra is. 
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Napsugár nyugdíjasok
A Nyugdíjasok és Mozgáskorlátozottak
Egészségvédõ Városi Egyesületének
tagjai úgy döntöttek, hogy az egy-
szerûbb mûködés miatt klubbá alakul-
nak. A Napsugár Nyugdíjas Klub továb-
bra is az elmúlt 11 év során tapasztalt

összetartozás, szeretet és egymásra
való odafigyelés szellemében
tevékenykedik. A klubalakulást fer-
geteges bulival ünnepelték a szépko-
rúak, akik Gál László és csapata
zenéjére ropták a táncot. 

Új képviselõ 
Mint arról lapunkban beszá-
moltunk, az MSZP a távozó
Szedlák Sándor helyett új
városatyát jelölt a képviselõ-
testületbe dr. Horváth László
személyében.
Dr. Horváth László külkereskedelmi
szakközgazdász és külgazdasági
szakértõ. 1952-ben született
Balassagyarmaton, itt él feleségével,
fiával és leányával illetve család-
jaikkal.
Felesége, Anikó ergonómus, fia,
Krisztián a pécsi Janus Pannónius
Egyetemen, leánya, Zsuzsanna a
Vállalkozási Fõiskolán tanult, majd a
Budapesti Mûszaki Egyetemen
megszerezte a MBA tudományos
fokozatot. László három tehetséges
unokájára a legbüszkébb.
Horváth László szakmai pályafutása
1975-ben a Magyar Tudományos
Akadémia Világgazdasági Kutató
Intézetében kezdõdött a közel-keleti
kutatócsoport vezetõjeként, ahol fõ
feladata a közel-keleti országok gaz-
dasági fejlõdését
elemzõ tudományos
gazdasági kutatások
koordinálása volt.
Ezt követõen, 1978-
1981 között a Magyar
Kábel Mûveknél dol-
gozott értékesítési és
marketing osztá-
lyvezetõként, majd az
1982-1989-es évek
folyamán a MAT
Balassagyarmati Gyárában
tevékenykedett kereskedelmi
vezetõként. 1989-tõl a japán-magyar
THERWOOLIN Üveggyapot Rt.,
1999-tõl a német-magyar Pfleiderer
GmbH, majd 2002-2006 között a
Riverside Inc. amerikai világcégek
kereskedelmi igazgatójaként
tevékenykedett.
- Gondolkodásmódomat alapvetõen
a magyar nemzeti hagyományok
tisztelete, a szabadság eszméiért
küzdõ történelmi személyiségek
(többek között Kossuth és
Széchenyi) gazdaságfejlesztési és
politikai tevékenysége és édesapám
- aki az 1956-os forradalom hõse volt
- személyes példája határozza meg –
vall hitvallásáról az önkormányzat
képviselõ-testületének új tagja.

Vasútmodell kiállítás
A Balassagyarmati Vasútmodellezõ Klub
tagjai munkáiból rendezett nagy sikerû
kiállítást a mûvelõdési központban.
Megtekinthetõ volt több terepasztal,
mozdonyok- és vasúti kocsik modelljei,
modellek készítéséhez használt szer-
számok, épület makettek. Nagy elis-
merést aratott dr. Csekey László
terepasztala, illetve a rajta közlekedõ
Märklin mozdonyok, melyek
hangdekóderrel voltak ellátva. A klub
weboldala:
www.bgyinfo.hu/vasutmodellezes 

Rangos építész
A balassagyarmati városrekonstrukció
tervezõje, Eleõd Ákos Ybl Miklós-díjat
kapott az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc évfordulója alkalmából
megrendezett ünnepségen. Az elis-
merés a kiemelkedõ egyéni építészeti
alkotó tevékenység elismeréséül
adományozható legrangosabb magyar
építészeti kitüntetés, melybõl évente
legfeljebb öt adományozható. 

Jótékonysági est
Jótékonysági hangversenyt rendezett
az Egészségesebb Nemzedékekért
Közhasznú Egyesület, amely 2004-
ben az egészségre legveszélyesebb
három szenvedélybetegség – a
dohányzás, az alkoholizálás, a
kábítószerhasználat – megelõzésére
jött létre. 
Azóta már nyolcadik osztályosok azok
a tanulók, akik annak idején
óvodásként vettek részt a program-
ban. Évrõl évre minden korosztálynak
különbözõ elõadásokon, beszél-
getéseken keresztül mutatják be
ezeknek a szereknek a káros hatását.
Elsõ alkalommal rendeztek az
egyesület támogatására jótékonysági
hangversenyt, melynek a Rózsavölgyi
Márk Mûvészeti Iskola adott otthont. A
fellépõk között több mint egy órás
koncertet adott a Terénybõl érkezõ
CSAK-TE kórus. Rajtuk kívül Horváth
Gabriella, Pintér Dorina, a
Jazzpedíció, és a FÉK együttes
szórakoztatta a jótékonykodó közön-
séget.



Nagyon szerencsés vagyok, hisz mindig

voltak körülöttem olyan emberek, akik-

re felnézhettem, s nem kellett az újsá-

gokban keresnem példaképeket - vallja

Nagy Simon Mihály. 

Misi 1992-ben látta meg a napvilágot,
a zene mindig is élete szerves része
volt, az elsõ gitárleckéjét még a Kiss Ár-
pád Általános Iskola elsõs kisdiákja-
ként vette Gordos Jánostól. Kicsi kezei
miatt kezdetben nehezen ment a játék,
borzongott a hangszertõl, így amikor
csak tudta, elkerülte messzire. Pár év-
vel késõbb a zeneiskolában zongora-
órákra járt – amikor kedve tartotta, hisz
a fekete-fehér billentyûk sem kötötték
le a figyelmét. 

- Anyukám íratott be ezekre az órák-
ra, akinek nagyon hálás vagyok, amiért
mellettem áll és támogat. Õ az igazi
példaképem – magyarázza Mihály.

