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Április közepétől életbe lépett az új vasúti menetrend, az

ország háromezer járatából négyszázat töröltek. A 

közösségi közlekedés átalakítása a gyarmati és 

környékbeli utazóközönséget rendkívül hátrányosan

érinti. Medvácz Lajos polgármester nem törődik bele a

kormányzati döntésbe. 

Azzal alighanem minden felelõsen gondolkodó em-
ber egyetért, hogy régóta esedékes a pazarló magyar
közlekedési rendszer reformja. A kormányzatnak lépnie
kell, ám az eddigi intézkedé-
sek nagy felháborodást váltot-
tak ki országszerte: az április
közepétõl érvényes új vasúti
menetrend hazánk háromezer
járatából négyszázat törölt.
Megyénk infrastruktúráját kü-
lönösen hátrányosan érintette
az intézkedés: az országos 8
százalékos járatritkításhoz ké-
pest Nógrádban 45 százalék-
kal ritkábban közlekednek a
vonatok.

Városunk polgármestere
kezdettõl fogva az utazókö-
zönség érdekeiért küzd, ezért
is szólalt fel a közlekedési
szakszervezetek által rende-
zett, a nyugat-nógrádi járatrit-
kítások elleni tüntetésen a
gyarmati vasútállomáson. 

- A vasút a kapcsolat, vagyis
egyfajta híd az emberek, a te-
lepülések között, ezért a vasút
maga az élet! – állítja Medvácz
Lajos. – Az életet pedig erõsí-
teni kell, nem gyengíteni. Az
itt élõket rendkívül hátrányo-
san érinti a döntés! Az utasok
többsége városunkban tanuló
diákokból, a fõvárosba járó
egyetemistákból és fõiskolás-
okból, valamint ingázó mun-
kásokból áll. Az életbe lépett járatritkítás jelentõsen
visszavetheti térségünk élet- és munkalehetõségeit, a tu-
rizmusról már nem is beszélve.

Gyarmat elsõ embere szerint a közúti közlekedés nem

hogy nem képes pótolni a vasutat, de az utak már most
is közismerten borzalmas állapotban vannak. Ezeket az
utakat használnák még többen a jövõben…

- A teher- és személyszállítást is sokkal hatékonyab-
ban megoldhatnák vasúton, ha a magyar állam hajlan-
dó lenne pénzt áldozni a vonalak karbantartására – ma-
gyarázza Medvácz Lajos. - A vasutak ugyanis nagyon
rossz állapotban vannak, nem csoda hát, hogy keve-
sebb az utas, mint amennyi lehetne. Ki utazik szívesen
mocskos fülkékben, ósdi vonatokon? Most látni, meny-
nyire megbosszulják magukat az elmúlt évtizedek so-

rán mindig csak halogatott fej-
lesztések.

A polgármester a minap a
Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
riumban járt térségünk or-
szággyûlési képviselõje, Balla
Mihály társaságában. 

- Elmondtuk Völner Pál ál-
lamtitkár úrnak, megértjük a
kormány törekvéseit a közös-
ségi közlekedés valóban elen-
gedhetetlenül szükséges át-
alakítására – idézi fel Gyarmat
elsõ embere -, ám õk is értse-
nek meg bennünket, az itt élõk
elemi érdekeit: ne hozzák még
rosszabb helyzetbe e hátrá-
nyos térséget! Azt kértük, a
most megszüntetett harminc-
öt Ipoly-völgyi járatból leg-
alább hetet állítsanak vissza, a
gyarmatiaknak különösen
fontos a pesti sebesvonat. Az
államtitkár ígéretet tett arra,
hogy júniusig felülvizsgálják
kérésünket, s visszatérünk a
témára.

Medvácz Lajos felhívta a fi-
gyelmet egy 2010-es magyar
fejlesztési javaslatra, amely az
Ipoly-völgyi vasút mûködteté-
sére tesz konkrét javaslatot. A
tanulmányból idézünk: „Meg-

mutattuk, hogy lényeges fejlesztés nélkül, a jelenlegi
mûszaki körülmények között is kialakítható lenne egy
optimális, utasbarát menetrendi szerkezet”.    (szilágyi)

Fotó: Nagy Angela

2012.  április

Vonatokért küzd a polgármester

Május 1-tõl hétvégenként életbe lép a szesztila-
lom a városban.
Mint arról múlt lapszámunkban beszámoltunk, a közterületeken
tapasztalt éjszakai randalírozások miatt az önkormányzat napi-
rendjére tûzte – az ország más városaihoz hasonlóan – a
szesztilalom bevezetésének kérdését.

A képviselõ-testület legutóbbi ülésén megvitatta a témát és az
intézkedés bevezetésérõl döntöttek a városatyák. A határozat
értelmében május elsejétõl péntekenként és szombatonként 22
órától másnap reggel 05 óráig alkoholt árusítani kizárólag a
vendéglátóhelyeken szabad – vagyis egyetlen élelmiszerüzlet-
ben, de a Tesco-ban és a benzinkutakon sem lehet szeszesita-
lokat vásárolni.
Az az elárusítóhely, amely megszegi a szesztilalmat, az üzlet
bezárásával is büntethetõ. 

A közlekedési rendszer átalakítását elsõsorban „szorító
pénzügyi körülmények” indokolják – mondta Völner Pál,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára. Az ed-
digi formában a cégek gazdaságtalanul mûködtek, a
rosszul szervezett menetrend, illetve az ésszerûtlen vál-
lalati struktúra folyamatosan újratermelte a veszteséget,
a mûködést elegendõ forrás híján csak hitelekbõl lehe-
tett biztosítani. Az átszervezés célja a rendszer költség-
hatékonyabb mûködtetése, és nem a közlekedés meg-
szorítása. A menetrend átalakítása során nem tervez-
nek olyan intézkedést, ami bármelyik települést elzárná
a közlekedéstõl. Az államtitkár kifejtette: a téma körüli
pánik egy félreértésen alapul, a személyszállítási tör-
vénytervezet azt fogalmazza meg, hogy minden telepü-
lés esetében minimum napi három járatot garantálnia
kell a szolgáltatóknak. Az államtitkár szerint sem jegyár-
emelésre, sem fûnyíróelvszerû elbocsátásokra nem kell
számítani. A minisztérium a járatritkítástól 12 milliárd
Forintos megtakarítást vár.
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A Húsvét utáni kedd délutánján súlyos

baleset történt: egy családi háznál mű-

ködésbe lépett egy robbanószerkezet.
Egy gyarmati családi házhoz riasz-

tották a mentõket, akiknek egy súlyos
sérült, erõsen vérzõ embert kellett a
kórházba szállítaniuk.

A rendõrségi vizsgálat során kide-
rült, hogy a ház tulajdonosa, egy 44
éves férfi, egy ismeretlen eredetû rob-
banó testet szerelt a fészerben. A szer-
kezet mûködésbe lépett és felrobbant a
kezében. A detonáció következtében a
férfi mindkét kezén súlyos, roncsolá-

sos sérüléseket szenvedett. A robba-
násban más nem sérült meg, anyagi
kár sem keletkezett.

A Balassagyarmati Rendõrkapitány-
ság Bûnügyi Osztálya visszaélés rob-
banóanyaggal, vagy robbantószerrel
bûntette miatt – tûzszerész szakértõ
bevonásával – folytatja az ügyben az
eljárást.

Értesüléseink szerint a férfit a gyar-
mati kórházból Budapestre, az Állami
Egészségügyi Központba szállították,
ahol megoperálták. Mindkét kezén
maradandó károsodásokat szenve-
dett.

