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A CSERHÁTVIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
AJÁNLATAI:

Érdeklődni lehet:Érdeklődni lehet:
Takarékszövetkezet, Balassagyarmat, ThökölyTakarékszövetkezet, Balassagyarmat, Thököly
utca 1. sz. vagy a 35/372-120 telefonszámon.utca 1. sz. vagy a 35/372-120 telefonszámon.

Érdeklődni lehet:
Takarékszövetkezet, Balassagyarmat, Thököly
utca 1. sz. vagy a 35/372-120 telefonszámon.

FUNDAMENTA:
Lakáskassza szerződés köthető kirendeltségeinkben
A megtakarítás után 10 évig állami 
támogatás is jóváírásra kerül.

HITELEK:
Lakosság részére: személyi-, folyószámla-, 
áruvásárlási-, adósságrendező-, szabadfelhasználású 
jelzáloghitel, építési-, lakásvásárlási hitel
Vállalkozók részére: forgóeszköz-, beruházási hitel, 
folyószámla hitelkeret, Széchenyi Kártya
Mezőgazdasági vállalkozóknak: Agrár Széchenyi 
Kártya, területalapú támogatás megelőlegezése.

NYISSON BANKSZÁMLÁT
a takarékszövetkezetnél. Kedvező számlavezetési díjak. 
Munkabérek, nyugdíjak, egyéb jövedelmek érkeztetése. 
Igényelhető folyószámlahitel, BANKKÁRTYA 
(készpénzfelvételre, vásárlásokhoz, tankoláshoz, mobiltelefon 
feltöltésre), a KÖZÜZEMI SZÁMLÁK rendezé-
sére csoportos beszedés, INTERNETBANK, SMS 
szolgáltatás.

Postai sárga csekkes befizetések
helyett adjon megbízást a TAKARÉKNÁL bankszámláról történő 
utalásra.

ELADÓK
Balassagyarmaton a takarékszövetkezet volt kirendeltségi 
épületei:
1. Deák Ferenc út 2. sz.  irányár: 30 millió Ft
2. Leiningen út 24. sz.     irányár: 20 millió Ft 
(pl.: telephely, orvosi rendelő, cégiroda, könyvelőiroda célra)
Szükség esetén hitelt is biztosítunk, ha hitelképes a vevő!

A Takarékszövetkezet értékesíti
Toyota  Avensis 1.6 Linea Sol,  5 ajtós, 180 ekm, 
12 éves személygépkocsiját. Eladási ár: 500.000 Ft.
Szükség esetén hitelt is biztosítunk, ha hitelképes a vevő!

DMRV ZRT

A DMRV Zrt.

nyeremény akciót
hirdet!

A nyeremény játékban

ajándék utalványt sorsolunk ki. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DMRV Zrt.
az alábbi nyereményjátékot hirdeti meg!

A Nógrádi Üzemigazgatóság azon felhasználói részére, akiket 
idényjellegű felhasználóként tartunk nyilván, társaságunk 
lehetőséget biztosít a nyári fogyasztás bejelentésére augusztus 
illetve október hónapban önleolvasó lapok postázásával. Ezen 
felhasználók részt vehetnek jelen nyeremény akciónkban.

A fentieken túlmenően az akcióban való részvétel  feltétele, hogy az 
önleolvasó lapok mellékleteként küldött szándéknyilatkozatot 2012. 
szeptember 1. és december 31. között visszaküldik kitöltve és aláírva, 
valamint  ezt követően a kötelezettséget vállalnak arra, hogy
telefonos ügyfélszolgálatunk  keresztül 4. menüpontján és nem a 
papíralapú önleolvasó lapon jelentik be vízmérő óra állásukat.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a vízmérőállás bejelentésre a 
fentiekben választott módszer mellett is csak az önleolvasó lapokon 
szereplő időpontokban van lehetőség.

Az idényjellegű felhasználóink számára augusztus hónapban 
kerülnek postázásra az önleolvasó lapok. A lemondó nyilatkozatot 
annak kitöltését és aláírását követően  (2600 Vác, Kodály postai úton
Zoltán út 3.), illetve  (ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu) e-mailben
juttathatják el társaságunk részére, vagy szóbeli lemondó 
nyilatkozatot tehetnek a 27-511-511 és a 06-40-88-11-88 
telefonszámok 4. menüpontjában.

A sorsolások Társaságunk munkavállalóiból álló 3 fős bizottság 
jelenlétében történnek, melyet a bizottság jegyzőkönyvez. Az akciót 
szervező DMRV Zrt. vállalja, hogy megfizeti a nyeremény után fizetendő 
közterheket.

A nyerteseket a DMRV Zrt. a felhasználói adatbázisában szereplő 
címeken (felhasználási hely címén és levelezési címen), postai úton, 
legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belüli postai feladási 
dátummal értesíti, mellyel egyidőben a megnyert ajándékutalványt is 
értéklevélként postázza. A nyertesek neve 2012. október 15. és 2013. 
február 15. közötti időszakban a Társaságunk Internetes oldalán 
elérhető lesz.

Az akció részletes szabályozása megtalálható társaságunk 
honlapján (www.dmrvzrt.hu), valamint az ügyfélszolgálati irodákban.

DMRV Zrt.

Velünk ismét csak nyerhet!

havonta 50 db 1.000 Ft értékű

MAGYARORSZÁGON ELŐSZÖR!
A volt PLUSZ mögötti területen, az Árpád utcában

október 17 -től – okt. 20- ig

Az EXIT CIRKUSZ vendégművészei 
New York, London, Párizs után az Önök  városában mutatjuk be káprázatos 

műsorukat. Picard Vilmos ,a Magyar Köztársaság Arany keresztjével kitüntetett 
artistaművész, a Római cirkusz fesztivál díjazottja, a világ legkissebb idomított 

kiskutyáival. A Massy cirkuszfesztivál nyertes produkciója, Picard Attila és 
családja idomított majmokkal.  Vincze Tünde a Magyar Légtornász Egyesület 

Elnöke, a Rolling Picárd egykerekű bicikli produkcióval a Brüsszeli 
Cirkuszfesztivál díjazottjai. Revüe táncosok akik különböző színházakban és 

televizíós műsorokban kápráztatták már el a nézőket.  
Előadások időpontjai: Szerda, csütörtök, péntek 18.00 órakor

Szombat: 15.00 és  18.00 órakor    
 Információ és jegyrendelés: 0630/693-4632.
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Magyar Bronz Érdemkeresztet vehetett 
át augusztus 20-a alkalmából az emberi 
erőforrások miniszterétől a nemzetközi 

hírű gyarmati hegedűművész, 
Banda Ádám.

Ádám 1986-ban szül-
etett városunkban, nyol-
céves korától hegedül. 
Korán nyert felvételt a 
Budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti 
Egyetem rendkívüli 
tehetségeinek osztályá-
ba, tanára Perényi Eszter. 1998 és 2003 
között három országos versenyen nyert 
első díjat. 2001-ben Halász Ferenc-díjban 
részesült, 2003-ban a Carl Flesch 
Nemzetközi Hegedűversenyen lett első 
helyezett. 2004-ben Pro Európa-díjat 
kapott, 2005-ben Dubaiban a Nemzetközi 

hegedűverseny kiemelt 1. díjasa lett. 2006-
ban 2. díjat kapott a moszkvai Yampolsky 
Nemzetközi Hegedűversenyen, ugyanitt 
elnyerte a zsűri különdíját. 2007 szeptem-
berében a budapesti Szigeti-Hubay 

Nemzetközi 
Hegedűverseny 1. díját 
nyerte el és neki ítélték 
a Hubay-különdíjat is.
Fiatal kora ellenére is 
sok helyen koncertezett 
már: többek között 
Kanadában, az Egyesült 

Államokban, az Arab Emirátusokban, 
Oroszországban, Kínában és Európa 
számtalan országában aratott hangos sik-
ert.
A Balassagyarmatért Emlékérem tulaj-
donosa a virtuóz játékáról (is) ismert 
hegedűművész.
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Rangos kitüntetés 
a hegedűvirtuóznak

A hagyományoknak megfelelően ezúttal 
is sor került Balassagyarmat barátainak 
találkozójára a Duna Palotában.
A polgármesteri köszöntő után dr. Budai 
István börtönparancsnok számolt be az 
intézet kápolnájának országos hírű felújí-

tásáról, hogy aztán dr. Lengyel Ágnes, a 
Palóc Múzeum igazgatója ismertesse a 
szintén jelentős fejlesztéseiket. A 
ta vasszal nyílt Nyírjesi Füvészkert és 
Vadaspark sikertörténetét Bernáth István 
parkvezető színes beszámolóval tárta a 
nézők elé, majd dr. Czimbalmos István 
orvos (képünkön) vallott megszállott 
közéleti tevékenységéről. 
A műsorban közreműködött Halmosi 
Tímea (ének), Lévárdi Beáta (zongora), 
Kovács Péter (vers), Horváth Gabi 
(ének), Ember Péter (zongora), a 
Vitalitás-Rózsavölgyi jazz tánccsoport, az 
estet Monostoriné dr. Oravecz Ágnes 
vezette. 