Ekkor kezdett el járni a dejtári mada-
rász táborba is, mely nyarai fontos ese-
ménye lett: - Ha nem lenne, valószínû-

leg én is más ember lennék, meghatáro-
zó emlékek kötnek Kagyerják Pali bácsi
táboraihoz. Hosszú idõ után azonban
saját magától ragadott ismét gitárt, és
gyártotta sorra a Ben Howard és Tom
Smith (Editors) inspirálta „szobaalapo-
kat”, majd megtanult citerázni is.

A Balassi Bálint Gimnáziumban töl-
tött évei alatt barátaival, Bárány Bencé-
vel, Kovács Péterrel, Kökény Ákossal
és Fábián Dáviddal zenekart alapított,
elsõ fellépésük Kõmûves Anna kiállítás
megnyitóján volt. Lelkesedésüket és te-
hetségüket balassagyarmati, érsekvad-
kerti, õrhalmi koncerteken is bebizo-
nyíthatták, Dáviddal Budapesten is
játszhattak egy akusztikus esten. S
hogy mi a zenekar neve? 

- Ami éppen tetszik! Különös a mi
történetünkben, hogy mindig más név-
vel léptünk fel. Kezdtük úgy, mint
Racing Rats, aztán jött a Quasimodo
Quartet, Orange Country, de talán le-
horgonyzunk az elsõ mellett, mely tel-
jesen véletlenül lett a feldolgozásokat
játszó formációnk neve. Köszönjük

Zolnyánszki Zsoltinak, hogy végig
összefogott minket! – meséli nevetve
Misi.

Októberben felléptek a gödöllõi
egyetem gólyabálján is (mostani felál-
lás: Nagy Simon Mihály, Fábián Dávid,
Csikány Péter, Bárány Bence). Misi hir-
deti egy ismerõse mondását: „a zenét
nem mi írjuk, csak közvetítõ csatorna
vagyunk.”

A zene mellett a táncban is ígéretes-
nek bizonyult az õrhalmi fiú: tagja a Pa-
lóc Néptánc Egyesületnek, akik-
kel Erdélyben és Lengyelország-
ban is lehetõségük volt a magyar
néptánc varázsát megmutatni.

Jelenleg a Szent István Egye-
tem Mezõgazdasági- és Környe-
zettudományi Karának vadgaz-
da mérnök szakos elsõéves hall-
gatója, így hétköznapjait Gödöl-
lõn tölti. Itt új hobbijának, a rög-
bizésnek is hódol, a Gödöllõi Ör-
dögöknél játszik. Egyelõre nem
szeretne mást, mint megtalálni
saját magát és azt csinálni, amit igazán
szeret.

És ha ezzel másoknak is örömet
okoz, akkor lesz igazán boldog.

Máté Szabina Zsófia
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A gyarmati Kis Zobonka néptánce-
gyüttest 2011-ben az ország legjobb
14 gyermek néptánccsoportja közé
sorolta a szakmai zsûri, így meghívást
kaptak, hogy fõvárosi díszelõadáson
lépjenek fel – egyedüliként Nógrád
megyébõl.

Az Örökség Gyermek Népmûvészeti
Egyesület immár 30 éve megrendezi a
Gyermek Néptánc Antológiát, melyre az
elõzõ év kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
együttesei kapnak meghívást az egész

országból. A mûsorba bekerülni a gyer-
mek néptáncmûvészet legnagyobb elis-
merése.
A februári budapesti díszelõadáson, a
RAM Colosseum 700 fõs nagytermében
a Kis Zobonkások az együttest vezetõ
Oláh József és Oláhné Csercsics Ivett
Vásár címû mûsorával léptek fel. Az elsõ
pillanattól kezdve jó hangulatot és vidám-
ságot varázsoltak, és fényesen bizonyí-
tották a telt házas közönség elõtt, hogy
megérdemelten jutottak a legjobb táncc-
soportok közé. A fellépés kiválóan sik-
erült, a közönség vastapssal jutalmazta
táncosaink szereplését, amelyhez az élõ
zenét Pál István „Szalonna” és bandája
szolgáltatta.
A Kis Zobonka tagjai: Bacsa Eszter,
Balla Fanni, Berki Nikolett, Brezovszki
Zsófia, Ferencz Panna, Funk Dorka,
Garamvölgyi Liza, Hegedüs Csenge,
Hugyecz Panna, Kokavecz Máté,
Krecsmarik Zalán, Mohai Hanna, Mravik
Bence, Nagyházi Attila, Pintér Eszter
Sára, Poór Katalin, Lendvai Viktória,
Szalai Karina, Széles Borbála, Széles
László, Szilfai Hanna, Tamás Márton,
Tamás Péter, Tornyi Virág.

Vastaps közepette ropták a Kis Zobonkások Balassi
Több mint 40 éves hagyomány a Balassai
Bálint Gimnáziumban, hogy a diákok és
vendég elõadók érdekes témákkal tar-
tanak rendhagyó órákat. Idén a legkülön-
bözõbb kémiai kísérletektõl kezdve a
filmekig sok minden szerepelt a változatos
programban. Különleges elõadást tartott a
média világáról Juhász Judit, akadémiai
fõmunkatárs, és sokakat vonzott dr. Sári
László tibetológus varázslatos bemutató-
ja. Akik nemcsak okosodni szerettek
volna ezen a napon, táncolhattak és
kézmûveskedhettek is. 

Mindszenty
A 120 éve született Mindszenty József
bíborosra, esztergomi érsekre emlékeztek
a Szent Imre Keresztény Iskolában. A
vendégek a diákokkal és a tanárokkal a
Szentháromság Plébániatemplomban
hálaadó szentmisén vettek részt, ahol dr.
Stella Leontin kanonok plébános felidézte
a hercegprímás érdemeit. Az iskola
galériájában a bíboros életútját bemutató
kiállítást nyitottak, a tornateremben Soós
Viktor Attila történész tartott elõadást
Mindszenty életútjáról.



