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A fullasztó kánikulában üdítően hűs

Palóc Liget mélyén szégyenkezik a

szebb napokat látott Szabadtéri Szín-

pad. A négy éve bezárt létesítmény

pusztulása hamarosan már csak múló

emlék, az önkormányzat ugyanis nem

csupán helyreállítja, de szórakoztató

központtá alakítja a területet.

A hatvanas években létrehozott
Szabadtéri Színpad számtalan ese-
ménynek adott otthont négy évtize-
det felölelõ mûködése alatt, a kon-
certeken, dalesteken, filmvetítése-
ken, fesztiválokon kívül például a
Palóc Búcsúnak vagy a Diákjuniális-
nak is kellemes helyszínt biztosított.
Kevesen tudják a városban, hogy a
nyolcvanas évek közepén
Makovecz Imre tervezte a térelvá-
lasztó cölöpsort és az úgynevezett
„cirmoskaréjt”.

Sajnos négy évvel ezelõtt életve-
szélyessége miatt be kellett zárnia a
városnak, azóta magára hagyatva

várja sorsa jobbra fordulását a szebb
napokat látott létesítmény. 2009-ben
– három évtized után – az önkor-
mányzat rendbe hozta a Palóc Liget
gyalogösvényeit, lépcsõit és vízel-
vezetését, ám a színpadra már nem
jutott pénz. 

A teljesen elgazosodott, lepusz-
tult terület ideális célpontja lett a
fosztogatóknak. A minap például a
közterület-felügyelõk hívták ki a
rendõröket egy tolvajra, aki már
szépen összepakolt a létesítmény-
ben tett gyûjtögetõ körútja során.
Ezek a történetek is tettekre sarkall-
ták a városvezetést, a polgármesteri
hivatal szakembereivel bejárták a
helyszínt és rögzítették a tennivaló-
kat. Legelõször a közmunkások
közremûködésével kivágják a leg-
rosszabb állapotban lévõ, veszélyes
fákat, kiírtják az elburjánzott vadnö-
vényzetet, levágják az égig érõ fü-
vet. Ezután kerülhet sor a terület le-
zárására, a föld alatt teljesen elro-
hadt, szintén életveszélyes cölöpsor
cseréjére.

Az irodában is megkezdõdik a
munka: heteken belül elkészítik az
uniós pályázatot „turisztikai látvá-
nyosságok fejlesztésére”. Az au-
gusztusban aktuális kiírás száz szá-
zalékos támogatottságot biztosít si-
ker esetén. A projekt szerint felújíta-
nák a fõutcai Képtárat, onnan gya-
logösvény vezetne a Ligetbe, a Sza-
badtéri Színpadot pedig multifunk-
cionális szórakoztató központtá ala-
kítanák. Az elképzelések természe-
tesen szervesen illeszkednek a vá-
rosközpont rekonstrukciójához.

Ha minden a várakozásoknak
megfelelõen alakul, akkor jövõ nyá-
ron újra felcsendül a muzsika és a
közönség tapsa a Szabadtéri Színpa-
don.

(szilágyi)
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Életet lehelnek 
a Szabadtéri Színpadba

A kormány az idén 24 milliárdot fordít az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ
önkormányzatok (ÖNHIKI) megsegítésére, a keretbõl az elsõ fordulóban 9 milliárdra
lehetett pályázni. A napokban született meg a döntés: városunk 72,5 milliót nyert. Az
önkormányzat a mûködési hitel visszafizetésére fordítja az összeget, s az újabb for-
dulóban is pályázik támogatásra. 

Nyert a város

Sulibuli
Csinálta a fesztivált a diákság: a Diákju-
niális ma már intézmény Gyarmaton.

Tizenkilencedik alkalommal rendezett a
város tanévzáró vetélkedõt a középisko-
lásoknak, melyet évek óta a Balassi Bálint
Gimnázium nyert – legalábbis eddig.
A háromnapos rendezvényen ezúttal is já-
tékos szellemi- és sportfeladatokban mér-
hette össze a város hat középiskolája tu-
dását és ügyességét. Idén is több száz di-
ák látogatott el a különbözõ versenyekre
és programokra a Diákjuniálison. Bár már
csak két középiskola van városi fenntar-
tásban, a gimnáziumok mellett a Szent
Imre Keresztény Iskola, a Szondi és a
Mikszáth szakközépiskolák, valamint a
nyírjesi speciális iskola is részt vett a vetél-
kedésben. A tavalyi nemzetközi játék után
a kékkõiek most is lejöttek a pénteki nagy-
vetélkedõre, és valamennyi játékban õk is
megküzdöttek a pontokért. 
Szerdán és csütörtökön is a sporté volt a
fõszerep: a foci, a kosárlabda, a röpi, a
pingpong és az erõemelés mellett idén lé-
zerharcoltak is
a diákok. Ezút-
tal azonban itt
csak a részvé-
tel volt a fon-
tos, hiszen az
összesítésbe
nem számítot-
tak bele a
sportfeladato-
kért járó gyõ-
zelmek. Az
activity, a zenei
vetélkedõ és a
karaoke is remek hangulatot teremtett a
mûvelõdési központban, a pénteki utolsó
vetélkedõ némi ijedtséggel kezdõdött a
reggeli esõzés miatt. A Megyeháza elõtt
elõadott esõûzõk azonban megtették a
hatásukat, így a nagy feladatokat a stran-
don tarthatták meg a szervezõk. Itt a diá-
kok habpancsiztak, sütibõl tornyot építet-
tek és vizifociztak is. 
A legnagyobb meglepetést az eredmény-
hirdetés okozta, hiszen idén nem a Balas-
si gimnázium nyert, hanem az évek óta
nyomukban járó Ridens speciális iskola!
Harmadik a Mikszáth, negyedik a Szent-
Györgyi lett. A sereghajtó három helyen a
Szent Imre, a kékkõi iskola és a Szondi
osztozott.
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Felújítás
A városközpont rekonstrukcióhoz csatlakoz-
va - mivel annak megvalósulása után öt
évig nem végezhetõ a területen földmunka
- az ÉMÁSZ megkezdte a fõutca belvárosi
szakaszának villanyhálózat felújítását. A
munkák befejezése július végére várható. 
Az önkormányzat elérte a tárgyalások folya-
mán, hogy a kivitelezõ a templomtól keletre
teljes járdaszélességben felújítja a burkola-
tot, a városrekonstrukció által érintett szaka-
szokon nyomvonalas helyreállítás lesz, mi-
vel ezen a területen faltól-falig új burkolat-
rendszer épül. 
Új hír, hogy a városközpont rekonstrukció
közbeszerzési eljárása megindult. Az elõmi-
nõsítés során az illetékes hatóságok jóvá-
hagyták a projekt pénzügyi finanszírozását
és mûszaki tartalmát. A közbeszerzési do-
kumentáció jóváhagyása napokon belül
várható, a testület július elején dönthet a ki-
vitelezõ kiválasztásának megindításáról.

Sportcsarnok

Kormányzati támogatás segítségével, közel
20 millió forintos beruházás keretében befe-
jezõdött a Városi Sportcsarnok felújítása. A
munkálatok során új csapadékvíz elleni szi-
getelést helyeztek el a tetõn, hõszigetelték
az épület teljes homlokzatát, illetve a nyílás-
zárókat is hõszigeteltre cserélték. Megtör-
tént a nézõi vizesblokkok felújítása, illetve
az akadálymentesítés is, amely lehetõvé te-
szi a csarnok használatát a mozgáskorláto-
zottaknak is. 