Barátok találkozója

Új orvosi 
rendelő
Az önkormányzat vállalkozói 
együttműködésben épített új házior-
vosi rendelőjét nyitotta meg 
szeptember elején.
A beruházást az indokolta, hogy évek 
óta ezt a feladatot az önkormányzat 
egy magánorvosi rendelőtől bérelte, s 
önerőből nem talált forrást a kialakí-
tására. A megoldást a nyírjesi úti óvoda 
egyik épületének gyereklétszám csök-
kenés miatti kiürülése hozta el. 
A városvezetés 2010-ben megál-
lapodást kötött egy vállalkozóval, hogy 
a saját ingat-
lanján 
lehetőséget 
biztosít 
magánlaká-
sok építésére 
és értékesíté-
sére, amen-
nyiben a vál-
lalkozó 
kialakítja a 
város 
számára 
szükséges orvosi rendelőt a szükséges 
eszközökkel, parkolókkal. A beruházás 
2011-ben indult, s a nyáron ért véget. 
A szükséges szakhatósági engedélyek 
után dr. Spruch Rezső háziorvos már 
megkezdte rendelését a gyönyörű épü-
letben. Az avató ünnepségen (felvé-
telünkön) a nemzeti szalagot Medvácz 
Lajos polgármester, dr. Spruch Rezső 
és Kopisz János, a kivitelező vállalkozó 
vágta át.
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Az országos rendőrfőkapitány tíz 
városi kapitányt leváltott: távoznia 
kellett a gyarmati főrendőrnek, 
Révész Ákosnak is. 
Hatala József, országos rendőrfőkapitány 
döntése értelmében szeptember 15-i 
hatállyal tíz város kapitányának kell 
távoznia pozíciójából: a döntés érinti a 
gyarmati főrendőrt, Révész Ákost is. Az 
új vezetők kinevezéséig a helyettesek – 
városunkban Döme Zsolt - irányítják az 
érintett rendőrkapitányságokat.

A személycserék hátterében az áll, hogy 
Pintér Sándor belügyminiszter utasí-
tására az ORFK vezetője a 
rendőrség helyi szervei tevéke-
nységének értékelése alapján 
felülvizsgálta „a leggyengébben 
teljesítő rendőrkapitányságok 
vezetőinek vezetői alkal-
masságát”.
A szervezetek értékelése során a szub-
jektív biztonságérzetet leginkább befolyá-
soló mutatókat vették figyelembe: az egy 

hivatásosra jutó nyomozások és az ered-
ményes nyomozások számát, a nyo-

mozáseredményességi 
mutatót, a nyomozások 
időszerűségét, a felderítési 
eredményességet a tulajdon 
elleni szabálysértéseknél, az 
egy hivatásosra jutó szán-
dékos bűncselekményen tetten 

értek számát, a személyi sérüléses 
közlekedési balesetek számának vál-
tozását.

       Leváltották a rendőrkapitányt
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CseDo Films
Megtelt a mozi nagyterme, pedig nem is 
hollywoodi szuperprodukciót játszottak. 
A Halember 2 - a Szupergólya című 
produkciót két helyi fiatal, Cseh Lóránt 
és Kovács Domonkos készítette. Az 
amatőr filmesek néhány éve kezdtek 
saját filmek gyártásába, és filmről filmre 
egyre jobban megy nekik; céljuk, hogy 
profi filmesekké váljanak. Filmjeikben 
nemcsak szereplők, hanem 
forgatókönyvírók, rendezők is voltak, 
valamint ők maguk készítették a filmet 
technikailag is. A két fiatalember 
csaknem két hónap alatt forgatta le a 
filmet, és ígéretük szerint akik 
lemaradtak róla, hamarosan 
megnézhetik a világhálón.

Ipoly Cipőgyár
Az elítélteket foglalkoztató Ipoly 
Cipőgyár Kft.-nél 340 millió forintos 
fejlesztést hajtottak végre; a 
Magyarországon egyedülálló új gépsort 
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkára avatta fel. 
Nemszilaj Sándor, a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtönhöz tartozó társaság 
ügyvezető igazgatója az ünnepségen 
elmondta: direktfröccsöntő géppel 
poliuretán gumitalpszerkezetet is elő 
tudnak állítani. A fejlesztést az Új 
Széchenyi Terv keretében 100 millió 
forint vissza nem térítendő 
támogatással valósították meg, amelyet 
50 millió forintot saját forrásból és banki 
hitelből egészítették ki.

Vasúti felújítások
Jelentős pályafelújítás kezdődött a 
gyarmati vasútállomáshoz tartozó 
síneken. Mintegy 4000 beton ill. 
fatalpfát, 38 pár 120 méteres sínpárt 
cserélnek ki. Ennek köszönhetően újra 

60 km/h sebességre 
nőhet a 
legkritikusabb 
pályaszakaszokon is 
a sebesség. A 70-es 
évek óta elhanyagolt 
pályán van, ahol 40 
km/h korlátozás van. 
Felújítják a dejtári 
Lókos hidat. Megújult 

a váltócserével végrehajtott Kossuth 
utcai vasúti átjáró évek óta 
kezelhetetlen burkolata. A MÁV 
ingatlankezelő leányvállalata 
megkezdte a tavaly ledőlt Benczúr utcai 
vasúti kerítés helyreállítását.

Bírálati szakaszba érkezett a várva várt Városrekonstrukciós beruházás 
közbeszerzési eljárása. A papírforma szerint - ha senki nem tesz 
észrevételt, és a bírálatot az irányító hatóság és az ajánlattevők is 
tudomásul veszik - október 30-án megköthető lesz a kivitelezői 
szerződés, és megkezdődhet a tényleges munka.

Csatolt cikkünkben látható, hogy a közszféra minden szereplőjének milyen 
jogszabályok által előírt eljárásrendet kell betartania annak érdekében, hogy a 
vállalkozások szabad versenye biztosított legyen. Már csak ebből a rövid 
összefoglalásból is kiderül, milyen bürokratikus útvesztői vannak egy ilyen 
nagyberuházás előkészítésének. Nem csoda, ha ebben az útvesztőben el-elakad a 
beruházás szekere.

Balassagyarmaton 2011 decemberében történt az 1,1 milliárd forintos Uniós 
Beruházás Támogatási Szerződéskötése. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
szakasza augusztusban indult. A kérdésekre adott válaszok után az ajánlatok 
benyújtásának határideje szeptember 14. volt. 

Mint arról Medvácz Lajos polgármester tájékoztatott minket, összességében 
13 ajánlat érkezett. A 13 cég többsége a rendelkezésre álló összeg alatti ajánlatot 
tett. Mivel a legfőbb bírálati szempont az ár volt, jó eséllyel a tervekhez képest 
olcsóbban valósulhat meg a beruházás. 

A bírálati szakasz elkezdődött tehát, ha minden rendben halad, és egyik 
ajánlattevő sem támadja meg az eredményt, illetve az ellenőrzés során a 
hatóságok is határidőn belül maradnak, úgy október 30-án szerződéskötésre 
kerülhet sor a városközpont megújítására. A munkák kezdése a nyertes 
ajánlattevő ütemezése szerint zajlik, és az általa vállalt előteljesítéskor (ez is 
bírálati szempont volt) teljesül. A munkák befejezésének határideje 2013 
szeptembere.

Önkormányzatok jogszabályi és eljárási kötelezettségei nagyberuhá-
zások esetén a pályázat megítélésétől a kivitelezés megkezdéséig:
- Sikeres pályázati értesítés
- Támogatási szerződés előkészítése, megkötése (min. 60 nap)
- Közbeszerzési eljárás előkészítése (előminősítés min. 60 nap):
- műszaki tartalom (tervek, költségvetés) jóváhagyása az irányító hatóságnál 
(NORDA)
- közbeszerzési felhívás és ajánlati dokumentáció jóváhagyása (NFÜ)
- jóváhagyó tanúsítványok megérkezése
- Közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasz (min. 20 nap):
      - felhívás és dokumentáció megjelenése
      - helyszíni bejárás, elektromos és papíralapú dokumentáció biztosítása
      - ajánlattevői kérdésekre kötelező válaszadás (szükség szerint határidő 
módosítás)
- Közbeszerzési eljárás bírálati szakasz (max. 90 nap):
      - ajánlatok bontása, felolvasólapok ismertetése
      - Bíráló Bizottság értékelő munkájának kezdete (itt tart most a gyarmati 
Városrekonstrukció!)
      - ajánlattevők részére hiánypótlás biztosítása
      - Folyamatba épített ellenőrzés NFÜ, NORDA részére
- Bíráló Bizottsági összegzés elkészítése
      - irányító szervezet (NORDA) és hatóság (NFÜ) jóváhagyása
      - NFÜ, NORDA 
      - Eredményhirdetés a nyertes kivitelezőről
      - ajánlattevők részére esetleges iratbetekintés és vitarendezés biztosítása
- Kivitelezői szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel (min. 10 nap)
- Munkaterület átadása (max. 15 nap)
- Munkagépek felvonulása, beruházás megkezdése (nyertes ajánlattevő 
ütemezése szerint)

Városrekonstrukció: útvesztők közben
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Mi lesz veled, Palóc Múzeum? Új igazgató
  