Az Orbán-kormány rálépett az érint-

hetetlennek hitt nagyok tyúkszemé-

re, azóta a „birodalom visszavág”.

Egyszerű, tiszta viszonyokat fogunk

teremteni, ahol a tudás, a munka, a

szorgalom a boldogulás záloga.

Megállítjuk hazánk kifosztását, Ma-

gyarországon a magyarok érdeke

lesz a legfontosabb. Többek között

ezekről nyilatkozott lapunknak Bar-

na János, a Nógrád Megyei Közgyű-

lés alelnöke, a Fidesz országos vá-

lasztmányi tagja.

- Az Európai Unió folyamatosan
a szõnyeg szélére állítja a magyar
kormányt – aligha erre gondoltak
a magyar polgárok, amikor 2010
tavaszán elsöprõ többséggel bizal-
mat szavaztak a Fidesznek…

- Az elõadás figyelemmel kíséré-
se sem haszontalan tevékenység,
ám sokkal érdekesebb, ha betekin-
tünk a kulisszák mögé. Az Orbán-
kormány nem kevesebb, mint 8,5
százalékos költségvetési hiányt ve-
hetett át elõdjétõl, a Bajnai-kabinet-
tõl, s az új kormány már ekkor le-
szögezte: év végére mindenképpen
az EU által elvárt 3 százalék közelé-
be szorítja a hiányt. Ilyen súlyos
örökséggel is sikerült ezt megköze-
líteni, mégpedig gyökeresen más
politikával, mint az elõdök: a pol-
gári kormány nem az embereket
sújtotta újabb sarcokkal, hanem bá-
tor és határozott lépéssel bevezette
a közteherviselést. Megadóztatta a
bankokat, a multikat, azt a szektort,
amely eddig akadálytalanul szi-
vattyúzhatta ki a százmilliárdokat
az országból. Vagyis az Orbán-kor-
mány rálépett az eddig érinthetet-
len nagyok tyúkszemére. Nem cso-
da, hogy ez felbõszítette õket, hogy
azóta „a birodalom visszavág”, ott
ütik az országot, ahol csak tudják.

- Elõzetes egyeztetést vártak vol-
na a kormánytól…

- A kormány csupán tette a dol-
gát, amelyre felhatalmazást kapott
a választópolgároktól: elkezdte
rendbe tenni a katasztrofális hely-
zetben lévõ ország dolgait. Persze,
hogy például a francia elnök pa-

naszkodik, amiért a Cafeteria-rend-
szert átalakította a kormány: az évi
200 milliárd Forintos piac nagy ré-
szét francia cégek uralták, akik a
nyereséget hazavitték, ám mostan-
tól a magyar állam jóvoltából – Er-
zsébet Utalvány, Szép Kártya - Ma-
gyarországon marad ez az összeg.
De milyen érdekes az is, hogy a he-
tekig bõszen támadott bankadót
egy év múlva már az Unió kilenc
országában bevezették! A multikat
is megadóztatják a mi példánkat
követve Európa több helyén. Vagy
például a kormány által az egész-
ségtelen élelmiszerekre kivetett
úgynevezett chipsadót a múlt hé-
ten ajánlotta bevezetésre a világ fe-
lelõsen gondolkodó országainak az
ENSZ!

- A 3-as lett a bûvös szám: már
mindenki tudja, hogy ez alatt kell
lennie a magyar költségvetési hi-
ánynak, különben bünteti hazán-
kat az EU.

- Tény, hogy a csatlakozásunk óta
eltelt 8 év alatt egyszer sem sikerült
teljesíteni az elvárt szintet. Tavaly
igen, ám az Unió ezt csak az egy-
szeri intézkedésekkel magyarázza.

De szögezzük le azt is: az EU prej-
udikál, mert azt mondja, hogy
2013-ban nem fogjuk teljesíteni a 3
százalékot! Vagyis õk elõre meg-
mondják, mi lesz velünk?! Megint
csak nézzünk a függöny mögé: mi-
lyen érdekes, hogy a liberális-szoci-
alista kormányok azt csinálhattak,
amit akartak, az EU csak szelíden

mosolygott. Emlékezzünk: Gyur-
csányék nem csak hogy nem teljesí-
tették az elvárásokat, de még meg
is hamisították az adatokat, s mikor
erre fény derült, az EU akkor sem
lépett semmit. Hát mi ez, ha nem
kettõs mérce? Mindezek ismereté-
ben ne csodálkozzon senki, hogy
kíméletlen és alaptalan támadások
érik hazánkat. Mint a példa is mu-
tatja: amikor szocialista-liberális
kormány van az országban, akkor
semmi baj Magyarországgal, ami-
kor polgári kabinet, akkor mindjárt
veszélyben a demokrácia és az or-
szág mûködõképessége. Az elmúlt
hónapokban kiderült az is, hogy a
magyar szocialisták és liberálisok
kezdeményezték az Orbán-kor-
mány pellengérre állítását, s a mai
napig itthonról fröcskölik gátlásta-
lan hazugságaikat, amit aztán euró-
pai elvtársaik továbbkiabálnak. Át-
látni a szitán, a hazaárulás fogal-
mát aligha kell magyaráznom.

- Meglesz a 3 százalék és milyen
áron?

- Biztos vagyok benne, hogy igen
és az eddigi utat folytatva. Új Ma-
gyarországot építünk, mert a Fi-

desz erre kapott
felhatalmazást.
M i n d a n n y i a n
tudjuk, hogy
szinte az élet
egyetlen területe
sem mûködött
2010-re, a szocia-
listák és liberáli-
sok pusztító te-
vékenységének
köszönhetõen.
Ez a kormány
azon dolgozik,
hogy a térdelõ
helyzetbe kénysz-
erített ország fel-
egyenesedhes-
sen és elkezd-
hessen dolgozni,

alkotni – éppen úgy, mint a szeren-
csésebb országokban. 