Színjátszók
A Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Talál-
kozó megyei bemutatóján ezüst minõsítést
kapott a Dózsa iskola alsósaiból alakult Pa-
lánták, A kiskakas rézgarasa címû darabot
Tóthné Szarvas Márta és Garamvölgyi
Attiláné tanítónõk rendezték. A felsõsökbõl
összeállt Pimasz Kamaszok évek óta a leg-
sikeresebbek a gyarmati nevezõk között. A
Nyíregyházi Ágnes tanárnõ rendezte Tûvé-
tevõk címû parasztkomédiára idén is arany
minõsítést kaptak. 

Örömzene
Ha élne Horváth Danó ügyvéd, író és lap-
szerkesztõ, aki a megye elsõ szabadelvû
hetilapját, az 1871-ben megjelent Ipolyt
kiadta, bizonyára õ is arról írna, hogy a pol-
gári kezdeményezés most is új színekkel
gazdagítja a város életét.
Akkoriban a korcsolyázó egylet mega-
lakulásával sorban jöttek létre a legkülön-
bözõbb egyesületek, amelyek tagjaiknak
alkalmat adtak a vigadozásra is. Jöhettek
háborúk, rezsimek, a város lakói mindig
megtalálták az élet örömeihez vezetõ
utakat. Voltak bálok a legényeknek,
leányoknak, a házasoknak, aztán orszá-
gos táncbajnokság, neves elõadók léptek
pódiumra a Tünde presszóban, ahol zene
és tánclehetõség is volt. A feledhetetlen
Csíkász István és színtársulata a város jó
hírét is szolgálta. A Szabadtéri Színpadon
még Zámbó Jimmy is fellépett és teltháza-
sok voltak a nyári filmvetítések, de itt vette
kezdetét a Palóc Búcsú országos hírû ren-
dezvénye is. De ha esik, ha fúj, azért már
negyedszázada él a Nosztalgia bál, ame-
lynek egykori zenésze, a szinte megállás
nélkül játszó és éneklõ Ebecz Lajos június
közepén elindította az I. Örömzene eln-
evezésû rendezvénysorozatot az Orchidea
Cukrászda elõtt. Ehhez többek között
támogatóra talált Jagyutt Péter, az orszá-
gosan elismert mestercukrász szemé-
lyében és más társakkal együtt úgy
gondolják, tenni kell azért, hogy a város és
az ide látogatók számára színesedjenek a
nyári programok. 
Az ingyenes nyári rendezvény kéthetente
ismétlõdne és a mûsorban lehetõség nyílik
a helyi elõadók bemutatkozására is. Az
életünket színesítõ elképzelés támogatói
között szerepel az önkormányzat és a
Polgárõr Egyesület, amely biztosítja a ren-
dezvény idején a forgalomkorlátozás rend-
jét a Cukrászda térségében. Szabó Endre

Pályázatok
Az önkormányzat újabb pályázatok bead-
ásáról döntött. A Kiss Árpád Általános
Iskola és a Balassi Gimnázium diákjai
juthatnak kiemelt tehetséggondozó pro-
gramhoz két TÁMOP pályázat révén.
Szintén a TÁMOP óvodafejlesztési
keretében új fejlesztõ- és udvari játékokhoz
juthatnak intézmények, továbbá az MLSZ
pályaépítõ programja keretében 20x40
méteres mûfüves pálya épülhet a szaba-
didõsport és az utánpótlás futball
fejlesztésére a Dózsa Tagiskolában.

Rendelõ
Huszonkilenc millió forintos Európai Uniós
támogatásban részesült az önkormányzat,
amely 6 milliós önerõt biztosított a kórház

rendelõintézetének felújításához. A kivitele-
zés során kicserélték a nyílászárókat, az
épület homlokzatát hõszigetelték, illetve az
épület akadálymentesítése is megtörtént.
Emellett a fogorvosi ellátás színvonalának
fejlesztése érdekében a projekt keretében
különféle orvosi eszközök, bútorok beszer-
zésére is sor került.

Látogatás
Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete tár-
gyalást folytatott városunkban Balla Mihály
országgyûlési képviselõvel és Medvácz La-
jos polgármesterrel. A megbeszélésen szó
esett befektetési lehetõségekrõl, a helyi
kkv-kkel való együttmûködések esélyeirõl.
Az eseményt erõsítõ sajtótájékoztató után a
Hunyadi utcában található Ipoly-menti kiállí-
tóhelyen a nagykövet megnyitotta Shai
Ginott fotómûvész kiállítását. Ilan Mor meg-
köszönte a város vezetésének és polgárai-
nak azt a több évtizedes munkát, mellyel a
holocaustban megsemmisült többszáz éves
egykori zsidó közösség emlékét ápolják.

Kamionstop
Lakossági panaszokra reagálva az önkor-
mányzat legkésõbb az õsztõl tervezi, hogy
a 7,5 tonna feletti teherszállító jármûvek for-
galmát jelentõsen korlátozza a város önkor-
mányzati útjain. Például a 2005-ben felújí-
tott Batthyány utca állapota már alig bírja
azt a többletterhelést, amelyet elsõsorban a
Budapestrõl Szügy felé közlekedõ kamion-
forgalom okoz. Nem titkolt célja a városve-
zetésnek, hogy az állami utakra vezesse az
átmenõ teherforgalmat, és jelentõsen korlá-
tozza a kis teherbírású utcák forgalmát,
azok állagának megõrzése érdekében. 
A képviselõ-testület a bevezetés elõtt tár-
gyalásokat kezdeményez a belterületeken
található, kérdésben érintett vállalkozások-
kal a kivételek rendjérõl, illetve az engedé-
lyek megváltásának, az eseti és idõszakos
útdíjak mértékérõl.



A korábbi évekkel szemben az utóbbi hó-
napokban jelentõs Európai Uniós pályá-
zati forráshoz jutottak gyarmati és kör-
nyékbeli vállalkozások is. Ekkora támo-
gatási és beruházási nagyságrendre
2003 óta nem volt példa.

Az elnyert
közel 2
milliárd fo-
rintos uni-
ós és kor-
mányzati
támogatás-

ból közel 8 milliárd forint értékû fejlesztés
valósulhat meg az elkövetkezõ egy évben.
Ennek köszönhetõen nemcsak a helyi cé-
gek gazdasági pozíciói javulnak majd, de
mindez kedvezõen befolyásolja a foglalkoz-
tatottságot, várhatóan többszáz fõvel növel-
ve az aktív munkavállalók számát.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja
szerint technológiai és telephelyfejlesztésre,
illetve foglalkoztatás bõvítésre az elmúlt ne-

gyedévben az alábbi cégek nyertek jelentõ-
sebb összegeket Gyarmaton: a Delphi
kompresszorgyár 1 milliárd forinthoz juthat,
az Aluflex Kft. 213 millió forintot nyert, a
Delta-Tech Kft. 87 millió forintot. Információ-
ink szerint mindhárom cég jelentõs csarnok-
és foglalkoztatásbõvítést tervez. 
Az Ipoly Cipõgyár 100 millió forinthoz, a JP
Engine Kft. 20 millió forinthoz juthat nyertes
pályázata révén. A térségben más vállalko-
zás is jelentõs sikert könyvelhet el, például
az érsekvadkerti Fakon Kft. 278, a szügyi
Zollner 161 millió forintot nyert. 
Balassagyarmat környékén a vállalkozói
szektort érintõ ilyen mérvû támogatási és
beruházási nagyságrendre 2003 óta nem
volt példa. A vállalkozások beruházási aktivi-
tása remélhetõleg jele lehet a válság végé-
nek, melyet erõsíteni látszik, hogy az önkor-
mányzat számításai alapján a tavalyi terv-
hez képest mintegy 100 millió forinttal növe-
kedhet a cégek árbevétele után fizetendõ
helyi iparûzési adóbevétel.
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Régen látott 
vállalkozói fejlesztések

Kettõn áll
a vásár
Az önkormányzat gazdasági
bizottságának elnöke szerint a
szesztilalom bevezetése óta eltelt
idõszak esetei rávilágítanak a
vendéglátóhelyek felelõsségére is.