Új igazgató irányítja a 
Városi Idősek Otthona 
mindennapjait: a 
képviselő-testület dr. 
Jóna Andrásnak szava-
zott bizalmat. A 35 éves 
vezető 
felelősségteljesen, elmé-
lyülve és alázattal kíván-
ja végezni feladatát. 
Dr. Jóna András 1977-ben 

született Cegléden, 12 éves korában felköltözött a csa-
lád Budapestre, ott járt gimnáziumba. Kilencéves kora 
óta asztaliteniszezik – jelenleg is a Vác NB I-es csapa-
tának igazolt sportolója -, s mivel érettségi után a 
Pénzügyőr edzője hívta, ott nem csak pingpongozni, 
hanem dolgozni is kezdett. Közel kilenc évig tevéke-
nykedett vámosként, közben három szakiskolát is elvé-
gzett. Ha marad, kinevezik hadnaggyá, a fiatalember 
azonban Londont választotta. Hat hónap angliai tartóz-
kodása alatt megtanulta az élet keményebb oldalát: volt 
biciklis futár, utcai árus, de edző is.
Hazatérése után az Államigazgatási Főiskolán diplomá-
zott, majd a XV. kerületi önkormányzathoz került: több 
mint három év alatt dolgozott szociális ügyintézőként, 
lakásgazdálkodáson, szabálysértési, majd birtokvédelmi 
területen.
Megszületett a gyermeke 2009-ben, s gyarmati felesé-
gével úgy döntöttek, hogy Gyarmaton telepednek le. Az 
esztendő nyara már a Polgármesteri Hivatal humán-
szolgáltatási osztályán találta. Munkája közben elvé-
gezte a pesti Jogi Egyetemet – négy esztendő alatt az 
öt évet. Elsősorban azért, hogy későbbi munkája során 
hasznosítani tudja ezen ismereteket.
A Városi Idősek Otthona engedélyezett férőhely száma 
200 fő, amiből 145 az időskorúak ellátására, 45 a fogya-
tékos személyek kiszolgálására, és 10 fő az átmeneti 
elhelyezésre szolgál. Pillanatnyilag 182 lakójuk van. Az 
itt élőket 97 dolgozó látja el: 50 ápoló-gondozó, 7 irodai 
munkatárs, az egész városra kiterjedő szociális étkezte-
tést (480 adag naponta) 13 ember végzi, s dolgozik 
még néhány fős kisegítő személyzet. 
-Nagyon érdekes történet ez – magyarázza Jóna 
András -, a mi lakóink leéltek egy életet a saját 
lakókörnyezetükben, saját dinamikájuk szerint, aztán 
ebből az otthonból kiszakadtak. Vagy azért, mert 
nagyon kívánkoztak ide, vagy, mert más választásuk 
nem volt. Benne van az intézményünk nevében, hogy 
otthon, de ez soha nem lesz a nagybetűs, igazi otthon. 
Ám mi éppen ezért vagyunk, hogy elkövessünk min-
dent, hogy közelítsünk ehhez… Az életben mindig 
elmélyültem a dolgaimban. Itt is így végzem a felada-
tom. Közel 300 embert kell irányítanom, ehhez törődés, 
megértés és humánum kell: szerencsére ilyen beállí-
tottságú ember vagyok. Elmélyülés, felelősségteljes 
munkavégzés és alázat – ezen értékek mentén 
kívánom a Városi Idősek Otthonát vezetni. 

(szn)

Városunk hivatalos facebook oldala
www.facebook.com/balassagyarmat.varos

Mint arról többször is beszá
moltunk, a városvezetés min

dent megtesz azért, hogy a 
Palóc Múzeum kapja vissza 

megyei múzeumi rangját, amit 
1970ben politikai úton vettek 

el az intézménytől. A téma 
azért kiemelten fontos, mert a 

kulturális törvény tervezett 
módosítása után megyénként 

egyetlen megyei múzeum 
működne, s ez Nógrádban a 

salgótarjáni Nógrádi Történeti 
Múzeum lenne. Balla Mihály, 
a térség honatyája a minisz
terelnökhöz, Medvácz Lajos, 

városunk polgármestere 
pedig az emberi erőforrások 
miniszteréhez és a kulturális 
államtitkárhoz fordult levél

ben támogatásért.

Balla Mihály országgyűlési 
kép viselő egyéni képviselői 
módosító javaslatot nyújtott be 
a kulturális törvény köz
gyűjteményi fejezetéhez, kérve, 
hogy a megyei múzeumi stá
tuszt Pest megyéhez hasonlóan 
Nógrádban se a megyei jogú 
város, hanem a gyarmati Palóc 
Múzeum kapja. 

A képviselő és Medvácz 
Lajos polgármester a napokban 
tartott sajtótájékoztatóján hang
súlyozta: a Palóc Múzeum ese
tében elengedhetetlen az állami 
védelem fenntartása. Megyei 
státusz, állami fenntartás, vagy 
kiemelt támogatás szükséges 

azért, hogy a magyar nem
zetközösség egyik legrégebbi, 
hagyományait mai napig tartó, 
területileg az egyik legkiter
jedtebb, államhatárokon át
nyúló etnokulturális népcso
por tjának, a palócságnak leg
fontosabb identitás központ
jaként, egyetlen kutatóhely
eként működő Palóc Múzeu
mot. 

Erre jogosítja fel Nagy Iván 
genealógus akadémikus vég
rendelete  teljes vagyonát a 
vármegyei múzeum alapítására 
hagyományozta , az intézmé
ny 121 éves története, Ma
gyarország itt megnyílt első 
skanzenja, a mellőzöttség 
évtizedei ellenére kiemelt szak
mai munkája, látogatottsági 
adatai vagy az elmúlt évek fej
lesztései. Nemzeti védelem il
leti meg országos gyűjtőköreit: 
a Palócság néprajzát, a Madách
Mikszáth irodalomtörténeti 
örökséget és a történelem vi
haraiban sok szenvedést átélt 
egykori Várme gyeszékhely tör
ténetkutatását. 

A sajtótájékoztatón kiemelték 
azt a példátlan civil összefogást 
is, amely a Polgárok Balassa
gyarmatért Ala pítványnak és 
Lencsés Zsolt festőművésznek 
köszönhetően a kezdemé
nyezést erősíti: 14 magyaror
szági, 17 felvidéki önkormány
zat, 40 civil szervezet, tucatnyi 
intézmény és több száz polgár 
támogatja, köztük Csáky Pál 
egykori szlovák helyettes 
miniszterelnök, Osztie Zoltán, 
a Keresztény Értelmiségiek 
Országos szövetségének el
nöke, a szlovákiai magyarokat 
összefogó Csemadok országos 
elnöksége, Jókai Anna Kossuth
díjas írónő vagy Szabó Csaba 
nógrádi országgyűlési kép vi
selő.

Következő számunkban ter
mészetesen továbbra is tájékoz
tatjuk kedves olvasóinkat a 
fejleményekről.          (szilágyi)



Béke háza 
A Palóc Múzeum adott otthont annak a 
Házimuzsikás találkozónak, amelyet 
Szabó Endre szervezett. A műsorban 
bemutatta a 2000 körüli videó 
felvételeiből összeállított anyagot, 
amely a dr. Bertalan Ákoséknál, a 
„Béke Házában” megtartott házimu-
zsikás találkozókat idézték. A közön-
ség soraiból sokan a filmvásznon a jó 
tíz évvel korábbi arcukat, régi kedves 
ismerősöket láthattak. A szereplők 
között felbukkant az ifjú Banda Ádám, 
akinek a zenei képzését a baráti tár-
saság akkor felkarolta és jótékonysági 
koncerteket szervezett a javára. 
Mészáros Ágnes felidézte az Irodalmi 
Színpad indulását, amikor Csíkász 
István vezetésével országos elismert-
séget szereztek a gyarmati fiatalok. Az 
ezredforduló idején készült felvételek-
en a kilencvenesek klubjának tagjai, 
Kamarás József, Speczjár Sándor, 
Mogyorósi János, Merczel Miklós régi 
slágereket, nótákat énekeltek és a 
népes közönséggel egyetemben öröm-
mel figyelték a fiatalokat, az Ember 
Csaba és zenetanár társai által pátyol-
gatott fiatal zenész palánták bemutat-
kozását. Emberné Nóti Anikó zon-
gorán, Fogarasi Béla gitár játékával 
szerzett szép pillanatokat az akkori 
muzsikás találkozók közönségének. 
Demeter Mária csellón játszott, Lévárdi 
Beáta zongora kíséretével. Farkas 
András festőművész özvegye, Nelli 
néni bemutatta az Ember tra-
gédiájának jiddis nyelvű kötetét, ame-
lyet Bandi bácsi és Réti Zoltán rajzai 
ékesítettek. A város művészeti életé-
nek egy szeletét felidéző filmes 
mu zsikás találkozón nagy sikert aratott 
a 11 éves, tehetséges Magyar Valentin 
zongora játékával és a 79 éves 
Krasznai Kázmér humoros műsorával. 

(SZE)

Vasdiplomát kapott
Görög Imréné, a Kiss Árpád Általános iskola igazgatója, Csach Gábor alpolgármester 
és Huszár Péter városatya köszöntötte a várostól ötven év után távozó tanár, Kalas 
Gézáné Melinda nénit.
A látogatók a 90 éves pedagógusnak a lakásában adták át a vasdiplomát. Melinda 
néni 1957-ben érkezett városunkba, ahol a Bajcsy-úti Általános Iskolában oktatta-
nevelgette a nebulókat 1970-ig, majd ezután a Dózsa iskolában tanított. 
Tíz évvel ezelőtt Balassagyarmatért Emlékéremmel ismerte el áldozatos tevékenysé-
gét a város.

Szvák Anna nemcsak művészetét 
mutatja be az olvasónak, hanem beavat 
a kulturális antropológia világába is.