- Mi lesz az IMF-tárgyalásokon?
- Hazánknak jelenleg nincs szük-

sége az IMF segítségére, finanszí-
rozni tudjuk magunkat a piacról. A
Valutaalap egyfajta védõhálónak
kellene, amely biztonságot nyújt, és
megnyugtatja a piacokat. 

interjú
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- Sokan attól tartanak, nagy ára
lesz az IMF-szerzõdésnek…

- Abban biztos lehet mindenki, az
Orbán-kormány nem megy bele
olyan elvtelen egyezségbe, mint pél-
dául Romániában, ahol csökkentet-
ték a nyugdíjakat és a közalkalma-
zottak fizetését. Remélhetõleg az
IMF-nek is az az érdeke, hogy elin-
dulhasson felfelé az ország. 

- Egyre többen elkeserednek…
- Megértem ezeket az embereket,

hiszen az elmúlt húsz évben nem ta-
pasztalt hatalmas változások történ-
nek villámgyorsan. Eddig több mint
300 törvényt alkotott az Orbán-kabi-
net – ez a hatalmas szám is mutatja,
hogy az élet minden területét érintõ
gyökeres változásokat kell elindíta-
ni. Jelenleg 2,6 millió ember dolgo-
zik valamilyen formában, vagyis
gyakorlatilag ennyien tartanak el 10

millió embert. Ez minden szem-
pontból képtelenség és fenntartha-
tatlan, ha ez még évekig így marad,
menthetetlen az ország. Ezért
mondjuk, hogy legalább 5 millió
embernek kell dolgoznia, hogy
hosszú távon mûködõképes legyen
hazánk.

- Ehhez munkahelyek kel-
lenének.

- Egy majdnem teljesen tönkretett
országot nem lehet egyik napról a
másikra talpra állítani. A háttérben
rengeteg lépés történik a beruházá-
sok Magyarországra csábítására, s
biztos vagyok benne, hogy már az
õsszel eredményei lesznek ennek.
Nyugat-Nógrádban is ezen dolgo-
zunk. Munkaalapú társadalmat épí-
tünk, a munkahelyek létrehozása
mindennél fontosabb. Optimista va-
gyok, hiszen a magyar gazdasági

környezet az egyik legkedvezõbb
Európában.

- Türelembõl van a legkevesebb…
- Minden igyekezetünkkel azon

vagyunk, hogy minél elõbb lássa-
érezze az emberek többsége, hogy
volt értelme az erõfeszítéseknek.
Semmivel sem érünk kevesebbet,
mint Európa más nemzetei, de hin-
nünk kell önmagunk tehetségében,
rátermettségében. Az biztos, hogy
semmi nem mehet úgy tovább, ami
idáig juttatta az országot. Vége a
mutyinak, vége a trükköz-
getéseknek, vége az elvtársi rablás-
nak. Egyszerû, tiszta viszonyokat
fogunk teremteni, ahol a tudás, a
munka, a szorgalom a boldogulás
záloga. Megállítjuk hazánk kifosztá-
sát, Magyarországon a magyarok
érdeke lesz a legfontosabb. 

Szilágyi Norbert
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A Horgásztanyán ünnepi közgyûlését tartotta a 60 éve alakult
Mikszáth Kálmán Horgász Egyesület, amelynek rangos
eseményén a 962 fõs tagság képviselõin kívül megjelent a
város polgármestere, rendõrkapitánya, a környék és a határon
túli egyesületek elnökei.
A közgyûlésen a tagság elfogadta Deák László elnök beszá-
molóját, valamint az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság elnökeinek
jelentését és megszavazták a 2012 évi tervet. Az elnök vis-
szaidézte a kezdeteket, mikor 1952. március 12-én 37 balas-
sagyarmati horgász és halász megalakította a Mikszáth Kálmán
Horgász Egyesületet, amelynek elsõ elnökévé Tóth Józsefet
választották. A bábáskodásnál emlékezetes volt Hajnár Vilmos
tevékenysége, aki késõbb az Ipoly Intézõbizottság elnöke lett.
Az egyesületet a 197. sorszámon jegyezte be a frissen
szervezõdött Magyar Horgász
Szövetség.
Az új szelek elfújták azokat az idõket,
amikor az Ipolyon is magántulajdon volt
a halfogás joga. Viszont kemény
feltételeknek kellett megfelelni a
horgászoknak. A 37 forintos fényképes
engedélyhez kellett a rendõrség, a
határõrség, a munkahely, az iskola, a
szülõ és két ajánló jóváhagyása. Az
Ipolyon nem lehetett átgázolni, átkiabál-
ni, átdobálni és ott volt minden percben a határõrség. Rend volt
a lelke mindennek, még a szerszámos halászatra is csak ötven
engedélyt adtak ki. 
Aztán 1957 körül jött az ötlet a Horgásztanya építésére, amely
sokak önzetlen társadalmi munkájával és egyéni felajánlások
segítségével, Szenes László tervei alapján egy év alatt, 1960.
augusztusi átadással elkészült. Jellemzõ a reakciósnak mondott
Balassagyarmat háttérbe szorítására, hogy akkoriban a város-
ban csak ez az egyetlen új középület került átadásra. 
Az egyesület tagsága gyorsan szaporodott, minden generációt