Mint az köztudott, a közterületeken
tapasztalt éjszakai randalírozások miatt
az önkormányzat május 1-tõl bevezette
a szesztilalmat városunkban. A határozat
értelmében péntekenként és szombat-
onként 22 órától másnap reggel 05 óráig
alkoholt árusítani kizárólag a
vendéglátóhelyeken szabad – vagyis
egyetlen élelmiszerüzletben, de a Tesco-
ban és a benzinkutakon sem lehet
szeszesitalokat vásárolni.
Két hónappal ezelõtt, a döntés
képviselõ-testületi ülésén Huszár Péter,
az önkormányzat gazdasági bizottságá-
nak elnöke annak a véleményének adott
hangot, hogy a jövõben egyértelmûvé
válik a vendéglátóhelyek felelõssége is. 
- A szesztilalom bevezetése óta eltelt
idõszak igazolta az aggályaimat – állítja
Huszár Péter. – Nem lett kevesebb az
éjjeli randalírozás, mint korábban.
Ugyanolyan városkép fogadja másnap a
békés városlakókat, mint elõtte: az elõzõ
éjszaka nyomai. Felborogatott kukák,
eldobált szemét, a Palóc Ligetben, ját-
szótereken is folytatódtak a randalírozá-
sok, emellett több lakos jelezte nekem,
hogy kora hajnalban ugyanúgy tombol-
nak az ittas fiatalok az utcákon. A képlet
egyszerû, megkerülhetetlenné vált a
szórakozóhelyek felelõssége. Arról már
nem is beszélve, hogy értesüléseim
szerint 18 éven aluli fiatalokat is kiszol-
gálnak alkohollal a legtöbb helyen. 
Huszár Péter képviselõ szerint lépnie
kell az önkormányzatnak: - Ugyanazt
mondom, mint a döntés elõtt: ne csak a
város fizesse a romeltakarítás költségeit,
hanem osztozzunk meg rajta a
vendéglátóhelyekkel. Kettõn áll a vásár:
ha az önkormányzat partner volt egy
probléma kezelésében, akkor most õk is
legyenek azok. Elvégre közös érdekrõl
van szó, városunk rendjérõl és tisz-
taságáról, hiszen minden egyes kárel-
hárítást az adófizetõk pénzébõl kell az
önkormányzatnak finanszíroznia. 

Nagy változások történnek a 14. évébe lépett közkedvelt
vendéglõben: szeptembertõl megújult Svejk várja a vendégeket.
Sinágel József elérkezettnek látta az idõt arra, hogy évek óta ter-
vezgetett elképzeléseit megvalósítsa. A munkálatok hetek óta folynak,
minden megfelelõ ütemben halad. 
A népszerû vendéglõ két teremmel bõvül, amelynek köszönhetõen 300
négyzetméter áll majd a vendégek rendelkezésére. Az utcafronton lesz
a 30 fõ befogadására alkalmas retró bisztró: a mostanság ’oly divatos
nosztalgia hullámain a ’60-’70-’80-as évek életérzése kaphatja el a
közönséget. A berendezés a legapróbb részletekig ennek megfelelõ
lesz, de a zene is bakelitrõl szól majd: egyik nap LGT, másik nap
Shadows, harmadnap Led Zeppelin, aztán Cseke László Szabad
Európa Rádiós összeállításai, s nem lesz megállás. Kedd és szerda
esténként a Bajnokok Ligája megszállottjait várják szupertévével és
finom sörkorcsolyákkal.
A bajor stílusú (tiszta fa) 120 férõhelyes nagyterem mindenféle nagyren-
dezvénynek otthont kínál: lehet itt konferencia, lakodalom, céges össze-
jövetel, de tervben vannak zenés-táncos bulik és kabaréestek is. 
A nagy átalakításnak ezzel még véletlenül sincs vége: új beren-
dezésekkel teljesen megújul és bõvül a konyha, megszépülnek a vizes-
blokkok, mindemellett korszerû légtechnikát szerelnek fel, hogy ne vigye
haza a konyhaillatot a vendég. 
Szeptembertõl bárki meggyõzõdhet arról, hogyan kíván megfelelni az új
kihívásoknak az alaposan megváltozott Svejk Vendéglõ.            

(szilágyi)

Megújul a Svejk Vendéglõ
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A Budapest Bank balassagyarmati

bankfiókjának munkatársai a Szabó

Lőrinc Általános Iskolába látogattak

el, hogy önkéntes segítségükkel

megszépítsék az intézmény udvarát.

Az akcióra a Törődés Napja önkéntes

programsorozat keretében került sor,

amely idén tavasszal országszerte 12

városban zajlik a Budapest Bank

szervezésében.

A Budapest Bank gyarmati bank-
fiókjának munkatársai a Szabó Lõ-
rinc Általános Iskolában jártak. Az
intézmény számára komoly gondot
okoz az udvari eszközök megfelelõ
állagvédelme, amelyre az önkor-
mányzati finanszírozás szûkössége
miatt jelenleg nincs lehetõsége.
Ezért jött jól a kétkezi és az anyagi
segítség: a pénzintézet dolgozói le-
festették az udvari kerítést, a pado-
kat és a kültéri eszközöket, a bank
pedig 100 ezer forinttal támogatta a
munkálatok elvégzését. 

„Az önkéntesség bankfiókunk ha-
gyományai közé tartozik, tavaly a Dó-
zsa György Általános Iskola egyik
osztálytermet újítottuk fel. Fontos szá-
munkra, hogy jótékonyan járuljunk
hozzá azon intézmények fejlõdésé-
hez, ahol gyermekeink tanulnak. Na-
gyon örülök, hogy ez alkalommal is
számos kollégánk és családtagja jött
el, hogy szebbé és biztonságosabbá te-
gye a gyermekek környezetét” -

mondta el Fábiánné Jóna Zsuzsanna,
a Budapest Bank helyi fiókvezetõje.

A pénzintézet több mint tíz éve
rendezi meg – minden évben kétszer:
tavasszal és õsszel – a Törõdés Napja
nevû programsorozatát, amelynek el-
sõdleges célja a helyi gyermek- és if-
júsági oktatási, egészségügyi intéz-
mények támogatása, az ott élõk élet-
körülményeinek és környezetének ja-
vítása. Az önkéntes akciósorozat ke-
retében évente országszerte több száz
munkatárs, összesen körülbelül 2600
önkéntes órával nyújt segítséget kü-
lönbözõ helyi intézményeknek.