Anna a Kiss Árpád Általános Iskolában 
ének-zene tagozatra járt, három évig fuvo-
lázni tanult. A Szent-Györgyi Albert 
Gimnáziumban ma gyar – történelem - 
komplex ké pességfejlesztő osztályba járt. 
Itt kezdett el komolyabban foglalkozni a 
rajzolással, habár sosem tanulta. 
„Az alkotás önkifejezés, a belső tájké-
peimet látom viszont a papíron. Egyfajta 
terápia is ez, ha nem tudom szavakkal 
kifejezni az érzéseim, egy fehér papír és 
ceruza megoldja. Direkt nem adok címet a 
rajzaimnak, ezzel is játékba hívom a 
nézőt, fejtsék meg, amit látnak, alkossák 
újra a saját értelmezésükkel.” 
Szürreális grafikáit kiállították a 
Szerbtemplomban, Budapesten ’Cím 
nélkül’ címmel a Macska Kultúr Pub-ban 
és az oroszországi Udmurt Állami 
Egyetemen is. Illusztrációkat készített 
Bódai Soós Judit meséihez és a Mert-nek 
is (Miskolci Egyetemi lap).
Idén abszolvált magyar–pedagógia-kul-
turális antropológia szakpáron a Miskolci 
Egyetemen, dokumentumfilm és vizuális 
szakirányon. Imád utazgatni, rengeteg 
barátot szerzett útjai során. Egyetemi évei 
alatt mentorként is tevékenykedett, külföldi 
diákok segítője volt. Négy hónapot 
Dániában töltött egy nép főiskolán, nem-
zetközi kapcsolatok - művészet képzésen, 
ösztöndíjasként Észtországban is tanult. 
Itt forgatta az Itt-hon, ott-hon című doku-
mentumfilmjét: „a külhonban élő 
ma gyarokat szerettem volna bemutatni, 
hogyan változott a véleményük 
Magyarországról, a magyarokról amióta 
odakint élnek… Ha egy gömbben vagy, 
nem látod azt egészen. Ám ha kikerülsz 
belőle, akkor megláthatod a formát 
kívülről és reálisabb képet kapsz róla, 
össze tudod hasonlítani más gömbökkel, 

megjelennek a különbségek, egyedi voná-
sok.”
A következőképpen próbálja meg össze-
foglalni az antropológia fo galmát: „Nagyon 
nehéz meghatározni mi is pontosan a kul-
turális antropológia, különösen egy mon-
datban… Ahogy a név mutatja a kultúra 
és az ember témakörét járja körbe, vallási, 
filozófiai, földrajzi, vizuális, pszichológiai 
aspektusokból vizsgálva szinkron és diak-
ron vonalon egyaránt… Ha kulturális 
antropológiát tanulsz, kapsz egy kulcsot 
az emberekhez, az élethez, de sajnos ez 
a kulcs itthon még nehezen nyitja a 
munka kapuját.”
2010-ben visszatért egykori gimnáziumá-
ba, ahol egy évig rajz-művészettörténet 
tanárként dolgozott. Önképző fórumot 
indított Mű vészeti Szekta néven, ahol a 
diákoknak lehetőségük nyílt bemutatni 
alkotásaikat, véleményt formálni egymás 
munkáiról.
A 25 éves lány jelenleg Budapesten él, 
ahol egy rendezvényszervező cégnél ten-
deríró, kreatív 
munkatárs, 
különböző ese-
mények forgató-
könyveit, lát-
ványvilágát álm-
odja meg. 
Szeptembertől 
újra iskolapadba 
ül, a Werk 
Akadémián enteriőr-stylistnak tanul. 
Jövőbeli tervei közt szerepel József Attila 
illusztrációk készítése. S hogy mire vágyik 
még? 
„Szeretnék társadalomkritikát írni, rajzolni. 
Az irónia és a szatíra kiváló eszköz a kriti-
ka kifejezésére, talán így könnyebben 
eljut a címzetthez, ha ő maga is nevetni 
tud rajta. Az antropológus 24 órában 
antropológus, hiszen az utcán, a metrón, 
a boltban, mindenhol ott van az ember, s 
így a téma is.”        Máté Szabina Zsófia

Madarat tolláról, embert kultúrájáról
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A Nyírjesi Füvészkert és Va
daspark csapata ismét egy sikeres, 
augusztus 19én megrendezett ren
dezvényt tudhat maga mögött, ahol 
a látogatók számos izgalmas prog
ramon vehettek részt. Őseink nomád 
életmódját bemutatva, jurta állítás
sal és íjászattal, majd a már szinte 
hagyományosnak mondható lovag
lással, lovas kocsizással, játékos 

horgászattal kapcsolódhattak ki az 
érdeklődők. 

A gyermekek örömére egy tram
bulin biztosította fölös energiájuk 
levezetését. A megéhezett vendég
sereg 3 féle palóc étel kóstolhatott: 
derelye, haluska, krumplibaba, 
 m ajd jóllakottan izgalmas sétát te
hettek a Füvészkertben és a Va das
parkban.

Ünnep-elő a Nyírjesben  
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Egészségügyi képzés 
a Szent-Györgyiben
A Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola 
idén szeptemberben indította újra a középfokú 
egészség ügyi szakképzést, amelyet a vártnál is 
nagyobb érdeklődés kísért: a jelentkezők magas 
létszámára tekintettel nem egy, hanem kétosztálynyi 
középiskolás (több mint 50 diák) kezdheti meg az 
egészségügyi tanulmányokat a „téglasuliban”. 
Döntésük hátterében feltehetően a biztos megélhetés remé-
nye áll. Fülöp Istvánné, egészségügyi szakoktató szerint 
mind a fiatalok, mind pedig a szülők felismerték, hogy a 
felsőoktatás struktúrájának átrendeződése következtében 
ma már csak a legkiválóbb diákok nyernek felvételt ösz-
töndíjas képzésre, ám a munkaerőpiac telítettsége miatt 
nincs garancia arra, hogy a diploma megszerzésével egy 
időben munkahelyhez, egzisztenciához is jut a pályakezdő.
A Szent-Györgyi – rugalmasan alkalmazkodva a megválto-
zott helyzethez – mind a négy osztályában (az egészségü-
gyi és az informatikai szakközépiskolai képzésben valamint 
a nyelvi előkészítő gimnáziumban) olyan modern, univerzá-
lis képzést kínál, amely maximálisan felkészít az érettségi 
utáni továbbtanulásra, és egyúttal „életképes” szakszerű 
tudást is ad a diákok kezébe. Az új, egészségügyi szak-
képzés létjogosultságához nem fér kétség: az iskola már az 
oktatás során együttműködik a balassagyarmati kórház 
orvostanáraival, szakembereivel, és a Szent-Györgyiben 
végzett diákok számára a kórház (valamint számos megyén 

belüli, illetve 
szlovákiai 
egészségügyi 
intézmény) a 
későbbiekben 
munkahelyet is 
biztosíthat.
Hiányszakmáról 
van szó, amely-
nek jövője van: 
ez az oka 

annak, hogy a Szent-Györgyi OKJ-s képzései között is 
szerepel az ápolóképzés: az emelt szintű, nappali tagozatos 
tanfolyamra szintén nagyon sokan jelentkeztek, de 
szeptemberben még fogadják az érdeklődőket. Nagy Csilla

Vízműves-véradás 
A biztonságos hazai vérellátáshoz évente 
több mint 430 ezer egység vérre van szük-
ség. Ehhez évente közel fél millió önkéntes 
ember véradománya szükséges. 
A statisztikák szerint hazánkban évente átlago-
san több százezer ember szorul vörösvérsejt 
koncentrátumra, vagy más vérkészítményre.
Felelős társaságként a DMRV Zrt. (VÍZMŰ) 
már több éve szervezi meg munkatársai köré-
ben az önkéntes véradást. A véradó napot 
ismét szervezeti egységenként tartják, ahol a 
Vöröskereszt munkatársai fejenként körülbelül 
4,5 dl vért vesznek le véradóktól. 
Az Európai Kiválósági díj címet elnyert szolgáltató társadalmi 
felelősségvállalásai között, mindig kiemelt helyet kap az évi két-
szeri véradás lebonyolítása. Ennek elismeréseként az elmúlt 
esztendőben már átvehették a Magyar Vöröskereszt elismerő 
Oklevelét. Jó úton haladnak a Véradóbarát munkahely elismerő 
cím elnyerése felé.
Vác, Gödöllő, Szentendre, Balassagyarmat, a társaság főbb köz-
pontjai, ahol áprilisban összesen mintegy 143 fő nyújtotta karját, 
adta vérét. A szeptember első heteiben megtartott újabb véradá-
son, a helyi Vöröskereszt szervezetekkel együtt, a tavaszi 
résztvevői létszám megdöntésére készülnek a vizesek. 
-Valamennyi résztvevő kollégám, munkatársam fontosnak tartja 
az önkéntességet, és komolyan veszi a társaságunk társadalmi 
felelősségvállalási tevékenységét, ami nem csupán a szervezet, 
hanem minden munkatársam hozzáállásán is múlik. Örömmel tölt 
el az a tény, hogy egyre többen csatlakoznak felhívásunkra, és 
megnyugtató az, hogy bármelyikünknek legyen szüksége a segít-
ségadás legnemesebb, legszebb formájára, a megjelentekre bár-
mikor bármilyen helyzetben számíthatunk. A véradás előtt és után 
kiemelten fontos a folyadékfogyasztás, mely segít a véradás 
alkal mával levett plazma pótlásában, valamint ha megfelelő 
mennyiségű folyadék van a szervezetben az erek teltebbek, a 
véna jobban látható, gyorsabb a vérvétel. Ezt a DMRV Zrt. által 
termelt és az Ország egyik legjobb minőségű csapvizének 
fo gyasztásával biztosítottuk. Köszönetünket fejezzük ki a váci, 
szentendrei, gödöllői, valamint a balassagyarmati véradó állomá-
soknak, hogy partnereink voltak a gyors, szakszerű és 
zökkenőmentes lebonyolításban.– nyilatkozta Gombás Ernő, a 
társaság osztályvezetője.

A  DMRV Zrt. nyeremény akciót hirdet!