Egyre népszerûbb 
a Park
Mindössze egy hónapja nyitotta meg
kapuit a Nyírjesi Füvészkert és
Vadaspark, ám a tulajdonos Ipoly Erdõ
Zrt. máris a további fejlesztésen mun-
kálkodik.
Néhány hét alatt kiderült, hogy a környék-
beliek kedvelt pihenõterülete lesz a már-
cius közepén megnyílt Nyírjesi Füvész-
kert és Vadaspark: egyre többen keresik
fel a 22 hektáros füvészkertet (600 féle
növény), a 15 hektáros vadasparkot
(gímszarvas, dámszarvas, muflon, vad-
disznó, õz). 
- Köszönjük minden kedves gyarmati és
környékbeli látogatónknak, hogy a hûvös
idõ ellenére velünk töltötték a Húsvétot -
nyilatkozta Tóth Gábor, az Ipoly Erdõ Zrt.
gazdasági és termelési vezérigazgató-he-
lyettese. - A belépõjegyekbõl keletkezett
bevétel teljes összegét visszaforgatjuk a
Park fejlesztésére oly módon, hogy a
vendégeink által megfogalmazott igé-
nyeknek folyamatosan megfeleljünk. A
tervezett bõvítések közül, a teljesség igé-
nye nélkül, csak néhány elemet említe-
nék: további pihenõpontokat alakítunk ki

padokkal és
asztalokkal a
Füvészkertben,
lesz madár
röpde, madár
bemutató a
Vadaspark te-
rületén, de az
információs fe-
lületeket is bõ-
vítjük a kényel-
mesebb tájéko-
zódás érdeké-
ben. Reméljük,
továbbra is fel-

keltettük a családok érdeklõdését Par-
kunk iránt, és a jövõben is megtisztelnek
bennünket azzal, hogy ellátogatnak hoz-
zánk. Kísérjék figyelemmel aktuális ese-
ményeinket a www.ipolyerdo.hu,
www.erdeikirandulasok.hu weboldalunkon
és a Facebook oldalunkon, illetve figyel-
jék hirdetéseinket. Köszönjük, Balassa-
gyarmat!

Nem terhelik a családokat
Balassagyarmat büszkélkedhet megyénk egyetlen önkormányzati bölcsõdéjével. 
Hogy Gyarmat az egyetlen nógrádi város, amely vállalja ezt a rendkívül rossz (alig 50 szá-
zalékos) központi finanszírozás ellenére, annak oka a városvezetés családpolitikai elkötele-
zettsége: ezzel is sikerüljön megtartani a kisgyermekes családokat a városban, a gyermek-
vállalás ne legyen akadálya a munkába járásnak. Az önkormányzat nem csupán mûködteti,
de a közelmúltban közel 100 millió Forintos fejlesztéssel korszerûsítette a gyermekek ottho-
nát. Az Országgyûlés döntése értelmében az önkormányzatok lehetõséget kaptak arra,
hogy a legkisebbek ellátásához szükséges pénzt gondozási díj bevezetésével egészítsék
ki, amelyet a szülõknek kell megfizetni.
Városunk képviselõ-testülete legutóbbi ülésén ezt elutasította, vagyis a bölcsõdében idén
sem kell többet fizetni az eddigi napi 350 forintnál – amely az étkezési hozzájárulás.
Az önkormányzat 2013-ra vonatkozóan mérlegeli a lehetõséget, hogy néhány órás gyer-
mekmegõrzést is vállaljon az intézmény, s ez a szolgáltatás már fizetõs lenne.

Non-stop
Szent-Györgyis diákokkal telt meg egy
napra a mûvelõdési központ kamaraterme,
köztük a jelenlegi tanulók mellett ex-nebu-
lókkal és tanárokkal. Hagyomány ugyanis,
hogy az extrém, 24 órás diáknapon, a non-
stop-on õk is csapatokat alakítanak. Az
Okosság jegyében telt a vetélkedés, me-
lyet a meghívott cserediákok nemzetközivé
varázsoltak. Több országból, hazánkban
tanuló külföldiek is részt vettek a vidám is-
kolanapon. Az eredményhirdetés elõtt az
AFS Alapítvány elismerésben részesítette
a gimnáziumot. Mostantól egy tábla jelzi,
hogy a Szent-Györgyi a cserediák progra-
mokkal foglalkozó szervezet kiváló partner-
iskolája. A vetélkedõ harmadik helyén a 9.b
végzett, második lett a tanári csapat, a leg-
több pontot pedig a 12.c osztály szerezte.

Bemutató
Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig cí-
mû regényérõl tanultak a Szabó Lõrinc
Iskolában. A mûvet összefoglaló iroda-
lomóra azonban nemcsak a gyerekek-
nek szólt, ugyanis az Apáczai Kiadó fel-
sõs irodalom tankönyvek szerzõjének
felkérésére a 8. a osztályosok egy be-
mutató órát tartottak a környékbeli ma-
gyartanárok és alsós tanítók részére. A
tanórán fontos szerepet kapott a diákok
nagy örömére az interaktív tábla, ame-
lyen saját készítésû anyaggal is dolgoz-
tak. A tanórát követõen délután szakmai
mûhelymunkát tartottak. A tankönyvszer-
zõ értékelésében elismeréssel szólt az
iskolában folyó munkáról, az órát tartó
Majdán Béláné felkészültségérõl és a ta-
nulók tudásszintjérõl.

Kezében robbant a szerkezet
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Teljesen természetesnek vesszük, hogy
vannak, hogy villámgyorsan kiérnek,
hogy életeket mentenek. Ki ne borzonga-
na egy szirénázva száguldó mentõautó
láttán? Negyven éves a balassagyarmati
mentõállomás.
Mintha egy orosz laktanyában járnánk a
hetvenes években – önkéntelenül ez jut
eszünkbe, mikor végigsétálunk a mentõk
Szontágh Pál utcai bázisán. Az elhasználó-
dott falak, az öreg fûtéscsövek, a pihenõ-
szobák rozoga ágyai, az ütött-kopott szé-
kek, hogy a mosdóról már szót se ejtsünk,
minden maga a megkérgesedett szoci szür-
keség. Nem kétséges, hogy negyven éves
az állomás: átadták és azóta semmihez
sem nyúltak.
A mi arcunk ég a szégyentõl – rebegjük
Mester Imré-
nek, az állo-
másvezetõ
mentõtisztnek,
aki szelíd mo-
sollyal válaszol:
Puritán embe-
rek vagyunk,
kevéssel is
beérjük…
Aztán megtud-
juk tõle, hogy a berendezések életkorában
aligha, ám a festést illetõen bizony téved-
tünk, ugyanis egyszer, éppen húsz évvel ez-
elõtt újramázolták a helyiségeket. Azóta vi-
szont csak ígéreteket kaptak, abból viszont
rengeteget. Az elmaradt felújítások utáni ér-
deklõdésre mindig ugyanaz volt a válasz a
központtól: nincs pénz. A minap elromlott a
tûzhelyük a konyhában, azóta csak egy kis

rezsójuk van. Mielõtt elmorzsolnánk néhány
szitkot, vendéglátónk megnyugtat bennün-
ket: az észak-magyarországi fõnökség egy
nyertes uniós pályázatnak köszönhetõen 30
millió Forintot elkülönített az állomás teljes
korszerûsítésére, a tervek szerint õsszel
megkezdõdnek a munkálatok. Úgy legyen!
A mentéshez viszont minden feltétel adott –
tájékoztat az állomásvezetõ, s ezt már elé-
gedetten hallgatjuk. Huszonheten szolgál-
nak – 11 gépkocsivezetõ, 11 ápoló és 5

mentõtiszt -, ez ideális létszám, de a három
autóra – a 7 éves Mercedes és Ford, vala-
mint a 8 éves Toyota – sincs különösebb
panaszuk. Havi 12-13 ezer kilométert futnak
a kocsik, ez bizony soknak számít, de hát
nagy a terület. A gyarmati mentõk a megye
nyolc állomásának egyikeként szinte min-
denhol járnak: gyakran megfordulnak
Szécsényben és környékén, de Bercel,

Rétság, Diósjenõ vidékére, s Nógrád köz-
ség felé is gyakran veszik az irányt.
A felesleges riasztás szerencsére nem jel-
lemzõ, az emberek akkor kérnek mentõt, ha
nagy a baj. A leggyakrabban szívpanaszok
miatt kell kiszállniuk, sajnos hetente 1-2 al-
kalommal már nem tudnak segíteni. A halál-
eseteket nem lehet megszokni, az autóban
ilyenkor mindig csend honol a visszaúton. 
És hogy a társadalom mennyire becsüli
meg ezt az életbevágóan fontos hivatást?
Anyagilag nem különösebben – egy rutinos
mentõtiszt 130 ezret, egy gépkocsivezetõ
110-et visz haza, míg a kezdõknek be kell
érniük 90 ezer Forinttal. A polgárok megbe-

csülését azonban érzik, ez
ad erõt a nehéz napokban.
Igaz, néha agresszióval
szembesülnek, sõt, szenve-
dõ alanyai tettlegességnek
is – mint arról a 12 éve
sofõrködõ Tarcsai Imre me-

sél -, de ez nem riasztja el õket, hiszen szá-
mukra a beteg, a mentés, az élet mindennél
fontosabb.
Tisztelet a mentõknek!
(A hazai szervezett mentés 125. évfordulóját
ünneplik idén, május 10. a Mentõk Napja –
ekkor minden érdeklõdõt, gyermeket és fel-
nõttet egyaránt szívesen látnak a mentõállo-
máson.)                                       (szilágyi)

Akikért a sziréna szól

Balla Mihály a jelölt
A Fidesz új, kibõvített választókerületi tanácsa egyhangúlag döntött
arról, hogy a 2014-es országgyûlési választásokon Balla Mihály, a
térség jelenlegi honatyája legyen a párt nyugat-nógrádi képviselõ-
jelöltje. Az új törvény értelmében – amely 2014-tõl a megyei pártlis-
ták megszûntetésével és az egyéni körzetek csökkentésével meg-
felezi az Országgyûlés létszámát - Nógrádból a jelenlegi nyolc kép-
viselõ helyett csak ketten juthatnak a Parlamentbe. A gyarmati vá-
lasztókerület az eddigi 38 helyett 84 települést jelent a következõ
választásoktól. A jelöltséget a párt országos választmánya júniusig
hagyja jóvá.