vonzott a színes egyesületi élet. Vetélkedõk, bálok, versenyek
zajlottak és itt televíziót is nézhetett a tagság. 1960 táján az
Ipoly szabályozásával megszûntek horgászhelyek: a Katlan, a
Kishíd, a Börtön kifolyó, a Sodró, a Topolyos, a Lányfürdõ, a
Fecskepart és sok más régi pecázó helynek csak az emléke
maradt. Akkoriban nyitott az egyesület az iskolák felé és siker-
rel toborozták a fiatalságot. A munkahelyekrõl megbízottak
képviselték az ezer fõre szaporodott tagságot és a vezetésben
Szabados János, Tóth Pál és társaik után megjelent az új gen-
eráció.
Az egyesület tagjai soha nem látott versenyeken szerepelhet-
tek, Thurzó Lajos, Puskás Sándor, Herfort Ersébet horgászok
és társaik korukat megelõzve országos elismertséget szereztek.
Tóth Pál csapata országos bajnokságot nyert. Birta Krisztián,
Gresina Imre és Sajóvölgyi Erzsike a válogatottságig jutottak el. 
Az elmúlt évben a megyei A csoport versenyén 3. hely, a B cso-
portban 2. hely volt a gyarmati  horgászcsapat eredménye. A

támogatók sorában ott a Kábel SE, a
Delphi, a Börtön, de még magáncég is
segíti az elképzeléseket. Ott lesznek a
gyarmatiak augusztus 11-én a
Szécsényben megrendezendõ megyei
horgásznapon is. Az Ipolyon túl, még
Csehszlovákiában 1961-tól indult kapc-
solatépítés a kékkõi, a zsolnai és más
horgász szövetségekkel és ennek ered-
ménye, hogy most a 39. alkalommal
rendezhetik meg az Ipoly Kupát, a

szlovák egyesületekkel közösen. 
A jó magyar és szlovák horgász kapcsolatokat hangsúlyozta ki
dr. Boross Rudolf, a nagykürtösi központú, 860 tagot számláló
horgászegyesület elnöke, aki május elsejére, a lukanyényei
tavon szervezett versenyre szeretettel várja a gyarmatiakat is. 
Balassagyarmat legnagyobb létszámú és rangos múlttal ren-
delkezõ egyesületének ünnepi közgyûlésén elismeréseket
adtak át a szervezeti és sportmunkában kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtó horgászoknak.                    

Szabó Endre

Ünnepeltek a horgászok 



publicisztika
G

Y
A
R

M
A
T
I 

H
ÍR

E
K

 

2012. március

A gonosz boszorka
Európa azon felében élünk, amelynek

legújabbkori történelmében a nehezébõl
duplán kijutott, ha egyáltalán kifejezi ez azt
a sors-tapasztalatot, amely fehéren feketén
láttatja a kommunista- után a neoliberális
élet- és lélekpusztítást. Még ha csak láttatná,
de bõrünkkel, tudatunkkal szenvedteti azt.
Mintha már az a jaltai kép, középpontban a
három nagy világrendezõ koordinátorral, az
európai predesztináció
ikonját villantaná. Min-
denesetre a két ideológiai,
politikai találmány embe-
reken, népeken, nemzete-
ken tesztelt sok-sok ta-
pasztalatával egy virtuá-
lis találkozásban egymás-
ra ismerve ott mintha
már együtt izzította vol-
na Churchill szivarját, Roosevelt cigarettá-
ját, és Sztálin pipáját, miközben a füst mö-
gött a megosztók cinkossága pislog a mába. 

A “fine de siecle”, a századvég irodalom-
történeti fogalom akkor lett a világvégi deka-
dencia, hanyatlás, kiábrándulás szinonimá-
ja, mikor igazságtartalma már néprétegek,
életsorsok drámáját, a “lelkek a pányván”
vergõdését, a lelki-, szellemi-, fizikai érték-
vesztést jelölte a köznyelvben a XIX. század
végi állapotokról Bretagne-tól Kazányig.
Verlaine sorai mégis inkább a mi századvé-
günk költõi diagnózisa inkább:

„A romlás vagyok, a hanyatlásvégi
Róma:/ jönnek a szõke és roppant barbárha-
dak

s a Birodalom únt akrosztikont farag/ s
stilusát bágyadó alkonyat aranyozza.”

Amikor a posztországokban a szegénye-
dés úgy váltakozott a lelkes naivitással, mint
a zebrán a fekete-fehér – ki tudja, hová
érünk, ha átkelünk Nyugatra, született Var-
ga Miklós dala, A vén Európa. Pedig a gyö-
nyörû nõ már akkor eladósodott, felélte jövõ-
jét, elhazudta múltját, eltépte gyökereit,

megtagadta önmagát, és amerikanizálódott
minden Amerikát valaha naggyá tevõ vív-
mány átvétele nélkül. A demográfiai ha-
nyatlás és a romló életszínvonal csupán tü-
net: Nyugat–Európát a liberalizmus, Ke-
let–Európát a szocializmus tette tönkre, és
az egyesült, balliberális Európa már nem is
mer tükörbe nézni. Tudván tudja; gyönyö-
rû nõ helyett csak öreg boszorkát láthat.

Ahogy a népmesei
boszorkák tetteinek in-
dítékairól semmit nem
tudunk meg, csak a
végeredményt, a go-
noszság abszurd tette-
it, úgy állunk értetle-
nül, és találjuk ma-
gunkat szemben a hi-
vatalok packázásaival,

a mérhetetlen, mindent szabályozni akaró
bürokratikus õrülettel, a tehetségtelenséggel
és gyávasággal. Csak háboroghatunk, ami-
kor az uniós biztos névtelen informátorra
hivatkozik; megbotránkozunk, amikor
Cohn-Bendit tények nélkül zagyvál. Pedig
hát, kevesebb sikerrel ugyan, de nem ilyes-
mit csinálnak a hazai elvtársaik is?

Mindenki ismeri a régi viccet arról, hogy
mi a különbség a mókus és a patkány között.
Ugye az, hogy az utóbbinak rossz a PR-ja.
Ez a napnál is világosabb törvényszerûség
hívta és hívja életre az újabb és újabb balol-
dali civilszervezeteket. Közhely, hogy az
MSZP vörös szegfûjével ma még Teréz
anyát sem lehetne eladni, nemhogy kiborot-
válkozott Zorrójukat.