Hogy megőrizzük higgadtsá
gunkat, vegyük sorba a tényeket. 
Városunkban a sorkatonaság meg
szűnésétől az uniós csatlakozásig 
egyszer már működött a Kossuth 
utcai egykori volt laktanyában a poli
tikai és gazdasági menekülteket be
fogadó őrzött, majd nyitott Közösségi 
Szállás. Békében. Ezután az épület 
hat tanéven át a Madách Imre 
Kollégium diákjainak adott helyet. 
Magyarország kormánya 2009ben a 
migrációs változások miatt döntött 
arról, hogy bezárja a debreceni 
szállót, s ezzel párhuzamosan újra
nyitja a balassagyarmatit. Ezt sajnála
tosan lehetővé tette a gyermeklétszám 
csökkenés is, amely miatt a Madách 
Kollégium a 2010/11es tanévtől már 
nem szorult az ingatlan használatára. 
A gyarmati városvezetés többszöri 
tiltakozása ellenére – miszerint egy 
gazdaságilag stabilabb, tehát to
leránsabb régióba kellene azt telepíte
ni – nem sikerült a 2011. júniusi 
újranyitást megakadályozni. Ha
zánkban tucatnyi menekültszálló 
működik, többségük őrzött, ahol leg
feljebb 1 évet tölthetnek a menekül
tek. A hatóság a nemzetközi egyez
mények miatt ezután helyezi nyitott 
Közösségi Szállóra azokat, akik ese
tében még egy év után is tart az ide
genrendészeti eljárás – ilyen szálló a 
gyarmati.

Sokáig úgy tűnt, minden rendben 
működik, míg idén tavasztól egyre 
több panasz érkezett a városveze
téshez: hol polgárok, hol kereskedők 
jeleztek molesztálást, bolti lopást, 
randalírozást. Az önkormányzat 
tájékozódott a városi rendőrka
pitányságtól, meggyőződött a be
jelentések valódiságáról, tájékozó
dott a Bevándorlási Hivatalnál a 
szigorítás lehetőségeiről. Az egy év 
elteltével pedig testületi ülésen 
összegezte véleményét, majd lakos
sági fórumot hívott össze. Súlyának 
megfelelően az országos rendőr
főkapitányság és a bevándorlás 
vezetői tartottak tájékoztatót a politi
kusok mellett.

A fórumon mintegy nyolcvanan 
jelentek meg, s az ilyenkor szokásos 
mederben zajlottak az események: a 
számos rémhírnek is köszönhető 
szélsőséges vélemények mellett hig
gadt álláspontok is elhangzottak.

A városvezetés felterjesztéssel élt a 

közösségi szálló működésére vonat
kozó jogszabályok szigorítása érde
kében a belügyminiszterhez, mely
nek lényege a Közösségi Szálló 
házirendjének szigorítása és betarta
tása, továbbá a szabálysértési vagy 
büntetőeljárás alá került lakók elleni 
határozott és egységes joggyakorlat 
kialakítása.

Ugyanezekben a napokban, nem 
sokkal a szörnyű Bándygyilkosság 
után, elterjedt a rémhír, hogy az 
„idegenszálló arabjai” megerő
szakoltak a Kecske ligetben egy 14 
éves kislányt. Persze a nyomozás 
után kiderült, hogy egy 16 éves lány 
hamisan vádolta meg egyik 
„ismerősét”, eljárás is indult ellene 
hatóság félrevezetése miatt. De ez 
már késő volt, az indulatokat sikerült 
felhergelni. Egy internetes csoport 
nevében tüntetést szerveztek a 
Közösségi Szálló elé. A vezérszónok 
Zagyva György Gyula, a Jobbik 
Csongrád megyei országgyűlési 
képviselője volt, aki szerint a szállá
son élők valamennyien jogsértően 
tartózkodnak Magyarországon, ezért 
ezt a helyzetet polgári ellenállás nél
kül nem lehet megoldani, lehet, pár 
embernek majd oda kell láncolnia 
magát a bejárathoz.

Kétség ne essék: a kérdés nem 

könnyű, sőt. De nem árt tudni: a 
szálló folyamatosan cserélődő átlag 
7080, többnyire ázsiai és afrikai 
lakójából héttel volt eddig baj: 
különböző szabálysértéseket kö
vettek el. Persze ez is sok, és ez sem 
hiányzott senkinek! Ezért lépett az 
önkormányzat, és ezért lett szoro
sabb a rendőrség, az ügyészség és a 
bíróság munkája. De néhány 
hőzöngő, lányoknak füttyögő fiatal 
miatt szabade bárkiket kollektív 
módon megbélyegezni? Gondoljunk 
a Benesdekrétumok, vagy napjaink
ban az iszlámellenes amerikai film 
következményeire.

És amikor bűnbakot látunk a söté
tebb bőrszínben, gondoljunk arra is, 
hogy városunkban immáron 161 éve 
működik a Börtön, ahonnan rend
szeresen szabadulnak visszaeső 
bűnözők, a rendőrkapitányságon 
éven   te 300400 gyarmati lakos ellen 
indul büntetőeljárás és körülbelül 
ugyanennyi gyarmatit kezelnek va
lamilyen személyiségzavarral, ski
zofréniával a pszichiátrián, a többtu
cat hajléktalanról nem is beszélve. 
Ellenük ki tiltakozott?

Egy menekültnek sem rózsás az 
élete, a nemzetközi egyezmények 
kény szerítik őket egyik táborból a 
másikba, egyikük sem akart 
Balassagyarmatra jönni.

Mindannyian tudjuk, a rémhírek 
könnyen terjednek nyugodt hétköz
napokon is, nemhogy válságos 
időkben. Vannak, akik ezt intézmé
nyesítik is: a facebook terepén azóta 
is folytatják „harcukat” a radikális 
megoldás – idegenek pusztuljatok! – 
hívei, többnyire tájékozatlan ti   né  d
zser hallgatóságuk felé. Hetek óta 
olvashatóak olyan trágár vélemé
nyek tucatjai, melyeket lapunk 
hasábjain nem idézhetünk – még 
elpirulna a nyomdafesték. A napok
ban meg is lett az eredménye az 
uszításnak: egy helyi fiatalember 
motorjára pattant és a Közösségi 
Szállóhoz hajtott, ahol hangos szit
kozódások közepette fejberúgott egy 
ott lakó menekültet – most ellene is 
eljárás indult garázdaságért.

Balassagyarmat békés város. 
Mindannyiunk örömére. Ezt a nyu
galmat veszíthetjük el – mert a 
gyűlölet kopogtat az ajtónkon.

Beengedjük?
(szilágyi)
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Gyűlölet kopogtat ajtónkon
8
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Egy év telt el a bevándorlási 
hivatal Kossuth utcai Kö 
zösségi Szállójának újranyi
tása óta. Az évfordulót, aki 
tudott róla, „ízlés szerint” 
fűszerezte, melynek köszön
hetően ismét vezető helyre 
került Balassagyarmat az 
országos médiában. A jó 
ízlésű városi polgárok aligha 
boldogok ettől.
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Kertbarátok
39. alkalommal nyitották meg a 
művelődési központban a Palóc 
Kertbarát Kör terménykiállítását. A 
kertbarátok rendszeresen találkoznak 
év közben, szeptember első napjaiban 
pedig a városban élőknek mutatják 
meg legszebb növényeiket, amelyeket 
szeretettel, odaadással gondoznak a 
kör tagjai, s ez meg is látszik a kiállí-
táson. A három napig látogatható ter-
mény tárlatot az óvodásoktól a kert 
iránt érdeklődő felnőttekig sokan 
megtekintették és elismeréssel szóltak 
róla.
  

Híradó
Első őszi közgyűlésén a Honismereti 
Kör a 2011. évi Honismereti híradó 
bemutatójára hívta a kör tagjait és az 
érdeklődőket. Vas Ágnes 
bevezetőjében megemlékezett a kör 
örökös elnökéről, Kovalcsik Andrásról, 
aki öt évvel ezelőtt hagyott itt bennün-
ket. Ebben az időszakban a 
Helytörténeti Gyűjteményben számos 
rendezvény helyi emberekről, helyi 
témákról szólt, és az emléktáblák állí-
tásának szorgalmazásában is élen járt 
a kör. A Honismereti Híradó 2011-es 
számát Pekár István újságíró, a Duna 
Televízió egykori elnöke mutatta be, 
aki elmondta: nagyon fontos egy 
város életében, hogy a helyi kulturális 
értékeket éltesse, kutassa, és a fiata-
lokat is bevonja működésébe.
  

Triatlon
Huszonhatodik volt már a nyírjesi ran-
gos triatlon verseny Balas-
sagyarmaton. A kétnapos ver s eny 
szombatján triatlonban hatszázan 
nevezetek, míg másnap az aquatlon 
országos bajnokságra csaknem ötszá-
zan regisztráltak. A verseny sikere 
abban rejlik a főszervező Sztancsik 
József szerint, hogy a triatlonosok 
számár a dimbes-dombos pálya nagy 
kihívás is. Sikerként kell kiemelni azt 
is, hogy a gyermek kategóriában 
balassagyarmati versenyző is 
dobogóra állhatott, Schuchmann 
Eszter bronzérmet szerzett, és Nagy 
Vanessza is előkelő pozícióban zárt, 
de a gyarmati csapat többi tagjaira is 
büszke az edző.