„Balassagyarmaton az elsõ mentõkrõl 1900-ban esik szó. A
belügyminiszter rendeletére elsõsegélynyújtáshoz értõ polgá-
rokból önkéntes alapon kellett a szolgálatot megszervezni.
Az elsõ mentõkocsi egy lovasfogat volt…
…Szervezett mentésrõl 1927 óta beszélhetünk. Ez volt a
Vármegyék és Városok Országos Mentõ Egyesülete, ennek
ötödik fiókja volt a gyarmati. Helye a belgyógyászat tüdõrész-
lege és a hullaház között volt…
…1948-ban megalakult az Országos Mentõszolgálat, amely-
nek tagja lett a gyarmati állomás. 1950-ig a dolgozók az állo-
máson laktak, váltás nélkül éjjel-nappal dolgoztak...
… 1972. április 8-án adták át a kórház volt kertészetében
épült új, korszerû, hatkocsis állomást. Azóta a mentõk a kór-
ház területén kívül, de a kórház dolgozóival szorosan együtt-
mûködve dolgoznak a betegek érdekében…”

(Részletek: Srancsik József - A balassagyarmati 
mentõállomás története)

Nelli néni köszöntése
Március végén ünnepelte 90. szüle-
tésnapját városunk köztiszteletben
álló pedagógusa, Farkas Andrásné.
Nelli néni harminc évet tanított az
egykori Bajcsy iskolában és a Balas-
si Bálint Gimnáziumban, az évtize-
dek alatt diákok százaival szerettette
meg a földrajzot és a történelmet.
Személyesen gratulált neki Medvácz
Lajos, városunk polgármestere is. 



Támogatások
Újra lehet pályázni az önkormányzatnál
kulturális és sportrendezvények támo-
gatásáért. Ezúttal 20 millió Forintot
szán a város ezekre a célokra. A
pályázati feltételek nem, viszont a
támogatások rendszere kissé módosult.
A kulturális rendezvények esetében
továbbra is várják a civil szervezetek,
egyesületek, alapítványok és más
közösségek jelentkezését. Összesen 6
millió Forintot osztanak szét, melybõl
külön a mûvelõdési központ, a könyvtár
és a nagyobb rendezvények kapnak, a
további több mint 2 millió Forintot pedig
a pályázók között osztják szét.
A sportegyesületek idén is kaptak
támogatást (sportoldalunkon
olvasható). Április végéig azonban még
sportrendezvényekre és kiemelt
versenyzõk támogatására is lehet
pályázni.
Pályázati adatlapot a Polgármesteri
Hivatalban és a mûvelõdési központban
is lehet kérni. Ezek benyújtási határide-
je - mindegyik támogatási kérelem
esetében - április 27. Elbírálásuk május
31-én lesz. 

Mikszáth
Egy vármegye a levegõben – ez a címe
annak a kiállításnak, amely Mikszáth
Kálmán személyes tárgyait mutatja be.
A Palóc Múzeumban a modern technika
segítségével hangulatos, a nagy palóc
életútját bemutató tárlatot nyitott meg dr.
Császtvay Tünde, a Magyar Nemzeti
Múzeum fõigazgató-helyettese, aki el-

mondta: a mai Mikszáth-kutatásokból
sem derült fény arra, hogyan tudott az
író olyan témákat papírra vetni, amelyek
születése után 165 évvel sem veszítet-
ték el aktualitásukat. Köszöntõt mondott
Pásztor Sándor, a Mikszáth Társaság al-
elnöke. A kiállítás szeptember 29-ig láto-
gatható a Palóc Múzeumban.

Hagyaték
Vagyóczky Károly grafikusmûvész még
a hetvenes években Horváth Endre test-
vérétõl kapta ajándékba azokat a réz-
metszeteket, amelyeket most a város-
nak ajándékozott. Az alkotások olyan
Horváth Endre-munkák, amelyek nem
kerültek pénzjegyekre. Vagyóczky Ká-
rolynak, a Pénzjegynyomda nyugalma-
zott mûvészeti igazgatójának jelentõs
szerepe van abban, hogy Horváth Endre
hagyatéka megfelelõen feldolgozásra
kerülhetett. A grafikusmûvész az ajándé-
kokat, és egy saját festményét a Hely-
történeti Gyûjteménybe vitte.

Közmunkások
Februártól decemberig közfoglalkoztatot-
tak dolgoznak a katasztrófavédelemnél.
A megyei kirendeltségeken, Salgótarján-
ban és Balassagyarmaton 18 fõ lát el
különbözõ feladatokat. Városunkban két

takarítónõ, két segédmunkás, egy admi-
nisztrátor, egy kõmûves és egy villany-
szerelõ segít a tûzoltóságon az éppen
aktuális felújításban, a laktanya épülete
ugyanis hetek óta korszerûsödik.

Színdarab
Mindszenty József bíboros életútját be-
mutató színdarabot írt Nagy Ervinné, a
Szent Imre Keresztény Iskola pedagógu-
sa. A tanárnõ már pályája kezdetén sokat
rendezett, ezért sem állt távol az ötlettõl,
hogy a hercegprímás életútjáról színda-
rabot írjon. Errõl a könyvrõl beszélgetett
vele a könyvtárban Soós Viktor Attila tör-
ténész. Az író elmondta: Mindszentyt
meg kell ismertetni a fiatalokkal, és szü-
leikkel is, mert évtizedekig szinte csak
hazugságok jelentek meg a bíborosról. A
darab egy keretszínben összefoglalja a
tulajdonképpeni történetet, a közbeékelt
színeken keresztül pedig az egyházi sze-
mélyiség életének eseményeit mutatja
be.
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In memoriam
dr. Zeke Lajos
Balassagyarmat és térsége rangos,
köztiszteletben álló személyiségét vesz-
tette el dr. Zeke Lajos, Aranydiplomás
tüdõgyógyász fõorvos személyében, aki
85 éves korában hunyt el.
Zeke Lajos 1927. június 22-én született
Szekszárdon. Pedagógus szülei négy
gyermeket nevel-
tek, iskoláztak.
Zeke Lajos Nagy-
kõrösön kezdte a
gimnáziumot, vé-
gül Bonyhádon
érettségizett. A
Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetemen
szerzett diplomát
1951-ben, elsõ munkahelye Balassa-
gyarmaton, a Mária Valéria Kórház volt -
itt ötven évet szolgált.
Mikor megszerezte a tüdõgyógyász
szakvizsgáját, kinevezték a Járási Tüdõ-
gondozó Intézet igazgató-fõorvosának,
ezt a munkakört nyolcvan éves koráig
betöltötte. A tudomány és a szakmája
iránti elkötelezettségével aktív szerepet
játszott az országos egészségügyi prog-
ramban. A Magyar Vöröskereszt megyei
elnöke és az országos elnökség tagja
volt. Egész életében vonzotta az iroda-
lom, a költészet és aktívan részt vett a
kórház és a város kulturális életében. 
1956 októberében tagja volt a Járási
Forradalmi Bizottságnak, és ezt a hata-
lom sokáig nem felejtette el. Hívõ em-
berként párton kívüli maradt. Balassa-
gyarmatra kerülésekor ismerte meg
Tósoky Gabriellát, akit feleségül vett és
három gyermekük, négy unokájuk, vala-
mint egy dédunoka lett az örömük. Dr.
Zeke Lajos, hasonlóan egyik nagybáty-
jához, a református templomot építõ Ze-
ke Kálmánhoz, a legjobb tehetsége sze-
rint szolgálta egyházát. A köztisztelet-
ben álló, kedves, barátságos dr. Zeke
Lajos tüdõgyógyász fõorvos félévszáza-
dos elhivatottan végzett munkásságát
számos munkahelyi, állami elismerés
övezte, közte a város szolgálatáért Ba-
lassagyarmatért Emlékérem és a Nóg-
rád Megye Díszpolgára kitüntetõ cím.
Gazdag, értékes élete a térség történel-
mének része.
Nyugodjon Békében! Szabó Endre