A bank számára fontos érték a sok-
színûség és az esélyegyenlõség. Az
önkéntes munka mellett a pénzintézet
a rászorulóknak további segítséget is
nyújt két legnagyobb önálló alapítvá-
nyán keresztül: a „Budapest Bank Bu-
dapestért” és a „Budapest Bank az
Oktatásért és a Magyar Pénzügyi Kul-
túráért” Alapítványok az elmúlt több
mint 20 évben összesen több mint 31
ezer pályázatot bíráltak el, és részesí-
tettek 830 millió forint vissza nem té-
rítendõ támogatásban.                   (x)

A Budapest Bank önkéntesei megszépítették az intézmény udvarát

Törõdés napja az iskolában
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Környezetvédõ ovisok
A Nyitnikék Tagóvoda peda-
gógiai programjában hosszú
évek óta kiemelt szerepet
kap a környezettudatos neve-
lés, hogy a világ dolgai iránt
érdeklõdõ, természetet szere-
tõ gyermekek kerüljenek

majd iskolába. A Zöld utat a Kék bolygóért
elnevezésû programsorozattal környeze-
tünk védelmét, az ökológiai szemlélet kiala-
kulását alapozták meg: az öt nap során az
apróságok a szülõk bevonásával parkosítot-
tak, tapasztalatokat szereztek a szelektív
hulladékgyûjtésrõl, ellátogattak a marcali
hulladékgyûjtõ telepre. Végül kalandtúrát
tettek az óvoda udvarán, ahol vidám ver-
sengés keretében mélyítették a Föld védel-
mérõl szerzett ismereteiket. 

Jobbágy emléknap
A Jobbágy Károly Alapítvány és a Madách
Imre Városi Könyvtár megrendezte a ha-
gyományos Jobbágy Károly emléknapot. 

A program emléktábla-avatással kezdõdött
a költõ szülõházánál, ahol Jobbágy Károly
lánya, Jobbágy Ilona mondott beszédet. A
könyvtár kupolatermében Medvácz Lajos
polgármester köszöntõ szavai után Herczeg
Hajnalka, a kuratórium elnöke értékelte az
alapítvány idei pályázatát, s adta át a díjat a
nyertesnek, Kiss András Jánosnak A salgó-
tarjáni acélgyár története1956-ban címû
munkájáért.  A rendezvényen közremûkö-
dött a Balassagyarmati Dalegylet Ember
Csaba karnagy vezetésével és Csábi István
elõadómûvész, aki a program végén 85.
születésnapja alkalmából köszöntötte az
egybegyûltek nevében a költõ özvegyét,
Jobbágyné András Katalint.

Jó palócok
A Mikszáth Kálmán Középiskola immáron
harmadik alkalommal rendezte meg azt a
kerékpáros emléktúrát, amellyel formabontó
módon emlékeznek Mikszáth Kálmán halá-
lának évfordulójára. 
A vállalkozó szellemû diákok és tanárok
nyeregbe pattantak és elkerekeztek

Zsélybe, ahol különbözõ játékos és mókás
vetélkedõkön vettek részt, majd
Szklabonyán Lavaj Árpád igazgató vezeté-
sével megkoszorúzták a Mik-
száth szülõháza elõtt található
szobrot, mely után irodalmi
teszten mérték össze tudásu-
kat. A verseny legjobbjai:
Matyóka Renáta, Czibulya Márk, Gál Csa-
ba, Laukó Dávid, Pribelszki Zsolt és Nagy
Alex.                                            (Bellér A.)

Újabb freskók
Szent István után Szent Péter és Szent Pál
képei is felkerülnek a Szentháromság
Plébániatempom belsõ falaira. 
A nagytemplom belsejét tíz évvel ezelõtt újí-
tották fel. Akkor a falfelületek antik meszes
eljárású festése mellett néhány kisebb kép,
valamint címerek is készültek, de a munkát
nem teljesen fejezték be. Most ismét
Lencsés Zsolt freskói kerülnek a falra. A
munka hamarosan befejezõdik, várhatóan
július elsõ vasárnapján kerül sor a két
freskó ünnepélyes szentelésére. 



Népszerû a Vadaspark
Nagy sikert aratott a Nyírjesi Füvészkert és Vadaspark
gyermeknapja: a festõi szépségû környezetben ren-
dezett színes programokon kiválóan szórakoztak gyer-
mekek és szülõk egyaránt.
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Immáron tizenhatodik alkalommal vár-

ja a szórakozni vágyókat megyénk leg-

nagyobb szabadtéri rendezvénye. A

népszerű Sörfesztivál az idén új hely-

színen várja a habzó nedű és a köny-

nyed muzsika kedvelőit. Szeptember

elején újabb rendezvényt indít útjára a

főszervező.
Tizenhat éves történelme alatt egy

tucatszor a Loksi-pálya adott otthont a
rendezvénynek, ám ezúttal költözik a
közkedvelt fesztivál. 

- Az elmúlt három évben a pálya
környékén lakók, másokat is maguk
mögé állítva, intenzív nyomást gyako-
roltak a terület tulajdonosára, az ön-
kormányzatra – ismerteti az okot Faze-
kas János fõszervezõ. - A környékbeli-
ek az embertelen körülményeket, az éj-
szakába nyúló hangzavart kifogásol-
ták. A polgármester úr helyt adott a
panaszáradatnak, és új helyszínt jelölt
ki. Sajnáltam a város vezetését, mert
ebben a helyzetben csak olyan döntést
lehetett hozni, amely az egyik fél sérü-
lésével jár. 

A Sörfesztivált az Ipoly-parti mûfü-
ves focipálya mellett rendezik meg.

- Elsõ ránézésre ez a terület méltat-

lannak tûnt a rendezvény színvonalá-
hoz – magyarázza a fõszervezõ. - Gon-
dozatlan, infrastruktúrát nélkülözõ,
bekerítetlen terület a város kissé elha-
gyatott részén, szóval nem túl épületes
látvány. De a buli, ennek ellenére, júli-
us 17–22. között itt lesz. Miután meg-
kötöttük a bérleti szerzõdést, meg-
kezdtük az építési munkákat. Az új
helyszín rehabilitálása mintegy 2,3
millió forint többletköltséggel jár,
melynek egy része a terület kialakítá-
sát, az infrastruktúra kiépítését céloz-
za, másik része az új helyszínbõl adó-
dó járulékos feladatok finanszírozását
teszi lehetõvé. 

Fazekas János nem rejti véka alá vé-
leményét a fesztivál jövõjével kapcso-
latban sem: - Az efféle „zajos” rendez-
vényeket tolerancia nélkül nem lehet
megvalósítani. Máshol is van, mégis
mûködik. Tartok attól, hogy most
majd az új helyszín környékén lakók-
ban merülnek fel hasonló kifogások,
így a problémát nem megoldottuk,
legfeljebb elodáztuk. Ha ez így megy
tovább, eljön az idõ, amikor ezt az
egyébként alacsony áron tartott ren-
dezvényt már nem lehet gazdaságosan
fenntartani, és elmarad. Sajnálnám, hi-
szen 16 éve szolgálja a szórakozást, rá-

adásul azon kevés események közé
tartozik, amely közpénzek nélkül, ma-
gánforrásból szervezõdik. Természete-
sen a kellemetlen elõjáték ellenére az
idén is minden tõlünk telhetõt megte-
szünk, hogy minél színvonalasabb
szórakozást nyújtsunk vendégeink-
nek. A helyszín kialakításának alakulá-
sát és a programok szervezését nyo-
mon követhetik a helyszínen, a www.
nogradimagazin.hu oldalon, illetve a
Facebookon a Balassagyarmati Sör-
fesztivál oldalán. 