Ha nyár közepe, akkor 
Palóc Búcsú – hagyo-
mányként ismerik a 
gyarmatiak és a 
környékbeliek a Szent 
Anna tiszteletére ren-
dezett búcsút. Azonban 
idén első alkalommal 
egy nosztalgia vonat 
indításával is ked-
veskedtek a szervezők, 
hogy minél többen 
városunkba érkezhess-
enek. Több mint ezren 

gyűltek össze a hívek, hogy a Palóc 
ligetben részt vehessenek a szentmisén - 
sokan közülük vidékről, népviseletben 
jelentek meg. Idén Ternyák Csaba egri 
érsek, és dr. Stella Leontin helyi kano-
nok-plébános üdvözölték a 
megjelenteket, s mutattak be ünnepi 
szentmisét, majd megáldották az éde-
sanyákat és a gyermekáldást váró fiata-
lokat. Délután a népi hagyományoké volt 

a főszerep. Felléptek a környékbeli fal-
vakból és a Felvidékről érkezett 
hagyományőrző csoportok, és a hagyo-
mányoknak megfelelően megválasztották 
Palóc ország szépét, aki idén a rimóci 
Vincze Szandra (képünkön)  lett.
Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
elősegítették a XVII. Palóc búcsú sikeres megren-
dezését.  Kiemelt támogatóink voltak: 
Balassagyarmat Város Önkormányzata,  OTP  
Nyrt., Balas sa gyarmati Római Katolikus 
Főplébánia templom, 
További fő támogatók: Balassagyarmati Kistérség 
Többcélú Társulása, Cserhát és Vidéke Körzeti 
Takarékszövetkezet Szivárvány Alapítványa, Határ 
menti Régió Fejlesztéséért Alapítvány, Abay-Nemes 
Gyula dr., Czudar Sándor dr., Czibulya István 
(szikvízgyártó), Detti Boltja, Fábián László 
(Építkezők Boltja), Gál és Fiai Kft,  Gyebnár Béla, 
Juszt Bau Kft., Káplár András, Kecskés Ernőné, 
Naszály Aladár, Nemesvári Ottóné, Poór Péter, 
Sneider Ferenc, Specziár Valéria és családja, 
Szabó Ferencné (Óra-Ékszer kereskedő), Szedlák 
Sándorné, Szugyiczki Tamás, Török Antal, Winkler 
Lajos Gyógyszertár, Zsiga Sándor 
Szervezési illetve média támogatók:  
Balassagyarmatért Baráti Kör (Budapest), Balassa 
Security, Focus Rádió, Város gondnokság Kft, Moór 
Mátyás, Nógrád megyei Hírlap, Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Bgy.-i Hivatásos 
Tűzoltóság), Új Ember c. katolikus hetilap 
Köszönettel: a szervezők

Tíz napra nemzetközi műhellyé válik a 
művészeti iskola – immáron huszonhat 
éve. Akkor csak a legkiváltságosab-
baknak jutott a nyári kurzusból, mára a 
világ számos pontjáról érkeznek neves 
zenetanárokhoz tehetséges zenészek. 
A muzsikustáborba nem csak a növen-
dékek érkeznek szívesen, hanem a 
kurzusokat tartó tanárok, zenészek is, 
mert – ahogy ők mondják -, itt van egy 
különleges légkör tíz napon keresztül. 
Ember Csaba főszervező évről évre 
színesíti a zenei színvonalat. Idén 
például kurzust tartott a gyarmati 

hegedűművész Banda Ádám, s a 
zenekari esten a gyarmati zeneszerző, 
Baráz Ádám is premiert tartott. 
Felvételünkön: Vivaldi Credo című 
művének előadásában a muzsikustábor 
zenekara mellett több megyei kórus is 
részt vett, vezényelt: Ember Csaba. 

Fotó: Széles János

  
Második alkalommal szervezett 
Gólyatábort leendő kilencedikeseinek a 
Mikszáth Középiskola. Az érdeklődő diákok 
számtalan érdekes programon vehettek 
részt. A bemutatkozást követően a 
dohányzásról Bodor Klára 

egészségfejlesztő tartott előadást. 
Önismereti játékok, sportversenyek követ-
keztek, de voltak kézműves foglakozások, 
megismerhették a Pannónia 
Motormúzeumot is. A Bella Dalma vezette 
pataki Infringe hip-hop tánccsoport, a 
Vitalitás SE karatékái és a Dallamos együt-
tes is sikert arattak. A nyírjesi szalonnázás 
zárta a két érdekes napot – így már bizto-
san könnyebb az iskolakezdés.

Palóc Búcsú

Muzsikustábor

Gólyák 
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  Közöd kishaver!?

  Balassagyarmat 2212-ben

A Balkán bár a római birodalom 
része volt, betagolódását, romanizá-
lását az ottani lakosság, a martalócok 
ellenállása lényegében lehetetlenné 
tette. A tengerparti részek és ha-
tárterületek kivételével szinte a kö-
zelmúltunkig, a találó szókép, a 
„puskaporos hordó” nem csupán 
diplomáciai-, politikai fogalmával, de 
véres valóságával az ugyancsak sok 
évszázados, érdekszabdalta Kaukázus-
vidék történelmi párhuzamát kínálja. 
A Rurik és Romanov cárok integrációs 
igyekezete, az ottaniak kezelhetetlen-
ségének belátásával, legfeljebb a ha-
tárvidék védelmében, 
amolyan katonai 
számûzetés-félével volt 
kénytelen kiegyezni. 
Lerm ontov, Puskin, 
Tolsztoj e gészen közel-
rõl meg is tapasztal  -
hatta mindezt. Aztán a 
vörös cárok despotiz-
musa -Sztálin sza-
vaival; „a népek kon-
glomerátuma helyébe a 
szabad nemzetek testvéri közösségét” 
úgy teremtette meg tankkal, szurony-
nyal, kiéheztetéssel, NKVD-vel, hogy 
az ellentétek soha ne a tagköztár-
saságok patyomkin díszleteit, de a 
lelkekben pusztítsák az emberit mód-
szeresen.  Ukránban, beloruszban, 
oszétban, abházban, grúzban, örmé-
nyben, azeriban, s ami a fõ, egymás 
között. Mára pedig már ugyanennek a 
nemzetközi szocializmusnak pusz-
títóbbra korszerûsített globál-változa-
tát szenvedi a világ. 

Ördögien kimunkált természetének 
része, hogy a legterheltebb lokalitások 
kezelhetetlensége idõnként soha nem a 
hatalom kereteit, de a dologban leg-

védtelenebbet sérti. Mint egy Kafka-
regényben, mely azonban mégis 
inkább álomba szenderítõ estvéli 
olvasmány lehet ahhoz a kormány-el-
lenes hisztériakeltéshez képest, mint 
amit a napokban tapasztalhattunk.   

Dosztojevszkij vizsgálóbírója még 
tudásával és hivatása elkötelezettsé-
gével; baltás gyilkosa bûnhõdésével, 
vezeklõ bûnbánata katarzisával úgy 
szelídíti részvétbe a valóságalapú tör-
ténetet, ahogy az erkölcsi világrend 
helyreállásának igénye is isteni része 
lelkünknek. Mindezzel szemben azért 
borzasztó az azeri baltás gyilkosság 

önmagában is, és 
k ö v e t k e z m é n y -
környezetében is, 
mert a bûn, bünte-
tés, bûnhõdés hata-
lom-vezérelte csa-
varjával, a fent már 
jelzett, szándékos 
káosz- és abszurd-
teremtõ mechaniz-
musa mûködteti. 
Kibogozni, rábi-

zonyítani éppúgy lehetetlen, mint azt 
esetleg, mik és kik indukálták például 
a grúz-oszét-abház vagy a jelenlegi 
szír polgárháborús vérfürdõt. 

Ahogy egy erdélyi székely-örmény a 
magyar kormány mellett kiállva, érin-
tettségében véleményének is hangot 
adva fogalmazott a napokban: „Az 
egész politikai csinálmány.” – bölcs-
en, általános alanyával kifejezve a 
bûnös-felelõsök biztos kideríthetetlen-
ségét.   

Mindenesetre a washingtoni vi-
lágállam és európai seniorai összevon-
ták szemöldöküket és magyarázatra 
szólították magyar vazallusaikat. 
Elját szottam a minisztériumi perfor-

mansz gondolatával, amint a rosszal-
lását kifejezõ amerikai nagykövetnek 
Martonyi úr meredõ bajusza mögül 
indignáló nagy szemekkel ízes bronxi 
akcentussal kérdezve válaszol : „Közöd 
kishaver!?” Csak úgy! - a szuvereni-
tás nagy-nagy vízen túli harcosainak 
is továbbítandó szívélyes üdvözlettel.

Similis simili gaudet. Hasonló ha-
sonlónak örül, mint a történtek itthoni 
haszonélvezõi, kiknek elsõ gondolata 
az aljas vád volt egy –valójában nem 
létezõ- titkos paktumról. A magukból 
kiinduló feltételezés nem csupán ön-
leleplezõ, de önmaga romlottságát 
felvállaló is ugyanakkor. Egyszerre 
megdöbbentõ és felháborító így együtt, 
pedig már sokszor rájuk olvashattuk 
Madách szavait: „Nem adhatok mást, 
csak mi lényegem.” Az utcán meg így 
mondják: „Ezek ilyenek!”  

Tényleg ilyenek; a tenyerükbõl csóc-
sáló szálláscsinálóik és csaholó média-
falkájuk hazugságaival mindenben, 
mindenhol, mindenért, mindenkor be-
tartani a kormánynak. Pedig beláthat-
nák végre, hogy nem megy a bolt, s 
úgy kellene tenniük, ahogyan a régi, 
hozzáértõ kereskedõk mondták: ha egy 
üzlet nem megy, húzd le a redõnyt, 
ürítsd ki a raktárakat, és söpörj ki 
mindent. Azután nyiss újra más áru-
val, más személyzettel.