Lebutított művilá-

gunkban különösen

fontosak azok a tehet-

ségek, akiket példa-

ként állíthatunk a jövő

nemzedéke elé. Mint a

Szent-Györgyi Albert

Gimnázium végzős di-

ákját: Garamvölgyi

Eszter az ország legki-

válóbb jó tanuló-jó

sportolója lett. 
„A lehetetlen csu-

pán egy nagy szó,
amellyel a kisembe-
rek dobálóznak, mert
számukra könnyebb
egy készen kapott vi-
lágban élni, mint felfe-
dezni magukban az

erõt a változtatásra. A lehetetlen nem
tény. Hanem vélemény. A lehetetlen
nem kinyilvánítás. Hanem kihívás. A
lehetetlen lehetõség. A lehetetlen múló
pillanat. A lehetetlen nem létezik” –
idézte Muhammad Ali elhíresült sza-
vait Réthelyi Miklós, nemzeti erõforrás
miniszter a Jó tanuló – jó sportoló pá-
lyázat Magyar Sport Házában rende-
zett díjkiosztó ünnepségén.

A kitüntetettek között találunk egy
balassagyarmati lányt, a Szent-Györ-
gyi Albert Gimnázium végzõs diákját,
aki elsöprõ fölénnyel bizonyult a leg-
jobbnak kategóriájában. Garamvölgyi
Eszter úgy lett a legkiválóbb jó tanuló-
jó sportoló 4800 ponttal, hogy a képze-
letbeli dobogón utána következõ diá-
kok 3600, illetve 3075 pontot értek el. 

Eszter tehetsége korán megmutatko-
zott: általános iskolában végig kitûnõ
bizonyítvánnyal haladt, csupán nyol-
cadikban csúszott be egy kémia né-
gyes. A gimnáziumban is 4,5 fölötti át-
laggal büszkélkedhet. Kedvence a ma-
gyar – a nyelvtan és a helyesírás min-
dent visz – és természetesen a testne-
velés, nem véletlenül. Mint arról a

Gyarmati Hírek tavaly szeptemberben
beszámolt – címlapunkon Eszter bájos
mosolyával -, tagja volt az Európa-baj-
nokságot nyert magyar strandkézilab-
da válogatottnak. Most éppen az emelt
szintû érettségire készül, mellette per-
sze az NB III-as városi kézilabda csa-
pat meghatározó egyénisége bal átlö-
võben. Édesanyja pedagógus, édesap-
ja autószerelõ, s aligha meglepõ, hogy
a fõvárosban tanuló 16 éves öccse szin-
tén jeles tanuló, s a Fradiban kézilabdá-
zik.

- Amikor beadtuk a pályázatomat,
meg sem fordult a fejemben, hogy
gyõzhetek – meséli. – Úgy voltam vele,
hogy miért ne próbálnám meg, elvég-
re rossz biztosan nem származhat be-
lõle. Engem is meglepett, hogy a leg-
jobb lettem, hát még, hogy ilyen sok
pontot értem el! Aligha kell monda-
nom, milyen boldog vagyok! Ezúton is
köszönöm a szüleimnek, a tanáraim-
nak, a barátaimnak, mindenkinek, aki
támogatott!

Eszter két éve meghozta döntését,
így nem volt kérdéses, hogy a rendõr-
tiszti fõiskolára jelentkezik. Már kis-
gyermekként vonzotta az egyenruhás-
ok élete, nem bírja elviselni az igazság-
talanságot, a fegyelem és a rend híve.
A sport is jól összeegyeztethetõ a rend-
õri hivatással. Amúgy a tanulás és a
sportolás után legnagyobb szenvedé-
lyének, az olvasásnak hódol. Ki nem
találnák: a krimik a kedvencei…

(szilágyi)
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Felújítják a piacot
Felújítaná a piacot az önkormányzat. A terv már el is
készült, elsõsorban szükségszerû munkálatokra: a tetõ
például több helyen lyukas. Az asztalokat hat éve fes-
tették le, és a csapadék elvezetése is problémás. Az
önkormányzat három éves tervben gondolkodik. Ezalatt
megújulna a fedés, de a meglévõ parkolóhelyek
bõvítése is cél. A több ütemben megvalósuló
piacfelújítás a beérkezõ ajánlatoktól és az önkor-
mányzat pénzügyi lehetõségeitõl függ. A felújítási
munkálatok egy része már idén megkezdõdik.

Egészségvédõk
Dr. Kancz Sándor, a budapesti Kardiológiai Intézet fõorvosa tartotta az
Egészségvédõk Egyesületének legutóbbi elõadását. A szakember szá-
mos tényezõre felhívta a figyelmet, melyek annak megelõzésében ját-
szhatnának szerepet, hogy kevesebb érrendszeri megbetegedés legyen
Magyarországon. Ilyen például a dohányzás, vagy a túlzott alkoholfo-
gyasztás. Hazánkban ezeken kívül még mindig kevesen fordítanak
figyelmet a megelõzésre és a szûrõvizsgálatokra. Az is fontos lenne, ha
a betegek a kezelés során szigorúan betartanák az orvosi elõírásokat.
Az elõadáson több nemzetközi jó példát is bemutatott a fõorvos, például
Finnországban az alacsonyabb zsír-és sótartalmú ételekkel szép ered-
ményeket értek el a szív-és érrendszeri betegségek csökkentésében.

Alapítvány
Tizenhárom éve támogatja a Pap Tamás Emlékére Alapítvány azokat a
hátrányos helyzetû fiatalokat, akik tanulmányaikban kiemelkedõen tel-
jesítenek. Idén 12 tanulót segítettek, több mint 600 ezer Forinttal. A
kapott összegekbõl tanulmányaikat és az ahhoz szükséges eszközök
vásárlását finanszírozzák az ösztöndíjasok. Az alapítvány az utóbbi
években egyre nehezebb helyzetben van, hiszen kevés bevételük szár-
mazik a felajánlható egy százalékos adóból. Mûködésük óta már 8 mil-
lió Forintot osztottak szét, elsõsorban balassagyarmati diákok között.

Sinkóné Szrenka Anikó, a Szent-
Györgyi Albert Gimnázium és Szak-
középiskola igazgatóhelyettese: -
Csak jót tudok mondani Eszterrõl! Ki-
váló képességei mellett rendkívül
szorgalmas, elismerésre méltó hoz-
záállását számtalan versenyen bizo-
nyította. Talpraesett lány, aki nagy-
szerû közösségi ember is, rá mindig
lehet számítani. Biztos vagyok ben-
ne, hogy kivételes tehetségét kama-
toztatni fogja, és eléri az életben, amit
szeretne!



Zentai József, a Balassi Bálint Gimná-

zium tanára március 15-e alkalmából

dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-

helyettestől a Magyar Ezüst Érdemke-

reszt elismerést vehette át a székely-

ség hagyományait és mindennapjait

bemutató, a nemzeti összetartozás ér-

zését elősegítő munkásságáért, okta-

tó-nevelő tevékenységéért. A kitünte-

tett pedagógussal beszélgettünk tör-

ténelemről, boldogságról, lélekről és

szívről. 

- A Pázmány Péter Tudomány-
egyetem tanára terjesztette fel a ran-
gos állami kitüntetésre, és sok diák
illetve pedagógus csatlakozott hozzá
az ország legkülönbözõbb részeirõl,
mondván ön nagyon fontos szolgála-
tot tesz az országnak.

- Jómagam nem szolgálatnak, ha-
nem teljesen természetes dolognak

tartom, de tény, hogy az elmúlt húsz
évben, amióta csoportokat viszek ki
Erdélybe, közel hétezer embert kalau-
zoltam Székelyföldön. 