„A fõbb törésvonalak pedig - mint a pub-
licistája írja - a neoliberális és a patrióta gaz-
daságfilozófia, illetve a szociálliberális és a
konzervatív-keresztény politikai értékek
mentén húzódnak. Mintha kétpólusú politi-
kai csata kezdõdne Magyarországon. Azzal
az aprócska, mégis fontos különbséggel,
hogy az egyik pólus nem magyar és nem a

választópolgárok akaratából létezik. Létezik
viszont az „ellenhatás ellenhatása”, amely
megerõsíti a kormányzókba vetett bizalmat.
Százezrek álltak ki a kormány mellett a ja-
nuári békemenet rendezvényen. A hangulat
pedig unióellenessé vált.”

A gonosz boszorka azt is képtelen felfogni,
hogy a gazdaság nem az egyetlen, nem is a
legfontosabb célja az egyén és a társadalom
életének. Fontosabb az emberi méltóság és
szabadság, a házasság és a család, a vallás és
az erkölcs, a kulturális értékek és „minden
dolgok végsõ célja”, maga az Isten.

Újra divatba jött a katolikus egyház gya-
lázása már nemcsak a liberális világsajtó-
ban, hanem itthon is. Talán mert II. János
Pál és XVI. Benedek pápa számtalanszor ki-
nyilvánította, a papságnak igenis kötelessé-
ge állást foglalni minden olyan kérdésben,
amely a híveket érinti. De hát álszent és ko-
mikus volna elvárni a keresztény papságtól,
hogy világnézetükkel és hitükkel ellentétben
a balliberális pártokat, mozgalmakat, eszmé-
ket támogassák.

A hazai kis balliberális bosziaktivisták so-
sem tudták felfogni, hogy keresztény embe-
rek sosem fognak rájuk szavazni, hogy a hí-
võk többsége természetesen a
Fidesz–KDNP-kormányt támogatta és fog-
ja a jövõben is: nem a Harmadik Köztársa-
ságot, hanem az új alaptörvényt és létrehí-
vóját, Orbán Viktort. Az meg különösen
bosszantja õket, hogy a fõpapok és a plébáno-
sok a hívekkel együtt imádkoznak hazánkért
és a magyar vezetõkért. És nem „alulról jö-
võ nyomásnak” vannak kitéve, ahogyan a
Népszabadság véli, sõt felülrõl sincs semmi-
féle nyomás. Csak a keresztény hit, a ma-
gyar öntudat és felelõsségérzet.

Ezt meg az a gonosz boszorkány nem fog-
ja soha megérteni, akinek a legnagyobb baja,
hogy az alaptörvény Isten nevével kezdõdik.

Miféle Isten?! – sziszegi három foga kö-
zött.                                        Veres József

Lengyelországban több éven keresztül nem étkezési sóval
készítettek egyes ételeket. Valaki olcsón ipari célra használt sót
adott el az élelmiszer feldolgozó cégeknek alapanyagként. A házi-
asszonyok jól tudják, só majd minden ételbe kell. A lengyelek is
ették feszt, éveken keresztül. Most tonnaszámra kell bevonni min-
denféle ételt a boltok polcairól. 

Nem az a kérdés, hogy volt-e a “sóban” nátrium-klorid, azaz só,
hanem mi volt még benne ezen kívül? Nem a tavalyi kálium
hisztire gondolok, amikor azért rohantak meg minket a patikában,
mert gyógyszertári só kellett kálium nélkül, mert az eleve butaság. 

Nem kell minden pletykának felülni! Az ember megeszik
egy kis gyümölcsöt, vagy a levesben egy répát és máris több
káliumot vett magához (szerencsére), mint a konyhasóval: ez
így egészséges. Sõt, nem is a jódra gondolok, mely szintén
nagyon kell az embernek az egészségéhez, s valamelyest véd
a radioaktivitás ellen, s a sóhoz adják, hanem a mocsokra,
amelyet az ipari sóból nem vonnak ki, de az étkezésibõl vis-
zont igen. Ezért hát én mindig bolti, jódozott sót eszek. 

No nem sokat, ugyanis a jóból is megárt a sok...
dr. Ádám György

Só

felélte 

jövőjét

“
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Kész regény a január 29-én Balassa-

gyarmatért Emlékérmet kapott Ju-

hász László élete, aki alighanem ha-

zánk legidősebb világháborús va-

dászpilótája: Héja típusú gépével so-

káig tartotta a 10 500 méteres ma-

gassági rekordot. 

A sorsa alacsonyról indult, szülei-
vel szûkös körülmények között él-
tek.

- A pilóta felvételi vizsgára is egy
szûk kölcsönruhában mentem - em-
lékezik Laci bácsi azokra az 1937-es
idõkre, amikor a Magyar Királyság-
nak egy nemzetközi
egyezmény lehetõvé tet-
te a légierõ létrehozását.
A Légügyi Hivatal a ren-
geteg jelentkezõ közé õt
is behívta és alkalmas-
nak találva a kétszáz fõs
alakulat tagjaként az el-
sõk között került kikép-
zésre Dél-Olaszország-
ba.

- Engem vadász típusú
repülõre találtak alkal-
masnak és a vizsgák
után 1939 januárjában megalakult a
Magyar Királyi Honvéd Légierõ,
amelynek egyik elsõ pilótája lettem a
Mátyásföldi alakulatnál - mesél a
kezdetekrõl az idõs vadászrepülõ.
Amikor Magyarország is belépett a
háborúba, a századát Kolozsvárra
helyezték és a kemény frontszolgálat
idején Mátyás király városában talált
magának feleséget Szekeres Margit
személyében, és itt született meg
1944-ben elsõ gyermekük.

- Megtörtént, hogy Pápáról, a fu-
társzolgálatról visszatérõben a ko-
lozsvári házunk felett három kört ír-
tam le a levegõben és láttam, ahogy
a feleségem karján a kislányunkkal
integet. Azt mondta neki: látod, kis-
lányom, ott van apuka! És az apuka,
ahogy jött, mint egy nagy madár,
úgy is repült tovább – meséli moso-
lyogva Laci bácsi.