A Sörfesztivál
gazdája két hó-
nap múlva újabb
n a g y s z a b á s ú
rendezvényt in-
dít útjára: szep-
tember 7-9. kö-
zött kerül sor az
I. Magyar-Szlo-
vák Horgász-
Vadász Feszti-
válra, s a Nógrád
Megyei Vadász-
napra. A Palóc
Ligetben és a Baj-
csy utcában való-
di forgatag várja majd a látogatókat:
lesznek itt kiállítások, bemutatók, kós-
tolók, vásárosok, elõadások, a nagy-
színpadon pedig egymást követik a
népszerû elõadók koncertjei.                   

(szilágyi)

Költözik a Sörfesztivál
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Nem bántja a szemét?
Az önkormányzat évek óta súlyos milliókat költ arra, hogy
azokat az illegális szemétlerakókat felszámolja, amelyek min-
den évben újra és újra megtelnek. Most is találkozni nem egy
ilyennel a város különbözõ területein. 
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011-ben 45 millió forintos
kerettel illegális hulladéklerakók felszámolására írt ki pályáza-
tot. Az önkormányzati Palócország Fõvárosáért ‘99
Közalapítvány ezen a pályázaton nyert 1 millió 116 ezer forintot. 
Az alapítvány elõzetesen felmérést végzett a városban, e
szerint a pályázati pénzbõl hét helyszínrõl visznek el közel 100
köbméter szemetet, amelyet aztán a hulladékkezelõ központ-
ban ártalmatlanítanak.

Kastélytúra
A városi könyvtár idén is megrendezte ha-
gyományos tavaszi túráját, ezúttal megyénk
kastélyait és kúriáit járta körbe az autóbusz-
nyi gyarmati csoport. A Honismereti Kör
egész napos túráján útba ejtették Horpács,
Keszeg, Nézsa, Legénd, Szirák, és
Kisterenye látnivalóit, Kovács Ferenc szoká-
sosan magas színvonalú kalauzolásával. 



Az emberben működik a természetes

igazságérzet, a bűnösöket meg kell

büntetni, az ártatlanokat fel kell men-

teni. Az igazságszolgáltatást évtizede-

kig nem kezelte súlyának megfelelően

az állam, mára ez alapvetően megvál-

tozott. A bíróság csak a büntető tör-

vénykönyv keretei között hozhat ítéle-

tet, nem pedig egy attól független,

szubjektív igazságérzet alapján. Töb-

bek között ezekről beszélgettünk a

nyugdíjba vonuló dr. Halász Zsolttal,

aki két évtizedig irányította a Nógrád

Megyei Bíróságot. 

- Érdekesen indult a pályája: alig
állt munkába a bíróságon, nemsokára
elhagyta a tárgyalótermet, évekig a ci-
vil életben dolgozott. Mi történt?

- Nagyon régen volt, maradjunk
annyiban, személyi ellentétek miatt ki-
léptem, és két évig dolgoztam a kórház
igazgatási- és munkaügyi osztályveze-
tõjeként, majd ugyanennyi ideig a Ká-
belgyárban hasonló munkakörben.
Azonnal visszajöttem a bíróságra, mi-
helyst egy bizonyos vezetõ távozott…

- Édesapja a megyei bíróságon tevé-
kenykedett polgári bíróként – gondo-
lom, innen az indíttatás.

- Természetesen, bár engem kezde-
tektõl fogva csak a büntetõjog érdekelt.

- Miért?
- Ha nagyon leegyszerûsítem, az

emberben mûködik a természetes
igazságérzet: a bûnösöket meg kell
büntetni, az ártatlanokat fel kell men-
teni. Már fiatalon nagyon érdekelt
minden, ami a bûnnel kapcsolatos:
maga az elkövetés, aztán fõként a tár-
gyalás, az igazságos ítélet megszületé-
se. Hosszú évekig szinte minden kri-
mit megnéztem, amit csak tudtam. 

- És ma?
- Már be sem kapcsolom miattuk a

tévét.
- Hány ügyben ítélkezhetett? 
- Pontos statisztikát nem vezetek, de

biztosan megközelíti a háromezret.
Kezdetben rengeteg, fiatalkorú által el-
követett ügyet tárgyaltam, nagyon sok
szerencsétlen gyereksorsot láttam. De
tárgyaltam mindent, közlekedési
ügyeket, vagyon elleni bûncselekmé-
nyeket, erõszakos bûncselekményeket,
vagyis volt rálátásom a bûn minden
fajtájára.

- Vágyott a megyei fõbírói székre?
- Ez érdekes történet, ugyanis soha

fel sem merült bennem, hogy vezetõ
legyek! Mindig szakmailag akartam
elõrelépni, mindig az motivált. Például
amikor büntetõ elnökhelyettes lettem,
azt az elvégzett munka elégedettségé-
vel nyugtáztam, azt pályafutásom ki-
emelkedõ állomásának tekintettem –
kizárólag szakmai alapon. Nincs ab-
ban semmi túlzás, ha azt mondom, a
körülmények szerencsés alakulása
folytán lettem megyei elnök. ’92-ben
az egész országban lecserélték az elnö-
köket, jómagam akkor helyettes vol-
tam, jónéhány kollégám biztatott,
hogy pályázzak, végül is megtettem, s
engem neveztek ki. 

- Milyen a bírák megbecsülése ha-
zánkban?

- Össze sem lehet hasonlítani azzal,
amilyen évtizedeken keresztül volt! Az
állam nagyon sokáig egyáltalán nem a
súlyának megfelelõen kezelte az igaz-
ságszolgáltatást. Mondjuk ki õszintén:
nem volt megbecsülve sem anyagilag,
sem erkölcsileg. A rendszerváltás alap-
vetõ fordulatot jelentett. Már az Antall-
kormány idején - akkor Balsai István
volt a miniszter – jelentõs lépések tör-
téntek, majd évekkel késõbb, Vastagh
Pál minisztersége idején újabb elõrelé-
pést nyugtázhattunk. 

- Hány miniszterrel dolgozott
együtt fõbíróként?

- Nyolccal. Nagyon fontosnak tar-

tom az 1997-2008 közötti idõszakot,
mert akkor kikerültünk a minisztéri-
um fennhatósága alól, tehát teljesen
függetlenek lehettünk. 2008-ban vi-
szont kezdõdtek a gondok, anyagilag
elnehezült a bíróság. 

- Ez volt a Gyurcsány-korszak má-
sodik fele.

- Nem tudtunk fizetni. Ilyennek
nem lenne szabad elõfordulnia. Mi fe-
lelõsöket keresünk, elítélünk embere-
ket, közben pedig képtelenek va-
gyunk fizetni például szakértõket, ott
torlódnak hosszú hónapokon keresz-
tül a kifizetetlen számlák. Nehéz idõ-
szak volt, de szerencsére sokat javult a
helyzet, tavaly már minden adósá-
gunkat sikerült rendezni. Idén újabb
jelentõsebb anyagi elõrelépés követ-
kezett, a dologi kiadások területén és
fizetésben is. Ez a többi szférában
nem történt meg, a köztisztviselõi és a
közalkalmazotti alap is változatlan
maradt, de nálunk 10 %-os béremelés
történt. Most már elmondhatjuk,
hogy a megbecsülésünk a helyére ke-
rült.