- Hogyan kezdõdött?
- 1978-ban, 16 évesen jártam elõször

Erdélyben egy nagyszerû tanárom-
mal, és azonnal megfogott az élmény.
Volt családi kötõdésem, hiszen a
nagymamám székely, a nagypapám
szász, de életük nagyobbik részét már
itt, a kis Magyarországon élték. Igazá-
ból ez valamilyen tudatalatti kötõdés
volt, gyermekkorom mindennapjai-

ban még nem mutatkozott meg. Az-
tán késõbb nagyon nagy hatással volt
rám Orbán Balázs: ASzékelyföld leírá-
sa címû könyve. Ez egy csodálatos, hat
kötetes munka, ami az 1860-as évek-
ben született. Ez a nagyszerû ember -
a székelyek úgy mondják, õ a legna-
gyobb székely - begyalogolta a Szé-
kelyföld négyszázhetvenegynéhány
települését tíz esztendõ alatt, és min-
dent lefotózott, lerajzolt. A könyv elol-
vasása után minden évben a nyári
szünetekre vártunk a barátaimmal,
hogy mehessünk Erdélybe, Orbán Ba-
lázs nyomában, pontosan azokon az
útvonalakon, amelyeken õ. Számomra
rendkívül fontos volt kimenni a Ká-
dár-korszak Magyarországáról: leve-
gõt venni, felfrissülni, erõt gyûjteni eb-
bõl a katasztrófából, ebbõl a hazug,
képmutató, értéktelen szörnyûségbõl.
Csodálatos volt a székelyekkel lenni,
akik életükben nem jártak Magyaror-
szágon - mert nem lehetett nekik –,
mégis órákig tudtak csillogó szemmel

beszélni Magyarországról.
Hihetetlen értékekkel szem-
besültem évrõl évre: a vallás-
hoz és a magyarsághoz való
ragaszkodással.

- Vagyis Erdély: szerelem
elsõ látásra?

- És egy életre szóló! Iga-
zán az ott élõ emberek lelkü-
lete, az értékrendje fogott
meg. Azt megérezni, hogy az
ember boldogsága nem azon
múlik, milyen háza és kocsija
van. Lehet az ember roppant
elégedett szegényen is, mert
a teljességet érzi maga körül,
ha hívõ, ha ragaszkodik õsei
hitéhez és nemzetéhez. Eb-
ben lehet olyan örömforráso-
kat találni, amelyek kiegészí-

tik és teljessé teszik az ember életét. De
ezt meg kellett tanulni, a Kádár-rend-
szerben felnõtt embernek pedig külö-
nösen.

- Az ország minden részébõl vezet
csoportokat Erdélybe.

- Ezek úgy szervezõdnek, hogy va-
laki egyszer utasom volt, aztán az él-
mény hatására szervez egy újabb utat,
de csak ha én viszem õket, és hát ezek-
re a felkérésekre nem tudok nemet
mondani. Ezért végig be vagyok táb-
lázva. És ezt örömmel, boldogan mon-
dom, mert nagyon jó olyan tevékeny-

séget végezni, aminek látni az értel-
mét. Mert nem volt még egyetlen
olyan utasom se, akit ne érintett volna
meg egy ilyen út. De biztos van ben-
nem önzõség is, mert így könnyen
szerzek magamnak sikerélményt, hát
miért ne csinálnám… Például fel szok-
tam olvasni Tamási Áron szülõházá-
nak udvarán, a csûr elõtt egyik na-
gyon szép írását: A jussomat ne vitas-
sátok. 1921-ben írta, amikor elment Er-
délybõl, és szólt az erdélyiekhez meg
a magyarországi magyarokhoz.
Ahogy olvasom, érzem, hogy megre-
meg a hangom, látom a könnyeket, és
olyan csend van ott a Farkaslakán, és
úgy üt minden szó... Ilyen félelmetes
pillanat sokszor elõfordul odakinn.
Szoktam mondani, elõször csak moso-
lyognak, hogy lesz egy kirándulás,
biztos szép dolgokat látunk, de aztán
szépen ráébred mindenki, ez más, itt
nem ez a lényeg. A legfontosabb, hogy
mindenki más emberként jön haza:
van, aki nagyon másként, van, aki ki-
csit, de Erdély után mindenki megvál-
tozik.

- Erdély mit üzen a mai magyarok-
nak?

- Vissza kell térni a régi értékekhez.
Mind a kis közösségek, mind a nem-
zet jobban jár, ha ezekhez az értékek-
hez nyúl vissza, mert kiegyensúlyo-
zottabb lesz, egyáltalán értelme lesz
magának az életnek. Másként él egy
falu Székelyföldön, mint Magyaror-
szágon. Nálunk egy 600-700 lakosú fa-
lu ki is mondja magáról, hogy itt már
minden meghalt, itt nincsen semmi.
Erdélyben egy ekkora falu él, pezseg,
olyan rendezvényeik vannak, ame-
lyek összefogják a társadalmat. 

- Van esély?
- Nézsán kezdtem el tanítani, az a

generáció, akiket elõször oktattam, tõ-
lem tíz évvel fiatalabbak, tehát ma már
felnõttek. Õket is elvittem Erdélybe és
olyan nagy hatással volt rájuk Szé-
kelyföld, hogy ottani mintára Nézsán
is alapítottak színjátszó csoportot. Sõt,
mikor késõbb megtapasztalták, mi-
lyen csodálatos dolog egy csíksomlyói
zarándoklaton részt venni, újra felújí-
tották a Váci Búcsúba való nézsai gya-
logzarándoklatot. De rendeztek éve-
ken keresztül szüreti bálokat, mégpe-
dig annak a mintájára, ahogy azt lát-
ták az egyik székely faluban. Büszke
vagyok erre. Nem egyszer elõfordult a
csoportjaimban, hogy aki mondjuk
harmadjára jött, már el volt tökélve –
pedig már hatvan éves volt -, hogy ak-
kor én most megkeresztelkedem, és
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más életet fogok élni mostantól kezd-
ve. Azt hiszem, nyolc embernek va-
gyok így, odakinn a keresztapja.

- Nagyok kedvelik és tisztelik a di-
ákok.

- Hát, ennek nagyon örülök… A fia-
talok észreveszik, hogy mit jelent szá-
momra a tanítás. Nem is tudom, mit
kezdenék, ha egyszer azt mondanák,
hogy nem taníthatok többé! Akkor
nincs is értelme tovább élni! És ezt
minden túlzás nélkül mondom. 

- Mit tart a legfontosabbnak a taní-
tásban?

- Azt szeretném, ha a történelemta-
nulás megerõsítené õket abban, hogy
érdemes tisztességes magyar ember-
nek lenni. Szeretném, hogy egész éle-
tükben kötõdjenek a nemzeti múlt-
hoz, tekintsék azt értéknek, legyek
büszke arra, hogy magyarok. Jóma-
gam ezt próbálom sugározni, elsõsor-
ban úgy, hogy megkeresem a tan-
tárgyban ezeket a lehetõségeket. Pró-
bálok az érzelmekre hatni, mert ezt
rendkívül fontosnak tartom. Én is így
szerettem meg a történelmet, ezért
ezen a húron próbálom õket is meg-

pendíteni. Mert ha engem jó érzéssel
tölt el, akkor ezt meg kell éreztetni ve-
lük is. Számomra az az öröm, ha lá-
tom, hogy boldog, büszke emberek,

mert magyarok, mert tudják a ma-
gyar történelmet.

- Mit jelent az ön számára az Ezüst
Érdemkereszt?

- Mindenfajta álszerénység nélkül
mondom, mekkora mázli is kell ah-
hoz, hogy az embert felterjesszék
ilyen rangos elismerésre! Mert hát a
baráti körömbõl is tudnék mondani
számtalan embert, akik megérdemel-
nék. Ezért úgy is veszem, hogy ezt a
kitüntetést én együtt kaptam a nagy-
szerû barátaimmal, a családommal.
De nem igazán tudtam még a helyére
tenni ekkora megtiszteltetést. Az biz-
tos, ha nem kaptam volna, akkor is
csináltam volna tovább, amiben hi-
szek, és nem lett volna cseppnyi hi-
ányérzetem sem. Nagyra értékelem
az Érdemkeresztet, s remélem, senki
sem érti félre: nekem ettõl fontosabb,
ha újra a segesvári csatatéren, a
Nyergestetõn, Farkaslakán, vagy a
csíkrákosi temetõben állhatok a cso-
portommal, és látom, hogy érzik-tud-
ják az emberek, mirõl beszélek. Az
mindennél többet ér. 