Ott volt Horthy István, kormány-
zó-helyettes repülõbaleseténél,
amelyrõl számos elképzelés kering. 

- A kormányzó-helyettesnek
Nemeslaki Zoltán volt a kísérõje,
mellette ment párban és egy felderí-
tõgépet kellett volni kísérniük a doni

frontra. Idõre kellett menniük és mi-
kor a felszállás után szembetalálkoz-
tak, a követõ gépnek utána kellett
fordulnia a felderítõ gépnek, de a
fordulóban nem volt meg a kellõ
magasság és a gyakorlata is kevés
volt Horthy Istvánnak, aki dugóhú-
zóba került és mire kivette a gépét,
túl alacsonyra került és a díszszem-
lére felsorakozott katonaság szeme
láttára a gépe földre zuhant és ki-
gyulladt. Horthy István szörnyet-
halt. Sokak szerint az angolszász
kapcsolatokkal rendelkezõ tehetsé-
ges Horthy Istvánt kiiktatták a poli-
tikai játszmából, de az igazság az,

baleset volt! – állítja közel hetven év
távlatából Juhász László. 

A fronton sok minden történt a le-
vegõben is, ahol minden pillanatban
észnél kellett lenni és ismerni kellett
a repülés minden csínját-bínját, hogy
épségben hazatérjenek. De nem kel-
lett repülni ahhoz, hogy baleset le-
gyen. Már Magyarországon folyt a
háború, mikor Debrecenben a földön
karambolozott a gépével. Egy német
kétüléses géppel repült volna fel, mi-
kor egyszer csak váratlanul neki
ment oldalról egy német gép. Nem
volt bekötve és az ütéstõl négy napig
eszméletlen volt. A vizsgáló bizott-
ság a magyar pilótát vétlennek talál-
ta. Juhász László alighanem ennek a
véletlen balesetnek köszönhette,
hogy megúszta a háborút, mert a fej-
sérülését gyógyítva hazament a már
Magyarországra átmenekült család-
jához, és amíg gyógyulgatott, bejöt-
tek az oroszok.

- A háborút követõen a kutya sem
érdeklõdött felõlem, mikor öt hónap
múlva beidéztek Hontra a tanácshoz
és kitöltettek velem egy papírt, hogy
nem csináltam semmit, ez lett az iga-

zolásom. Munka nem volt és néha
bejártam a községházára az irodai
munkában segíteni, mikor a fõjegy-
zõ ajánlott a balassagyarmati Magas-
építõ Vállalat fõmérnökének. Meg-
történt, hogy tevékenységemet elis-
merve Galyatetõn üdülhettem és
egyszer csak valaki rám tette a kezét:
- Hogy vagy, Kemény Juhász? Így
hívtak a pilóta társaim és ezek egyi-
kével találkoztam, aki elmondta,
hogy számos volt harci repülõt al-
kalmaz a Néphadsereg és sokan ma-
gasabb rangot is szerezhettek. Talán
csak engem felejtettek el. Szerencsé-
re nem jártam úgy, mint társaim kö-
zül többen. Volt, akit lelõttek az an-
golok, de felépült a sérülésébõl, az-
tán a háború után átment Romániá-
ba, ahol húsz évre ítélték. Közben

megszületett a fiam, jómagam elvé-
geztem a fõiskolát, majd fõépítés ve-
zetõ lettem, aztán az Erdõgazdaság-
hoz kerültem építésvezetõnek, végül
a Kéményseprõ Vállalat igazgatója-
ként tevékenykedtem tíz évig. Mun-
kámat számos kitüntetéssel, köztük
a Munka Érdemrenddel ismerték el -
zárja le az életének fontosabb törté-
néseit Juhász László. 

A repülés közelségébe került újra,
közel kilencven évesen, amikor
Szugyiczki Tamás és Tóth Imre a gé-
peikkel felvitték õt a magasba és on-
nan láthatta a szülõföldjét. A Min-
denható adományaként Magyaror-
szág alighanem legidõsebb vadász-
pilótája a saját verseiben megénekelt
álmai megvalósulását látta, mikor
Besenyei Péter mûrepülõ világbaj-
nokkal fél évszázad után újra vezet-
hetett repülõt.

- Mikor földet értünk, csodálkozva
láttam, hogy a fogadásunkra össze-
sereglett emberek tapssal köszönte-
nek, mint veterán pilótát. Elérzéke-
nyültem. Régi társaimra gondoltam,
akik jó része már a mennyekben re-
pül. Megtisztelõ volt! Szabó Endre

A vadászpilóta
11





Nógrád megye legnépesebb sportegye-

sülete, a Balassagyarmati Vitalitás SE

tartotta hagyományos díjátadó ünnep-

ségét, amelyen a tavalyi esztendőben

legjobban szerepelt versenyzők elisme-

réseket vehettek át. 

Honti Atti-
la elnök érté-
kelésében el-
m o n d t a ,
hogy a Vita-
litás Sport-
e g y e s ü l e t
egy mozgal-
mas, sikeres

éven van túl. Legeredményesebb ver-
senyzõik nemcsak idehaza mérettették

meg magukat, hanem nemzetközi
szinten is.

Örömteli eseménnyel kezdõdött az
esztendõ, hiszen Nógrád Megye Leg-
eredményesebb Sportolói között ismé-
telten található volt Vitalitásos ver-
senyzõ, Dósa Eszter hegyikerékpáros
személyében. Immár a 2011-es eszten-
dõ Legeredményesebb Felnõtt Nõi
Sportolója címet ismételten Eszter ér-
demelte ki, sorozatban harmadszor.

A díjátadó ceremóniát követõen haj-
nalig tartó jó hangulatú sportbálon vi-
gadtak a résztvevõk.