- Korrumpálhatóak a bírák?
- Az országban mintegy 2800 bíró

dolgozik, az utóbbi húsz évben talán
két gyanú merült fel, a vizsgálat le-
folyt, a felelõsségre vonás megtörtént.
Jelenleg Szegeden van egy ilyen ügy.
A számok önmagukért beszélnek.

- A közelmúltban több bírósági íté-
let is bántotta a társadalom igazságér-
zetét – mi errõl a véleménye?

- Nagyon nehéz anélkül véleményt
mondani, hogy az ember konkrétan is-
merné az ügyeket. De az tény, hogy a
közvéleményt jelentõsen befolyásolja a
média. Például a Cozma-ügyben még
a tárgyalás elõtt megjelent egy film.
Másrészt a tévében általában a védõk
nyilatkoznak, az ügyészek már csak
ritkábban, a bíróságok szinte semmit,
hiszen saját ügyükben soha nem ad-
hatnak tájékoztatást. Már elõzetesen
kialakulhatnak olyan vélemények, el-
várások, amelyek a tényleges ítélettel
nem találkozhatnak. 

- Vagyis a média megnehezíti az
igazságszolgáltatás munkáját?

- A bíróság tevékenységét minden-
képpen.

- A nagy port kavart ügyek ítéletei-
vel egyetért büntetõbíróként?

- A rendelkezésre álló ismeretek
alapján általában igen. Egy-két gazda-
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Már nem néz krimit a fõbíró
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sági ügy volt, amiben talán kicsit eny-
hébb volt az ítélkezés. 

- Cozma-ügy?
- Ha a bíróság ezt a tényállást állapí-

totta meg, akkor megfelel a másodfo-
kú ítélet. Mint mondottam, a társada-
lom igazságérzete az említett okok mi-
att gyakran mást diktál, ám a bíróság
csak a büntetõ törvénykönyv keretei
között hozhat ítéletet, nem pedig egy
attól független, szubjektív igazságérzet
alapján. Jómagam is tárgyaltam olyan
ügyet, amikor biztos voltam az elköve-
tõ személyében, ám bizonyíték hiányá-
ban nem tudtam elítélni.

- A keményebb ítéletek híve?
- Ha egyértelmûen megáll a bûnös-

ség, akkor igen. Akiben láttam, hogy
van némi esély, hogy a késõbbiekben
jobb útra térjen, akkor inkább nevelõ
szándékú büntetést szabtam ki, ahol
viszont úgy éreztem, hogy menthetet-
len, akkor nem.

- Mi a véleménye a halálbüntetésrõl?
-Tudjuk, hogy ez a különbözõ

egyezmények és normák szerint jelen-
leg még csak nem is kérdés, ám a ma-
gam részérõl el tudnám képzelni. Ter-
mészetesen csak minõsített esetekben,
csak teljes bizonyosság esetében, mert

ha itt tévedne az ember, az jóvátehetet-
len lenne. 

- Mire a legbüszkébb?
- Nem lehet összehasonlítani a jelen-

legivel azt a bíróságot, ahová vezetõ-
ként kerültem. Hihetetlen változások
történtek. Gyakorlatilag minden bíró-

ságot felújítottunk. Teljes a bírói lét-
szám. Az utánpótlás kiváló. Most is tíz
olyan titkár vár bírói kinevezésre, aki-
ket mi neveltünk, vagyis jól ismerjük
õket. A segédállomány, az informatika
is sokat fejlõdött. Nyugodt lelkiisme-
rettel hagyom utódomra a hivatalt.

- Milyen érzésekkel megy nyugdíj-
ba?

- A ciklusom 2014 februárjáig tartott
volna, ezt a két évet szerettem volna
még végig dolgozni elnökként. Nem
titkolom, mivel nem sikerül, van ben-
nem egy kis tüske. Az érem másik ol-
dala, hogy összességében elégedetten
búcsúzom: húsz évig dolgoztam eb-
ben a pozícióban, szép sikereket sike-
rült elérni a kollégáim segítségével. Az
eltávolítás módja fáj kissé, ezért fordul-
tam magam is, több kollégámhoz ha-
sonlóan a strasbourgi Emberi Jogok
Európai Bíróságához.

- Mire készül?
- Szeretnék többet sportolni. Eddig is

sokat jártam városi rendezvényekre,
most még többet fogok. Élek majd a
hobbijaimnak, például több ezer bé-
lyeg vár, amelyeket rendeznem kell.
Eddig sem unatkoztam, ezután is felta-
lálom magam. Szilágyi Norbert
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interjú 9
1948-ban látja meg a
napvilágot
Balassagyarmaton,
általános- és
középiskolai tanul-
mányait is váro-
sunkban végzi. 1972-
ben a szegedi József
Attila Tudományegyetemen szerez
diplomát, majd a Balassagyarmati
Városi Bíróságon áll munkába fogal-
mazóként, aztán Szécsényben lesz köz-
jegyzõ. Ezt követõen négy évig a városi
kórházban, valamint a Kábelgyárban
dolgozik. 1979-tõl büntetõbíró a
Balassagyarmati Városi Bíróságon.
1986-ban felkerül a megyei bíróságra,
ahol tanácselnök, majd elnökhelyettes.
1992-tõl a negyedik ciklusát töltötte
elnökként. Felesége pedagógus, két
lánygyermekük van. 

Álmaink eléréséért az utolsó pillanatig
küzdeni kell és végigmenni a sokszor
rögös úton. Bilecz Ágnes kitartóan igyek-
szik a célja felé.

Ági négy Kiss Árpádos év után a Balassi
Bálint Gimnáziumban folytatta a tanul-
mányait. „A gimi alatt bölcsésznek készül-
tem, nagyon szerettem az angol és a német
nyelvet. Olyan területet kerestem, ahol sokat
tudok tanulni és több irányba fejlõdhetek.” 
Így döntötte el, hogy az orvosi pályát választ-
ja. Felvették a Semmelweis Egyetem
általános orvosi szakára, amelyet jövõre
befejez, jelenleg szakdolgozatát írja. „Elõször
kutatóorvos szerettem volna lenni, ez jó
lehetõség arra, hogy az emberekkel
foglalkozzak. Egyelõre még csak egy diák
vagyok, aki tanulja, hogyan is kell kutatni.” 
Tagja egy kutatócsoportnak, akik egy, a rák-
sejtek rezisztenciáját okozó fehérjét vizs-
gálják. Így mindennapjai rengeteg tanulással,
fõleg a laborban telnek, ahol az elméleti
problémákkal foglalkozik. „A kutatás sokszor
orvosi dilemma – ha az az elsõszámú
tevékenység, háttérbe szorul a betegek
közelsége. Ezért az elmélyülés a témában