Szilágyi Norbert
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interjú 9

Ha az utcát járva megkérjük az embe-
reket, hogy nevezzenek meg egy do-
bost, akit nagyra tartanak, a sok név

között biztosan ott fog szerepelni Hor-
váth Ádám neve. A balassagyarmati

ütõs igazi rocker, aki belát oda is, aho-
vá sokan nem – a színpad mögé.

A 32 éves srác, városunk szülötte,
még írni is alig tudott, de már a Rózsa-
völgyi Márk Zeneiskolába szaladt suli
után - furulyaórára. Lelkesen fújta a
hangszert, ám pár alkalom után taná-
rai fejrázva tanácsolták neki: pihentes-
se a zenélést. Nem tántorítottak el sze-
rencsére, következõ évben már a do-
bok mögött találtam magam, s azóta is
ott ülök! – nevet Ádám. A kilencvenes
évek elejétõl pedig már a gitár is jó ba-
rátja.

A budapesti OSZK-stúdióban Jávo-
ri Vilmos tanítványa volt, aki mellett
sok, ma is elismert zenész cseperedett
fel. „Sokan mondták, hogy járjak zene-
gimnáziumba, hogy „kimunkálja-
nak”, de hajthatatlan voltam. Talán
majd 20 év múlva megbánom, hogy
nem hallgattam rájuk.” 

Ideje sem lett volna továbbtanulni,
hiszen egyik felkérés érte a másikat, és

olyan ikonokat kísér a mai napig, mint
Vikidál Gyula, Varga Miklós vagy
Homonyik Sándor, aki mögött szlová-
kiai és erdélyi koncerteken is zenélhe-
tett. Emellett saját zenekarokban is ját-
szik, így például a Revans Blokkban,
akikkel lemezt is készített, a dallamos
rockzenét játszó Patriótában és a gyar-

mati Lunatic Dogs nevû Pink Floyd-
tribute bandában, valamint Ember Pé-
ter stúdiójában is számtalanszor köz-
remûködik különbözõ felvételeken.
Dobolt már a Petõfi Csarnokban, a Szi-
get Fesztiválon és az EFOTT-on is,
sokféle helyen megfordult session ze-
nészként.

- Ha az ember ennyi idõt tölt a zene-
karokkal, akkor alaposan megismeri
õket, barátokra talál bennük, hosszú

órákig mesélhetnék történeteket róluk
– mondja sejtelmesen Ádám. 

És ha éppen nem a dobok mögött ül,
akkor sem tétlenkedik: saját, otthoni
stúdiójában készít dalokat, hangszere-
li õket, dalszövegeket ír, vagy éppen
„szoba-zenél”. Dobtudását igyekszik
továbbadni az új generációnak is,
Gyarmaton és Vácott is tanít ifjú titá-
nokat. Saját bevallása szerint nincs ti-
pikus tanár-diák viszonyban a tehet-
ségekkel, inkább barátként üdvözlik
egymást. „Jó látni, ha egy valóban ígé-
retes tanítvány eléri az álmát és szín-
padra kerül. Arra tanítom õket is,
hogy a dobos egyben legyen zenész,
és hogy az alázat mindennél fonto-
sabb.”

Ádám azt vallja, a zenélés csak ad-
dig jó, amíg megvan a romantikája.
Ebben szerencsés, hiszen gyermekkori
álma vált valóra azzal, hogy tömegek-
nek közvetíti a zene varázsát, s hogy a
munkája egyben a legkedvesebb hob-
bija. Nincs más vágya, mint rövidesen
visszaköltözni Budapestre és addig
zenélni, amíg el nem kopik a keze, hi-
szen õ ezt szereti csinálni, keményen
megdolgozott mindenért, s bár dicse-
kedhetne, mégsem teszi. 

Megmaradt szerény, kedves rock-
ernek, aki örömzenél, szívbõl, még itt,
a mûsztárok világában, a szûkebb
idõkben is.         Máté Szabina Zsófia

Zentai József 1962-
ben született Buda-
pesten, általános is-
kolába Abasáron,
gimnáziumba Gyön-
gyösön járt, a tanár-
képzõ fõiskolát Nyír-

egyházán végezte el 1986-ban. 1991-
ben az ELTE-n szerzett egyetemi diplo-
mát történelem szakon. Két pedagógiai
- minõségbiztosítási és intézményveze-
tõi – szakvizsgája van. 1986-tól ’92-ig a
nézsai általános iskolában tanított törté-
nelmet. 1992 és 2004 között a Szondi
György Szakközépiskolában dolgozott.
A 2004/2005-ös tanévtõl a Balassi Bálint
Gimnáziumban történelem tanár. 1984-
ben házasodott, felesége szintén peda-
gógus, Sára lányuk az idén végez az
ELTE geográfus mesterképzésén,
Nógrádsápon élnek. 

A dobok mögül jelentjük
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A félanalfabetizmus vámszedõi
Harminc-ötven éve, amikor a karácso-

nyihoz hasonlóan még mentek-jöttek a
húsvéti képeslapok is, küldõjük megemlé-
kezésének, sõt meg- és hogylétének fontos
hírértéke feltétlen részese volt az ünnepi
megszentelõdésnek. Ha a jókívánságok
nyulakkal, csirkével, ibolyákkal, tojással kí-
nálkoztak is, a kézírás nem a monitor szín-
telen, szagtalan egyenbetûivel, de szemé-
lyiség-árulkodó egyéniségével kárpótolt.
Persze a lélektõl lélekig eljutás szíriuszi tá-
volsága nem az elektronika átka, sõt nem is
Tóth Árpád óta tehertétele embersorsunk-
nak, de megrontásunk, megromlásunk kö-
vetkezménye.

Karinthy Frigyes írta: 
„Nekem a szó, azonkívül, amit jelent,/

Érzéki gyönyörûség is, külön önálló/
Életû zengése nyelvnek, szájnak/ Fog-

nak, toroknak” 
Sorai rajongó himnusz a nyelvhez, és hi-

hetõ vallomás is, különösen ha máshol la-
pozva  életmûvében, ezt találjuk:

“Új Bábelt élünk, a fogalmak pokoli zûr-
zavarát, mikor gyalázatos hazugok meg-
rontották a szavak becsületét.”

A szellemiség apoteózisa és a szellemiség
apokalipszisa így együtt, húsvét után, és a
költészet napja táján különösen kemény, és
nem csak a klasszikusok távlatából, de az
európai trendi barbárság szûkreszabott
magyar horizontja mögül is.

Így volt messzehangzó és szívhez szólón
bátorító, mert ugyanakkor leleplezõ az Új
Ember húsvéti cikke, melyben miniszterel-
nökünk az interjúban így fogalmazott:

„A magyar ügy nem véletlenül vált ki
rokonszenvet….Az uralkodó felfogás sze-
rint a hit, a vallás és a teremtés rendjét a
vallástalanság és a tudományos világfelfo-

gás  az istentelen kozmosz felé terelik, mi
viszont ezzel ellentétes irányban haladunk:
nekünk az európai civilizációról és kultú-
ráról más értelmezésünk, felfogásunk
van….És most dõl el az is, van-e esélye egy
nemzetnek arra, hogy a saját útját járja.”

Szét is szedte, vagdosta, cincálta, csó-
csálta másnap pár „újságíró-zombi”
(Szentmihályi Szabó Pétertõl), de a tenyér-
bõl etetett, s nyilvánvalóan retardált
gasztrokultúra nem tudott mit kezdeni ve-
le. Az „istentelen kozmosz”–hoz meg
eccájg nélkül, egyenesen puszta kézzel
akartak hozzáfogni. Csak hát a kizárólagos
Antidüringes képzettség a maga megre-
kedtségével még az égéshez is kevés, és

nem csak egy „political correct” ballibsis
hírdondásznak, de még egy szocialista fox-
imaxis doktorelvtársnak vagy apparátcsik
emirátusnak is. Így hát miért is ajánla-
nánk nekik mondjuk Teilhard de Chardint
olvasni, mikor „polgári, dekadens, imperi-
alista, klerikális”, ráadásul filozófus, teoló-
gus és paleontológus is. Esetleg önbecsü-
lésük látszatának fenntartásához? De mi-
nek, mikor olyanjuk meg nincs is.