Igaz ez rájuk, ugyanis ma már ne-
héz lesz félrevezetni ugyanazokat, 
akiket nyolc éven át debilnek néztek, 
annál is inkább, mert az ígérgetõk, 
amíg hatalmon voltak, éppen azokat 
fosztották ki, akiket most megnyerni 
szándékoznak. De mert õket nem köti 
diplomáciai protokoll, lazán be fognak 
szólni: 

A cukros bácsik ideje lejárt! 
Veres József

Egyszer, egy évekkel ezelõtti foci VB 
döntõjén botrányos eset történt. Az 
egyik sztárcsatár szabálytalanul kívánta 
kicselezni a kapust, s az meg is sérült a 
rúgástól, de védett. A meccs hosszú 
percekig állt. Másnap kinn sétálgattam, 
midõn kiabálásra kaptam fel a fejem. 
Nem messze az egyik játszótéren fiúk 
rúgták a labdát és újrajátszották a jele-
netet. Vagy hússzor. Persze foci is volt 

közben, de valahányszor az egyikõjük a 
kapu felé rohant, az elõzõ napi csatár 
nevét kiabálta, a kapus pedig a „hõs” 
hálóõrét.

Akkor értettem meg, milyen fontosak 
a példaképek, a minták, melyet egy gyer-
mek követhet. Mert mindenképpen 
lekop pint valamit. 

Csak az a kérdés: mit? Az utcán 
szemetet szétdobálót, vagy az olimpián a 

végsõkig küzdõt, hogy csak a végleteket 
említsem. Valójában azonban valami-
lyen formában mindannyian minták 
vagyunk. Másolnak minket, átveszik a 
tetteinket, de még a szóhasználatunkat 
is. Vigyázzunk, mit cselekszünk, azt 
öröklik meg a gyermekeink, unokáink is! 

Olyan lesz a jövõ Balassagyarmata 
20, vagy éppen 200 év múlva.

Ádám György

10

akiket nyolc 
éven át 
debilnek 
néztek
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gazdaság

Tisztelt Balassagyarmatiak! 
Kezd eldurvulni a világ!

Mindezt szűkebb környezetemben, 
a temetőben tapasztaltak kapcsán 
merem így kijelenteni: egyre szem
betűnőbb az emberek türelmetlensé
ge, a saját érdek mindenek fölé he
lyezése, a másik ember érdekeinek 
semmibevétele. 

Kérem, ne ijedjenek meg, a nagy 
többség nem ilyen. Ők azok, akik erőt 
adnak a további munkához, Ők azok, 
akik elismerik a temetőben 11 év alatt 
végbement fejlődést. Nekik ezúton 
mondunk köszönetet az elismerő, a 
kitartást adó szavakért. Köszönjük!

Amiért tollat ragadtam: meg
döbbentő, ha valaki vélt sérelme mi
att az iroda ajtót szinte betörve, 
„bíróságra megyek, kihívom a városi 
tévét, a városi újságot, az RTLt, 
fölteszem a netre” ... stb. fenyegető 
szavakkal, fölemelt hangnemben 
beszél a vele szemben feladatát tisz
tességgel ellátó személlyel szemben. 
Mennyivel kulturáltabb, emberibb 
lenne  és semmibe sem kerülne  
nyugodt szavakkal megbeszélni a 
dolgokat, nem beszélve arról, men
nyivel szebb lenne a világ. A prob
lémás esetek:

- Miért tették az én sírhelyemre a 
sírkövet?!

  Valószínűleg temetés miatt szét 
kellett szedni embertársunk sírkövét, 
s a sírköves az Ön sírhelyét vette 
igény be. /lehet, hogy Ön is ugyanígy 
fog tenni!?/

- Miért nem vágták ki az én sírhe-
lyemnél lévő fát?

  Valószínűleg, felhívásunk el

lenére nem volt az Ön környezetében 
olyan ember, aki összefogásra szólí
totta volna föl a többi sírhelytulaj
donost. Mint látható, a veszélyes fák 
többségénél ez sikerült. A többieknek 
szerencséjük volt, mert a favágó a 
veszélytelennek ítélt fákat térítésmen
tesen kivágta/A sírkő az Önök tulaj
dona, és mint saját tulajdon, nem le
het senkit kötelezni a megóvásra!/

- Miért nem vágták le a füvet az én 
sírhelyemről?!

  A 25 évre váltott sírhelyet illik 
mindenkinek rendben tartania /Erről 
sajnos sokan elfelejtkeznek!/. 
Gondnokot takarékossági okokból 
csak pár hónapra alkalmazunk, az év 
többi hónapjában a Végtisztesség Bt. 
emberei a cég felajánlásaként tartják 
rendben a temetőt.

- Miért nem vitték el a szemetet az 
én sírhelyemnél lévő szemét-
tárolóból?

  Gazdaságossági okokból egy
szerre szállíttatjuk a szemetet, tehát 
meg kell várni, míg minden egyes 
tároló megtelik. A szemétszállítási díj 
kiadásaink nagy része /34 millió Ft 
évente/. Kérjük, figyelmeztessék a 
magukról megfeledkezett honfitár
sainkat: a temetői szeméttároló nem 
háztartási hulladéklerakó!!!

- Miért nem hajthatok be gép-
járművel a temetőbe?

  Ez az intézkedésünk is, mint min
den, a temető rendjének fenntartására 
irányul: próbálkozunk a lehetetlen
nel, rendre szoktatni a temetői rende
leteket illetve a temetkezési törvény 
előírásait betartani nem akaró embe
reket /temetőben munkát végzők, 
sírkövesek!/.

- Miért kerül ennyibe a sírhely? 
Miért kell fizetnem az egyes szol-
gáltatásokért?

 A világ így működik, és sajnos 
napjainkban egyre több mindenért 
fizetnünk kell, ez alól a temető sem 
kivétel. A kuratórium által megál
lapított díjakból származó 

bevételeinkből fedezzük a temetőben 
felmerülő kiadásainkat, fejlesztésein
ket /A kuratórium tagjai semmiféle 
ellenszolgáltatást nem kapnak 
munkájukért!/. A balassagyarmati 
temető díjai messze elmaradnak az 
országos átlagtól, messzemenőkig 
szem előtt tartjuk a lakosság terhel
hetőségét és úgy, ahogy az idén nem 
emeltük az árakat, jövő évre sem ter
vezzük. A kerítés folytatásához nyúj
tott anyagi támogatásért köszö netet 
mondunk dr. Stella Leontin ka nonok
plébános urunknak, illetve a Fegyház 
és Börtön igazgatójának, a munkála
tokban résztvevő dolgo zóknak, elítél
teknek, nélkülük ilyen látványos 
fejlődést nem értünk volna el. 
Tisztelt Balassagyarmatiak!

Mindannyiunknak erkölcsi köte
lessége tiszteletben tartani őseink em
lékét, hogy ki, milyen formában gon
dolja mindezt, egyénileg kell eldön
teni. Ehhez hozzátartozik a temetőnk 
rendezettsége, melyhez minden 
tőlünk telhetőt megadunk, kérjük, 
nyissanak be szép szóval a Temető u. 
1. sz. alatti irodába, mondják el ész
revételeiket, s mi igyekszünk meg
oldást találni. 

Csak azt ne feledjék el soha, közös 
ügyről van szó, mindannyiunknak 
kutya kötelessége a közösség dol
gainak ápolása, védelme, csak közös
en tudunk ÖNÖK NÉLKÜL NEM , 
olyan eredményt felmutatni, melyre 
mindannyian büszkék lehetünk.
„Kicsit több békesség, jóság, szelídség 
Kevesebb viszály, irigység. 
Kicsit több igazság úton-útfélen, 
Kicsit több segítség bajban, veszélyben. 
Kicsit több „MI” és kevesebb „én” 
Kicsit több erő és remény, 
és sokkal több virág az élet útjára! 
 - mert a sírokon már hiába...” 
Tisztelettel a temetőt fenntartó 
Memento Mori Temetői Alapítvány 
Kuratóriumának nevében: 

Káplár András 
/Végtisztesség Bt/

„Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten!”
11

Köszönet a játékokért 
Szeretnénk köszönetet mondani Nagy Sándor Mártonnak, a 

„Bátrak Frizbi Sportegyesület balassagyarmati képviselőjének, 
és kedves feleségének. 2012 július végén Ipolyszög adott ott
hont a II. Bátrak Kupája két napos versenyének. A nemzetközi 
részvétellel rendezett versenyen a nevezési díj mellett a 
versenyzők egy kis játékot is hoztak magukkal, amit a helyi 
óvodának ajándékoztak. Köszönjük a nagylelkű felajánlást.  

Ipolyszögi óvodások
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Mesterségünk 
dicsérete
A Palóc Múzeumban október 2-től 
tekinthető meg a működésének 
XX. évfordulóját ünneplő dr. Kresz 
Mária Alapítvány Mesterségünk 
dicsérete című kiállítása. 
A budapesti alapítvány már két 
évtizede munkálkodik a 
népművészet, a népi kézműves 
kultúra értékeinek és hagyományai-
nak átadásával államilag elismert 
képzésein, egyéb szakmai és családi 
programjain keresztül.
Az országos vándorkiállításon az 
alapítványhoz közel álló alkotók 
munkáit – pl. népi kerámiák, 
szőttesek, bőrből, nemezből és 
szálas anyagokból készült tárgyak, 
népi ékszerek - tekinthetik meg az 
érdeklődök. 
Az ország több kiállítóhelyén volt 
látható eddig a kiállítási anyag, mely 
októbertől kiegészül a Palócföldi 
Népi Iparművészek Egyesületéhez 
tartozó alkotók munkáival is. 
A kiállítás megnyitó időpontja: 
október 2., 16 óra. Köszöntőt mond 
Limbacherné dr. Lengyel Ágnes 
igazgató asszony. A kiállítást meg-
nyitja: Török János kosárfonó népi 
iparművész.