sok lemondással jár. A segítségnyújtás nem
egyértelmû, hiszen nem találkozom az
emberekkel.”
A 24 éves lány a támogatást és inspirációt
fõként családjától kapja. „Tõlük tanultam meg
a legfontosabbat: a tanulás és a kíváncsiság
sikerélményt adnak.” Édesanyja Nyíregyházi
Ágnes, a Dózsa György iskola tanára, éde-
sapja Bilecz Endre, az Általános Vállalkozási
Fõiskola oktatója, testvére pedig Veres
Gábor, fizikus, városunk díszpolgára. Bátyja
különösen kedves helyet foglal el szívében,
õt tekinti példaképének. „Sok mindent tanul-
tam, kaptam tõle, például a természet
szeretetét is a közös kirándulásaink során.”
S hogy tanárszülõk gyermekeként miért
nem lépett a nyomdokaikba? „Az egyete-
men tanítottam anatómiát az alsóbb
éveseknek, amit nagyon élveztem, ez segít-
ség volt az iskolának is. Ám azt, amit anya
csinál a kicsikkel, nem tudnám utánozni.
Szerintem neki varázsereje van.”
Az idegen nyelvek az egyetemen is
foglalkoztatták, ezért elkezdett olaszul tanul-
ni, s ösztöndíjat nyert Olaszországba. „A
Milánóban töltött fél év hatalmas élmény
volt. Nemcsak a nyelv és az egyetem miatt,

hanem kulturális szempontból is.” 
Itthon igyekszik sokat olvasni és rádiót hall-
gatni olasz nyelven. Emellett újabb kihívás
elé állította magát: franciául tanul.
Az egyetem elvégzése után doktori iskolába
jelentkezik, most a kutatásra koncentrál, ám
utána felmerül a munkakeresés kérdése.
„Itthoni terveim vannak, de a kutatóknak
érdemes néhány évet külföldön dolgozniuk,
mert nagyon jó tapasztalatszerzés, amit
hazatérve jól lehet kamatoz-
tatni.”
Szabadidejében a Magyar
Orvostanhallgatók
Egyesülete által szervezett
rendezvényeken önkéntes
munkákat vállal. Nagyon
fontosnak tartja a
betegségek megelõzését,
igyekszik felhívni az emberek
figyelmét az egészséges
életmódra. Idõnként „doktor” a Teddy
Kórházban, ahol a gyerekeknek segítenek
feloldódni orvosi környezetben.
Késõbb szeretne önkéntesként hajléktalan
embereket segítõ szervezetek munkájában
részt venni, hogy azok is megkaphassák az
alapvetõ ellátást, akiknek az érdekeit nem
képviselik. Ezzel õ is közelebb kerülhetne
céljához: egy kicsit jobbá tenni a világot.    

Máté Szabina Zsófia

Gyógyíts, alkoss, gyarapíts



publicisztika
G

Y
A
R

M
A
T
I 

H
ÍR

E
K

 

2012. június

Gerincrúgások

Tévé

Az aluljáróban úgy támadtak öten,
hogy frontemberük, egy láthatóan gyakor-
lott felugrás hatékony magasságából, há-
tulról, talppal rúgott gerincébe a gyanút-
lan fiúnak, hogy aztán öklözve, rúgva, hi-
énákként rontsanak rá zsákmányukra, egy
mobiltelefonra. Pár napra rá hírek láttat-
ták az elfogott és síró elkövetõket. 

A féreg-gyávaság hasonló analógiáját
kínálja a politikai védelmet élvezõ gazda-
sági bûnelkövetõk tettenérésük utáni for-
gatókönyv-szerû megnyilvánulása ; a zsi-
geri tagadás után, a szankcionálás szagát
megérezve kórházba vonulás, majd a
hosszadalmas és öklendeztetõ mentegetõz-
ve egymásra mutogatás.

Ezen gerincfejlõdés-
ben megrekedt, puhates-
tû kvázi-lét látványán,
hallatán a tisztesség két
éve nyitott kérdése a leg-
inkább viselhetetlen; Az
ominózus nyolc év alatt
a nemzeti vagyon ilyen-
formán elsíbolása után
kik beszélnek itt elszegé-
nyedésrõl, éhezõ gyermekekrõl? Az igaz-
ságszolgáltatással feltáruló hét-tizenkét
számjegyû napi leleplezõdések botrányso-
rozatának meggyõzõ a válasza; ugyanõk.
A szociális gondoskodás, a szociális háló, -
segítés, -méltányosság, -igazságosság, -
törvényesség, elárulói, a névvel megté-
vesztõen visszaélõk neoliberálissá mutáló-

dott tagjai, körei, kapcsolatai, holdudvara,
amely máig nem határolódott el attól az
1990-es alkotmánybírósági határozattól
(az MSZP kommunista jogutódlásáról
1154/B/1990/5.), mely kimondta többek
között, hogy 

“A párt tagjai a párttagság önkéntes
vállalása és az alapszabály alapján viselik
az MSZP általános és jogutódlással kap-
csolatos megítélését is.”

Az MSZMP visszamaradt salakja ezért
mérgezhet hát mindmáig, zavarba hozva
jogot, feszegetve törvényt, elbizonytala-
nítva ügyészséget Gönczként, Vadaiként,
hazaárulókként.

A Vörösmarty tér is
két éve bûzhõdik a
liberál-esztétika beteg-
lelkû egykori koszorús
önjelöltjeitõl; Kertész
Ákos, Kertész Imre,
Heller, Konrád,
Eszterházy nyomta-
tott papírba csomagolt
excrementumától.

Ugyanaz az aluljá-
rós stílus, mely a nemzet gerincébe rúg
váratlanul és orvul, aztán menedékjogot
kér, telesírja Kanadát és Németországot
Oldenburgtól Berlinig, védelmébe veszi az
öszödi beszédet, letagadja a forradalom
ünnepének rendõrpogromját, a magyar
népet „genetikailag szolgafaj”-ként jel-
lemzi, Magyarországról „gyönyörû or-

szágról” beszél, „de ahol lehetetlen élni”, s
nyilatkozik európai parlamentnek, német,
francia, amerikai lapoknak a fenti szellem-
ben.

Napnál világosabb; „viselik az MSZP
általános és jogutódlással kapcsolatos
megítélését is.”

Ma is a liberálisra maszkírozott krip-
tokommunisták szeretnék megszabni, mit
gondoljanak rólunk a vén kontinensen.

A féreg-gyávaság analógiája, meglepõ,
de további részleteiben is stimmel; a gát-
lástalan falkaszellem még ha csupán ön-
magáért, de könnyezni is képes, ahogy az
európai pénzekkel kegyosztó és -megvonó
erõs ember lebukásakor egyszeriben halá-
los beteg lesz, s kórházba menekül. Az em-
beri tartás szikrája nélkül, talán ezért is
támadnak orvul, és ezért céloznak a ge-
rincre is.

A leleplezõdés félelmének hosszú, de
nem kevésbé visszataszító megnyilvánu-
lása magyarázkodásuk. „Ne minõsítsen
engem magyarnak!” bírta mondani egyi-
kük a Die Weltnek, majd a Híradóban,
hogy õ csak „építõ kritikát fogalmazott
meg”.

No comment!
A szennyes ár ezeket feldobta, sokukat

még fel fogja dobni, és sokukat nem; lelkük
rajta, éljenek jól-takaró, tekintélyes keríté-
seik mögött diszkrét visszavonultságban,
rossz lelkiismerettel, ha van még olyanjuk.

Veres József

A múltkoriban azon tûnõdtem, mit
kezdjek a tévével? Majd minden család-
nál a nappaliban, a ház egyik központi
helyén áll, a bútorokat is így gyártják.
Minthogy minálunk alig van bekap-
csolva, gyakorlatilag csupán dísz. Elég
drága dekoráció, még akkor is fogyaszt
energiát, ha be sincsen kapcsolva. 