Van viszont a Szabad Népre hajazó stí-
lusuk, mely úgy reinkarnálódott a Népsza-
vában, hogy sajátos olvasási technológiára
épít, tenyésztve a magyar lápvilág hatvan
éves mocsarát. Tudatosan célozza meg a

félanalfabetizmust, amelynek teljesen
mindegy, hogy mit jelentenek a szavak,
mert számára mindegyik ugyanazt jelenti,
mindenrõl csak a saját rögeszméje jut eszé-
be. A józan gondolkodás végállomásán álló
megvezetettek meg akár egy szóról nem is
hajlandók elhinni, hogy az mit jelent. Egy-
szerûen nem akarják elfogadni a szó általá-
nosan elfogadott jelentését, mert nekik az
eddigi életükben mindig mást jelentett.

Húsvét utánra is áthúzódott nagyböj-
töm, s mert látni kell az „emberfaj-
sárkányfog-vetemény” burjánzását is, ke-
mény penitenciám volt olvasni ezektõl va-
lamit is. Talán ezért is tudok igazán együtt
érezni a csatornatisztítókkal, valahányszor
látom õket munkában.

.A Gondviselés aztán pár napra rá, még
az ünnep nyolcadában helyére tette és fö-
lülrõl láttatta bennem a „megalázottak és
megszomorítottak” vámszedõinek lélektor-
zulását, mikor rábukkantam a szentlelkes
sorokra:

„Mert a lelket gazdaggá nem az önké-
nyes és erõszakos akarat, nem az éles, ana-
litikus értelem, hanem az összefoglaló, har-
monizáló érzék, a teremtõ erõ, a mûvészi
alakítás, a nagy s nemes szív teszi. Az ön-
kény s az éles ész egoistákat és fanatikuso-
kat teremt. Azokban a tehetségekben nincs
lendület, nincs bensõség: nincs érzék az
érthetetlen, a titokzatos, a fölséges, az imá-
dandó iránt. Konstatálni, szétszedni, les-
ben állni, érdekeket hajhászni, arra jók, de
az életet átérezni, vagy pláne azt alakítani
nem képesek.” 

Ezt a tudós püspök, Prohászka Ottokár
írta 1928-ban, pedig akkor még a bal-
liberálisokat nem így nevezték.

Veres József

“
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gazdaság

Kislányuk
allergiá-
ján
gyógy-
szerek
helyett a
közismert
immunerõsítõ kecsketej segített, így saját
tapasztalatra építve kezdett kecsketartás-
sal foglalkozni öt évvel ezelõtt az Ilinyben
élõ Jakabovics Gábor és felesége, Czank
Izabella. A családi vállalkozás – melyben
öten dolgoznak – jelenleg 23 anyakecskét
gondoz: dombos, bokros, tipikus kecske-
legelõn tartják az állatokat, a tej szem-
pontjából fontos tudnivaló, hogy parlagfü-
ves területeken is legeltetnek. Két éve ké-
szítenek lágysajtokat, most kísérleteznek
az érett sajtokkal. A házaspár megállás
nélkül képezi magát, melynek köszönhe-
tõen saját ízvilágra törekszenek a kecske-
sajtok különlegesen finom világában.

Környékbeli ízek
11

Induló sorozatunkban olyan kistermelőket mutatunk be, akik

megbízható eredetű és minőségű, valódi házi termékeket ké-

szítenek a környékbeli ízek kedvelőinek. 

Két évtizede tevé-
kenykedik egyéni
gazdálkodóként a
mezõgazdász vég-
zettségû Maszlik
Zoltán. 350 hektár-
nyi földjén gabona-
és takarmányfélé-
ket, olajos növénye-
ket termeszt és 110-es tehenészetet mû-
ködtet a Szentén élõ fiatalember. 2007-tõl
mozgó tejboltot üzemeltet Diósjenõtõl
Csitárig, városunkban hetente háromszor
kínálja a Szentejt. Gomolya jellegû sajto-
kat többféle ízesítéssel, de túrót, tejfölt,
vajat is készít. Kiváló termékei egyre nép-
szerûbbek, minõségükrõl sokat elárul,
hogy Gyarmat Aranysapkás cukrászmes-
tere, Jagyutt Péter is állandó megrendelõ-
je. Folyamatosan fejleszt, most pályázott
egy tejüzem megépítésére, s tarsolyában
további tervek várnak megvalósításra.

Félretett pénzén a
válság hatásait eny-
hítendõ vett egy te-
henet a négy gyer-
meket nevelõ szü-
gyi házaspár két év-
vel ezelõtt. Ha már
tej van, akkor lesz
sajt is a családnak
– mondotta a fõállású édesanya, s
Cservenák Rita Mária autodidakta módon
– fõként az internet segítségével – kezdett
ismerkedni a sajtkészítés rejtelmeivel. Lel-
kesedése és fantáziája nem ismert határt,
melyrõl számtalan terméke tanúskodik:
többféle gomolyát – Kabos Kedvence, Kö-
ménylegény, Honleány -, de nyújtott sajto-
kat, eidamit és feta jellegût is készít, s ha-
marosan lesz ementáli és camembert.
Joghurtjai és keserû túrója szintén sikert
aratnak a vásárokon és kiállításokon, ahol
megfordul.

A környékbeli ízek megvásárolhatók a Gazda Kenyér Rákóczi út 74. szám alatti mintaboltjában.

A Cserhát Takarék takarékbetét akciót in-
dít a takarékosság és az egészséges
életmód összekapcsolásával: a dohány-
zók részére hirdetik meg a cigarettázásról
való leszoktatás érdekében.
Aki vállalja, hogy naponta félreteszi a ci-
garetta árát, ezt követõen az egyhavi fél-
retett összeget hó végén befizeti a taka-
rékszövetkezetnél nyitott betétszámlára
és ezt 12 hónapon keresztül teljesíti, évi 7
% kamatot kap az összegyûlt betéti
összeg után, valamint a 12 hónap után
+1% kamatprémiumot ír jóvá a pénzinté-
zet.
A takarékossági idõ (12 hónap) lejárta
után a tulajdonos saját maga dönti el,
hogy a megtakarított összegbõl mit vásá-
rol: vagy hazaviszi a készpénzt kamatok-
kal együtt, vagy továbbtakarékoskodik.

Például napi 500 Ft-os cigaretta ár ese-
tén, havi 30 nappal számolva 15.000 Ft,
600 Ft-os ár esetén havi 18.000 Ft a
megtakarítás, amelyet 12 hónappal fel-
szorozva 180-216.000 Ft (+ a kamatok)
megtakarítást eredményez. Ez már jelen-
tõs összeg, amelyet akár saját maga,
akár a családja részére felhasználhat,
ugyanakkor az egészséget károsító do-
hányzásról leszokott.
Ha idõközben mégsem tudja megtartani a
cigarettáról történõ lemondást, az sem
veszíti el az addig összegyûjtött betéti
összeget: felveheti, de nagyon alacsony
kamatot – éves 1,5 % -ot – írnak jóvá.
Az akcióra jelentkezõk keressék a Cser-
hát Takarék kirendeltségét - ezt követõen
pedig le kell tenni a cigarettát és félretenni
annak árát.

Magyar-szlovák 
együttmûködés
A Palócföld népi kultúrájának elemeit felhasználó
termékek gyártása kezdõdhet meg egy magyar-
szlovák együttmûködés keretében - tájékoztatott
Olexa Miklós, az AX Ipoly Ideál Szociális Szövet-
kezet elnöke. 
Az elképzelés az egykori Ipoly Bútorgyár szellemi
örökségére épül és egy 2010-es Európai Uniós
pályázat az alapja. Egy üzletember találkozón Zó-
lyomban, a helyi mûszaki egyetem belsõépítész
tanszék vezetõje, Rene Badura is fantáziát látott
abban, hogy a palóc kultúra egyes elemeire épü-
lõ bútorokat, belsõ építészeti termékeket lehetne
kifejleszteni. A közös ügy érdekében egy autó-
busznyi egyetemista érkezett tanáraival váro-
sunkba, hogy a Palóc Múzeumban ismerkedhes-
senek a népi mûvészet tárgyi emlékeivel. 
A látogatás alapján konkrét elképzelések szület-
tek a többségében kézmûipari, házi jellegû gyár-
tással, fõleg exportra szánt termékek elõállításá-
ra, amelyek tervezését a zólyomi mûszaki egye-
tem belsõépítészeti kara végzi. 
A gyarmati AX Ipoly Ideál Szociális Szövetkezettel
közösen elindulhat a tervezés, megkezdõdik a pi-
ackutatás, a gyártás szervezése, amelyben a pa-
lóc vidék faiparában tevékenykedõkre, az ezer-
mesterek munkájára is számítanak. 