A díjazottak – atlétikai szakosztály:
Ódor Vivien, Vetró Gergely, serdülõ
leány csapat (Galanics Dóra, Ódor Vi-
vien, Mákos Gabriella, Varga Vivien).

Erõemelõ szakosztály: Ódor And-

rás, Honti Attila, Kelecsényi János, Fel-
nõtt nõi csapat (Kutelszki Adrienn, Ka-
kas Gáborné, Kapitány Tímea, Ember
Istvánné, Savanyúné Oroszki Rita,
Páldi Niklett).

Hegyikerékpár szakosztály: Dósa
Eszter, Reitinger Gábor.

Karate szakosztály: Fábián Anita,
Cservenák Kira, Kakas Lili, Fábián Ág-
nes, Siket Anna, Szilágyi János, Zachar
Krisztián, Rigó Bertold.

Extrém szakosztály: Lencsés Éva,
Fábri Andrea, Bors Ágota.

Látványtánc szakosztály: Sebján
Rozália, Sebján Luca, Benus Alíz és
Gulyás Enikõ. 

Triatlon szakosztály: Jamrik Egon,
Tóth Katalin.

Különdíjasok: Gombolai László
hegyikerékpár szakosztályból, Kiss
András és Majoros Tamás szintén a
szabadidõ szakosztályból, Szabó Csa-
ba és Oláh László az íjász csapatból.
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Lábtenisz siker
A lábtenisz játék szerelmesei jól
ismerik az ACSI Kupát. mindkét
osztályban, az abszolút és a hat-
van év felettiek kategóriájában is
a gyarmatiak voltak a címvédõk
és ennek megfelelõen az esé-
lyesek is az újabb sikerre.
A hatvan év feletti kategóriában
az elmúlt három évben gyõztes
dr. Vígh József–Gaál
Endre–Hoffer Miklós címvédõ
hármast a döntõben – bár addig
remekül meneteltek a címvédõk
- legyõzte a Kistelekiek legjobb
csapata, így kettõezer tizenkettõ-
ben új név került a vándorserleg-
re. Elkeseredésre viszont semmi
ok nincs, hiszen az „ezüstérem”
is szépen csillog.
Az abszolút kategóriában viszont
„megmentette” a gyarmatiak be-

csületét a Pécsi Richárd–Király
János–Taskó András trió, hiszen
a szombati játéknap során nem
találtak legyõzõre. Ezzel meg-
védték bajnoki címüket.
Képünkön (balról jobbra) a gyõz-
tes hármas: Király János, Taskó
András, Pécsi Richárd.

Aranyos
Dózsások
Nagyszerûen szerepelt a Kiss Árpád Általá-
nos Iskola Dózsa György Tagiskolája a Lábte-
nisz Diákolimpián: három aranyérmet és egy
bronzot szereztek!
Gödöllõn rendezték meg a 2011-2012 es tanév
lábtenisz bajnokságának országos döntõjét,
melyre az iskola leány csapata címvédõként, a fi-
úk pedig titkos esélyesként érkeztek. A tizenkét
leány és tizenkét fiú csapat részvételével meg-
rendezett országos döntõn kitettek magukért a fi-
atalok. A leányok címvédõhöz méltóan nyerték
meg a páros szakág versenyét. A fiúk sem akar-
tak lemaradni a lányoktól, és Gaál Endre felké-
szítõvel remek mérkõzéseken lettek páros orszá-
gos bajnokok. 
Másnap a csapatok további reményekkel érkez-
tek a hármas szakág döntõjére. A leányok tréfát
nem ismerve tovább meneteltek és magabizto-
san gyõzték le soros ellenfeleiket.
A leányok Taskó András testnevelõ, felkészítõ
iránymutatásainak is köszönhetõen a hármas
szakág országos bajnoki címét is behúzták, így
ezzel Dócs Kinga és Pleva Mercédesz már négy-
szeres, Nyerges Tímea kétszeres diákolimpiai
bajnoknak mondhatja magát!
A fiúk egy kicsit jobban elfáradtak a leányoknál,
és ennek is köszönhetõen a döntõbe jutásért ví-
vott mérkõzésen megszakadt addigi menetelé-
sük, és alulmaradtak a késõbbi bajnok Dorog el-
len. A harmadik helyért vívott mérkõzésen nagy
csatában a székesfehérvári Tóvárosi Általános

Iskola fiai ellen viszont nem hibáztak és a bronz-
érem megszerzésével vigasztalódtak.
A csapat tagjai és a felkészítõk ezúton is köszö-
nik a szülõknek, az iskolának a sok segítõ gesz-
tust, anyagi és erkölcsi támogatást, mely nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy ezt a szép ered-
ményt elérhették. Külön köszönetet mondanak az
iskola egykori volt diákolimpiai bajnokainak,
Hevér Dominikának és Radics Máténak, akik ön-
zetlenül segítettek a csapat felkészülése során. 
Leány Párosok: 
Bajnok: Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Is-
kola Dózsa György Tagiskolája (Dócs Kinga -
Nyerges Timea - Pleva Mercédesz) 2. Dorog. 
Leány Hármasok: 
Bajnok: Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György
Tagiskolája Balassagyarmat (Dócs Kinga - Nyer-
ges Tímea - Pleva Mercédesz) 2. Petneháza, 
Fiú páros: 
Bajnok: Balassagyarmati Kiss Árpád Általános Is-
kola Dózsa György Tagiskolája (Kalmár Dávid –
Mocsár Richárd – Virág István) 2. Gödöllõ.
Fiú hármas: 
Bajnok: Dorog, 2. Dunakeszi, 3. Balassagyarmati
Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagis-
kolája (Kalmár Dávid – Mocsár Richárd – Virág
István)
Felvételünkön a Dózsás aranycsapa (balról jobb-
ra): Pleva Mercédesz - Nyerges Tímea - Taskó
András - Dócs Kinga - Kalmár Dávid - Mocsár Ri-
chárd - Virág István - Gaál Endre.            (kanyó)
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