Komolyan felmerült, hogy rakjunk a
helyére egy akváriumot. Abban leg-
alább értelmesebb „mûsor” megy. Sem-
mi stressz, erõszak, semmi feszültség.
A természet, az élõvilág nem csak szép,
de megnyugtató is. Ráadásul, mint-
hogy nem nézünk tévét, rengeteg mást
tudunk helyette elvégezni. Például egy-

mással foglalkozni, gyereket nevelni,
játszani.

A tv egyébként hosszabb tanakodás
után a helyén maradt, mert ha vendé-
geink érkeznek, mit szólnának hozzá,
hogy nincs egy árva tévé sem a nappa-
liban. Ez az elvárás. De azért még nem
fogjuk bekapcsolni.       Ádám György
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ahol 
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Régen látott sikereket aratott a gyarmati labda-
rúgó utánpótlás: a Palóc Farkasok két gárdája
is bajnoki címet nyert, s egy bronzérmet is az
Ipoly-partjára hoztak a tehetséges fiatalok. 
Örömünnep helyszíne volt a Nagyligeti Sportpálya:
a BSE-Ózd NB-III-as felnõtt bajnoki mérkõzés szü-
netében köszöntötték az egyesület vezetõi az
utánpótlás csapatokat, akik fényes sikereket arat-
tak. Háromszáz nézõ, szülõ és csapattárs elõtt ve-
hették át ragyogó arany- és bronzérmeiket a tehet-
séges gyarmati focisták a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség képviseletében megjelenõ élõ legenda Mé-
szöly Kálmántól. A kiválóságoknak gratulált
Schuchmann Attila, az MLSZ megyei igazgatója és
Barna János, az MLSZ megyei elnökségének el-
nöke, valamint Csach Gábor, városunk alpolgár-
mestere is. 
Volt mit ünnepelni! Régen nem értek el ilyen sike-
reket az utánpótlás csapatok, mint a most befeje-
zõdött pontvadászatban. 
A Magyar Nemzeti Bajnokság második vonalában
szereplõ csapatok közül az õszi bajnok tizenhárom
évesek az utolsó fordulóban futottak be a dobogó
legfelsõ fokára: annak ellenére, hogy sokáig vezet-
ték csoportjukat, úgy nézett ki, a Soroksár megelõ-
zi õket. Ám a Szalai-tanítványok tették a dolgukat
az utolsó elõtti meccsen is: begyûjtötték a három
pontot, miközben a rivális botlott, így az Ipoly-parti-
ak nyakába kerültek az aranyérmek.
Ugyancsak aranyérmet vehet át a szintén õszi baj-
nok tizenöt éves korosztály, akik sikerét méltán ne-
vezhetjük rajt–cél gyõzelemnek: mindvégig az elsõ
helyen állva, már hetekkel ezelõtt biztossá tették
bajnoki címüket. Ezt a gárdát õsszel Mohácsi
László, tavasszal Szalánszki Róbert irányította.
További örömhír, hogy a tizenkilenc évesek Cserni
István vezetésével a tabella harmadik helyén fejez-
ték be a küzdelmeket.
A nagyligeti ünnepséget követõen a jelenlévõ szur-
kolóknak vacsorával kedveskedett a régen látott si-
kert aratott labdarúgó egyesület. 

Aranylábú Palóc Farkasok
13

Rejtvényfejtõk
A Rejtvényfejtõk Országos Egyesülete és a Mikszáth Kálmán Mû-
velõdési Központ közös szervezésében 41. alkalommal fogadták
városunkban az ország számos pontjáról érkezõ rejtvényfejtõket,
akik Gyócsy Géza feladványainak megoldásával a Balassa Kupá-
ért versengtek. 
Nem is kevesen: kezdõ-, haladó-, mesterjelölt- és mesterfokú kate-
góriában összesen 85-en neveztek, köztük 16 Nógrád megyei: ba-
lassagyarmati, szécsényi és salgótarjáni indulók.
A mûvelõdési központban Medvácz Lajos polgármesteri köszöntõ-
jét követõen a ROE elnöksége ismertette a versenyszabályokat.
Ezután megkezdõdött a ceruzák hegyezése és a csendes kon-
centrálás, idén sem volt könnyû megfejteni a rejtvényeket. 
Városunkból kezdõfokon Komoróczyné Pásztor Piroska, Mucs
László, Ponyi Gyuláné, míg mesterjelölt kategóriában Benkó Ta-
más és Bodzsár Sándor indultak. Közülük Bodzsár Sándor saját
kategóriájában második helyezést ért el. 

Szuperbringa
A Szuperbringa egy országos közlekedésbiztonsági program
az általános iskolások részére, amely a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium és az Országos Rendõrfõkapitányság
együttmûködésének keretében valósul meg országszerte.
Ehhez a programhoz csatlakozott az a negyven tanuló is,
akik a Kiss Árpád Általános Iskolában vizsgáztak a
kerékpáros pályán. A program célja, hogy a magyarországi
közúti közlekedést javítsa, ugyanakkor lehetõséget nyújt
arra, hogy a biciklisek már gyermekkorban megismerjék
annak szabályait és lehetséges veszélyeit. 
Legalább nyolcvan százalékos eredménnyel kellett vizsgáz-
nia annak a felsõ tagozatosnak, aki „kerékpáros igazolványt”
szeretett volna kapni. A megyében tizennégy általános iskola
csatlakozott a programhoz, Balassagyarmaton és környékén
hét elemi nagydiákjai kapták meg a kerékpáros
bizonyítványt.

A Palóc Farkasok U-13 korosztályú, az NB II. Közép-Kelet csoportjában aranyérmet szerzett csapata. Felsõ sor:
Gulyás Milán,Tálas Erik, Ardó Balázs, Gál Szilárd, Gréninger László, Gréninger Tamás, Porjesz Ábel, Tucsek Máté,
Kácsor Ádám, Nemesvári Gergõ. Középsõ sor: Lavkó Bálint, Szabó Ádám,Varga Kornél, Kosztrihán Áron, Fehér József,
Daróczi Ádám, Gilyen Márton, Balázs Simon Péter. Alsó sor: Mohácsi László (szakmai igazgató), Szalai István
(edzõ), Klinger Olivér, Pálya Eszter, Szemesi Dávid, Pécsi Róbert, Gaál Dénes (elnök), Jelen István (tech-
nikai igazgató), a képrõl hiányzik: Telek Martin.

A Palóc Farkasok U-15 korosztályú, az NB II. Közép-Kelet csoportjában aranyérmet szerzett csapata.
Felsõ sor: Mohácsi Levente, Varga Bence, Szita Levente, Oláh Ádám, Oláh Dávid, Oláh Rajmund, Jambrich Benjamin,
Marót Zoltán, Vígh Máté. Középsõ sor: Mohácsi László (szakmai igazgató), Gaál Dénes (elnök), Jelen István (techni-
kai igazgató), Szalánszki Róbert (edzõ). Alsó sor: Homolya Bence, Pistyúr Zsolt, Fényes Adorján, Kántor Barnabás,
Balga Martin, Hegedûs Ádám, Szalánszki Gergõ, Gyenes József, Varga Patrik, a képrõl hiányzik: Kalmár Dávid,
Gréninger Tamás, Porjesz Ábel.