(szendre)

Takarékosság és egészség

VÉDJE ÖNMAGÁT, VÉDJE SZERETTEIT!
Vegyen részt ingyenes, dohányzásról leszoktató programunkban!

Ha már próbált leszokni, ha most határozta el, szívesen várjuk tájékoztatónkon!
HELYSZÍN: Bgyarmat, Polgármesteri Hivatal díszterme
IDÕPONT: 2012. ápr. 23., hétfõ, 10 óra

A CSERHÁT TAKARÉK TÁMOGATÁSÁVAL!
Bgy-i, Rétsági, Szécsényi 

Kistérségi Népegészségügyi  Intézet





Szinte hihetetlen, de még a focit is kí-
naiak találták fel, úgy időszámítás előtt

2000 tájékán, aztán évezredekkel ké-
sőbb, 1820 körül az angolok kezdtek a

labdakergetésbe, majd Budapesten
1897-ben volt az első focimérkőzés és

így vált népszerűvé végül 1902-től Ba-
lassagyarmaton is a labdarúgás. Ennek

legújabb kori történetét a BSE Palóc
Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület ír-
ja, amelyben több mint százötven 6-19
éves focizni szerető fiatal kergetheti a

labdát elhivatottan szolgáló edzőik irá-
nyítása alatt.

Szakmai vezetõjük, egyben a felnõtt
csapat edzõje Mohácsi László. A barát-
ságos fiatalember tizenkét éve, Sisa Ti-
bor edzõsége idején került a BSE-be irá-
nyító középpályásként, és megjárta az

egyesület történetének egyik legna-
gyobb sikersorozatát is, egészen az ak-
kori második osztálynak számító NB-
I/B 8. helyéig. Most, harminckilenc
évesen is néha beszáll a játékba és szak-
mai vezetõként szíve-lelke a Palóc Far-
kasok Utánpótlás Sport Egyesület,
melynek célja elsõsorban a gyerekek
nevelése, a labdarúgás oktatása, képzé-
se a különbözõ korosztályok verse-
nyeztetése.

Olyan kiváló edzõk irányítják a fiata-
lokat, mint az U-7-nél Gaál Péter és
Benécs Balázs, az U-9-nél Dobsonyi
László és Mohácsi László, az U-11-es
csapatot Schuchmann Attila vezeti, az
U-13-at Szalai István, az U-15
Szalánszki Róbert keze alatt van, az U-
17 Bérczi József, az U19-es csapat edzõ-
je Cserni István. A technikai vezetõ Je-
len István, a szakmai vezetõ Mohácsi
László, az egyesület elnöke Gaál Dé-
nes.

A klub rendszeres játék- és edzésle-
hetõséget biztosít a kispályás Bozsik
programban és az NB II kiemelt nagy-
pályás bajnokságban szereplõ balassa-
gyarmati és környékbeli fiatalok szá-
mára. Kispályás csapataink a Bozsik és
meghívásos tornákon kimagasló ered-
ményeket érnek el, mellyel jó alapot
adnak a most is remekül szereplõ
nagypályás csapatoknak. Az U-19 és az
U-17 a harmadik helyért vív nagy har-
cot, míg az U-13 és U-15-ös csapatok a
dobogó legfelsõ fokáért vannak ver-

senyben! A tehetséges fiatalok - mint
Kántor Barnabás, Szalánszki Gergõ,
Oláh Ádám, Szita Levente, Jambrik
Benjámin, Mohácsi Levente, Oláh Raj-
mund és társaik - közül többen megyei
és Észak-Magyarország válogatottak,
és az U-15-ben játszó tehetséges csatár,
Oláh Ádám a korosztályos magyar vá-
logatott tagjaként olaszországi nemzet-
közi tornán képviselte hazánkat.

A mai világban már drága játék a
labdarúgás. A fiatal focisták versenyez-
tetése és felkészítése komoly terheket
ró az egyesületre, mely költségek fede-
zetét nem könnyû elõteremteni. Sokat
köszönhetnek a kormány látvány-csa-
patsportágak támogatására tett lépései-
nek. Az egyesület sikeresen pályázott a
2011/12 –es bajnoki évben a TAO–s
pénzekre, mely keretében több mint 28
millió Forintot kaptak támogatóiktól.
Ezen kívül nagymértékben hozzájárul
az önkormányzat támogatása, vala-
mint néhány szponzori felajánlás, a
sportolók tagdíj befizetése, illetve más
pályázatokon nyert források, és nem
utolsósorban a szülõk áldozatvállalása
a célok megvalósításához. 

Az egységes BSE felszerelés, a me-
zek, labdák, a mérkõzésekre való uta-
zás, étkezés, a nevezési és sportorvosi
díjak, játékengedélyek és más felmerü-
lõ költségek biztosítása mindennapi
gondot jelent pénzügyi téren. Úgy tû-
nik, hogy a Palóc Farkasok Utánpótlás
Egyesületnél sikerül a stabil anyagi hát-
tér biztosítása, ezáltal a Balassagyarmat
jó hírét is szolgáló tehetséges fiatal fo-
cistáknak a szerepeltetése. Hajrá, Palóc
Farkasok!                            Szabó Endre

2012.  április

sport

G
Y
A
R

M
A
T
I 

H
ÍR

E
K

 

13

Hajrá, Palóc Farkasok!
13

Városi sporttámogatások
A szokásokhoz híven az önkormányzat tá-
mogatja a városi sportegyesületek mûkö-
dését. Idén 14 millió Forint kerül elosztás-
ra. Az egyes klubok támogatásán kívül 1
millió 130 ezer Ft-ot sportrendezvények tá-
mogatására, 300 ezret pedig kiemelt spor-
tolók támogatására fordít a város. Ez utób-
bi két támogatási formát pályázati eljárás
keretében bonyolítják.  Az egyesületi tá-
mogatások: Kiss Árpád Verseny és Diák-
sport Egyesület 200.000 Ft, Kábel SE
2.500.000 Ft, Babcsán Mûvek SE 150.000
Ft, Tenisz SE 100.000 Ft, Tengó SE
100.000 Ft, Dózsa DSE  (asztalitenisz)
400.000 Ft, Balassi Bálint KSE (tájfutás)
200.000, Bástyák Jégkorong SE 100.000
Ft, Karate SE 100.000 Ft, Ipoly Walking
SE 380.000 Ft, Vitalitás SE 2.240.000 Ft,
Palóc Pumák 100.000 Ft, BSE 3.000.000
Ft, Palóc Farkasok 3.000.000 Ft.

Ódor az erõemelõ magyar bajnok 
A Magyar Erõemelõ Szövetség szervezésében került megrendezésre a RAW
Erõemelõ Magyar Bajnokság. A verseny egyben a Magyar Kupa Csapatbajnoksága
is volt. A RAW annyit jelent, hogy semmilyen teljesítményfokozó ruházatot nem
használhatnak a versenyzõk. A Vitalitás SE 11 versenyzõje mérettette meg magát.
Nõk
47 kg-os súlycsoportban Kutelszki Adrienn II. hely
52 kg-os súlycsoportban Szûcs Szilvia II. hely
57 kg-os súlycsoportban Kukucskáné Csampa Szilvia III. hely
63 kg-os súlycsoportban Kakas Gáborné III. hely
84 kg-os súlycsoportban Savanyúné Oroszki Rita III. hely
Férfiak
93 kg-os súlycsoportban Ódor András I. hely
83 kg-os súlycsoportban Antolik Attila III. hely
59 kg-os súlycsoportban Savanyú Tamás IV. hely
120 kg-os súlycsoportban Hajdú Tibor IV. hely
105 kg-os súlycsoportban Pleva József X. hely
105 kg-os súlycsoportban Kakas Gábor XV. hely
120 kg-os súlycsoportban Hajdú Tibor IV. hely
A csapatbajnokságban a gyarmati hölgyek harmadik helyen végeztek, mindössze 1
ponttal lecsúszva a dobogó második fokáról. A férfi csapat az ötödik helyen zárt.