Pályázati felhívás
Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.

4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7. 
Cg. 15-09-061433

(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)
E-mail cím: info@interikft.hu

mint a PUB-C Szolgáltató Kft.”FA”
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 17.,

Cg:12-09-003992)
Törvényszék által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján,
értékesíti a társaság alábbi vagyontárgyát

I.Ingatlan
A balassagyarmati 1585/A/1 hrsz-u „üzlet” 
megnevezésű 374 m2 alapterületű ingatlant. Az 
ingatlan a valóságban Balassagyarmat, Rákóczi 
fejedelem u.17. szám alatti társasházban található, 
pinceszinten, a társasház eszmei hányada 
374/1442-d rész. Az ingatlan valamennyi 
közműhálózatra rá van csatlakoztatva, de jelenleg 
egyik sem működik. Fűtési rendszere jelenleg nincs, 
mivel a társasház közös kazánja már nem működik, 
az üzlet tulajdonosa saját kazánt nem alakított ki. Az 
üzlet pinceszinten található 2002. évben kialakított 
vendéglátó egység, jelenleg használaton kívüli, 
üres. A társasház almérői és a kazánok itt kerültek 
kialakításra, ez korlátozza a helyiség kizárólagos 
használatát. Az épület teljes felújítást igényel, fűtés 
hiánya és a használaton kívüliség miatt műszaki 
állapota folyamatosan romlik.
Irányár: 37.000.000 Ft (nettó)
Bánatpénz: 1.110.000 Ft
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás 
Kovács Lászlótól kérhető a 30/4668-665 telefonon.

Lakossági felhívás
 

Az utóbbi időszakban lakossági 
bejelentések érkeztek az önkor-
mányzathoz, mely szerint többen 
megszegik a kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályokat. A fenti tények 
beigazolódtak a hivatal munkatársain-
ak a véletlenszerű időpontokban meg-
tartott helyszíni szemléjük alapján.
Így összefoglaltuk néhány mondat-
ban, hogy mik azok a legfontosabb 
szabályok, amiket az élhetőbb 
környezetünk érdekében mindenki-
nek alapvető kötelessége betartani!
A szabályszegőkkel szemben eljárást 
indítunk a jogszabályi felhatalmazás 
alapján!
Avar és kerti hulladék égetése (falomb, 
kaszálék, nyesedék, egyéb növényi 
maradványok) a város közterületein 
(utak, terek, parkok, zöldterületek, 
stb.) március-április és október-no-
vember hónapokban megengedett.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése 
a Munka Törvénykönyvében megha-
tározott munkaszüneti napokon a 
város teljes közigazgatási területén.
Az égetést a reggeli és esti levegőréteg 
hőmérsékleti változásai miatt 9-17 óra 
közötti időszakban, enyhe légmozgás 
(gyenge szél) mellett, száraz időben 
lehet végezni. 
Égetni csak száraz kerti hulladékot 
lehet.                       Medvácz Lajos

   polgármester

Együttműködés Kékkővel
  

Megbeszélést folytatott Csach Gábor alpolgár-
mester Bariak Aladárral, Kékkő (Modry Kamen) 
város polgármesterével az idegenforgalom 
kölcsönös segítéséről, a kékkői és a Palóc 
Múzeum közös fejlesztési lehetőségeiről. 
A két város szándéknyilatkozat aláírását tervezi 
együttműködésről és közös pályázatok benyúj-
tásáról a vallási és kulturális turizmus erősítése 
érdekében. A települések mindkét ponton kap-
csolódnak egymáshoz, hiszen Kékkő a magyaror-
szági város nevét adó Balassa család ősi fészke, 
Balassi Bálint kedves tartózkodási (egyesek sze-
rint valódi szülő-) helye, továbbá Balassa Pál is 
innen szervezte Balassagyarmat török utáni 
újratelepítését, és a Szentháromság főplébánia 
“palóc katedrálisának” építését, ereklyékkel való 
ellátását. 
A megbeszélés Jámbor László, Apátújfalu 
(Opatovska Nova Ves) polgármestere és Lencsés 
Zsolt festőművész részvételével zajlott a kékkői 
városházán (Kékkő Szlovákia legkisebb városi 
rangú települése 1600 lakosával).

Utcák
150 négyzetméternyi járdát újított fel az önkormányzat az elmúlt hetekben a 
Rákóczi, a Deák és a Kóvári úton. Akadálymentesült a strand sétány, új csa-
padékvíz csatorna épült a Csokonai utcában. Ezen túl 450 nm kátyú betömé-
sét is elvégezte a Városgondnokság a Hunyadi, Thököly, Baltik, Ipolypart, 
Széchenyi, Bercsényi, Ady és Balassa utcákban, a Madách ligetben, a 
Nyírjesben, illetve közúti csapadékcsatorna felújítás történt a Kábelgyári úton 
és a Zichy utcában.

Díj
Morus-díjat kapott a Szent Imre Keresztény Iskola végzős tanulója, Bagyin 
Melinda. A Kereszténydemokrata Néppárt által idén alapított díjat olyan fiatalok 
kapták meg, akik kiemelkedő tanulmányi eredményeik mellett sokat tettek a 
közösségért - az ország 33 intézményéből nyolcvannyolcan kaptak ilyen díjat.

Irodalom
A Röpke Ívek újabb kiadására készül a Komjáthy Társaság. Hagyományosan a 
Városi Könyvtárban tartotta meg találkozóját a Komjáthy Jenő Irodalmi és 
Művészeti Társaság. A megjelentek összegezték a kiadásra váró Röpke Ívek 
kiadvány készültségét, amelybe eddig tizennyolc alkotó küldött be prózát, 
verseket, rajzokat és még további munkákat várnak az év végéig. A találkozón 
újabb tagok is bemutatkoztak alkotásaikkal. A Komjáthy Társaság soron 
következő találkozóját november 30-án tartja a könyvtárban.
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A legerősebb emberek városunkban
Városunk legnagyobb sportegyesülete, a Vitalitás SE október 14-én immár negyedszer rendezi meg az 
Országos Nyílt Felhúzó Bajnokságot, melynek helyszíne idén is a Szent Imre Keresztény Általános Iskola 
és Gimnázium sportcsarnoka lesz.
Magyarország legerősebb emberei láthatóak lesznek Balassagyarmaton! Sőt, még Szlovákiából is érkez-
nek erős leányok és legények.  Közel kétszáz versenyző nevezésére lehet számítani. A rendezvényen 
bárki megmérettetheti magát.

Szeretik a hazájukat, számukra a 
Bátorság, Hűség, Hősiesség szent 

szavak – meggyőződésüknek hang
súlyt adtak egy emlékfutással, mely 
során fejet hajtottak négy település 

dicsőséges múltja előtt.

Ez az immáron jól összeszokott 
gyarmati futócsoport többször telje
sített hasonló kihívást: 1996ban 
Honfoglaló Triatlont szerveztek az 
Azovi tengertől Ópusztaszerig (2642 
km), 2002ben tartották a Gyarmatok 
Találkozója Triatlont, ahol a Gyarmat 
nevű települések meghívása volt a cél 
(3684 km), míg 2010ben a Testvér 
Települési Triatlonra került sor, ahol 
városunk testvértelepüléseit keresték 
fel (8607 km). Most nyáron pedig az 
Emlékfutás a BátorságHűségHő
siesség útján (900 kilométer). 

Ezen „szent őrült” történetek 
megálmodója és szervezője Sztancsik 
József, a közismert Dodó, így hát tőle 
kértük a nem mindennapi vállalás 
kulisszatitkainak felelevenítését. 

(Honnan fakadt ez az egész? Mikor 
jöttünk haza a 8600 kilométeresről 
Horvátországból, Medvácz Lajos 
szólt, itt van Kercaszomor nem 
messze, A Legbátrabb Falu, jó barátja 
a polgármester, befuthatnánk hozzá. 
Az idő szorított, nem értünk rá, de 
pár hónappal később Lajos rákér
dezett: nem csinálunk egy ilyen fu
tást? Továbbgondoltam, akkor 
viszont ne csak Kercaszomort láto
gassuk meg, hanem a hasonló büszke 
címekkel rendelkező Sopront és 
Szigetvárt is, és akkor a négy települ
és találkozik egy újszerű módon.)

Augusztus 10én reggel fél nyolc
kor rajtolt el a csapat a Városházától. 
Úgy tervezték meg, a korábbi utak 
kellemetlen tapasztalataiból tanulva, 
ezúttal éjszaka nem futnak. Ezért két 
mikrobuszban két stáb utazott: az 
egyik tagjai rótták a kilométereket, a 
másik jármű előrement a kijelölt hely
re, s onnan vette át a stafétát.

(Egyegy sportoló általában napi 
1530 kilométert teljesített, de gyakran 
előfordult, ha valakinek volt még 
kedve futni mondjuk újabb 10 kmt, 
hát beállt. Előfordult, hogy négyen
öten egyszerre nyomtuk, mert olyan 
jól esett. Így gyakorlatilag összesen 
nem is 906 kmt teljesítettünk, hanem 
jóval többet. Az első nap Sopronba – 
260 kilométer  19 órakor értünk, ahol 

a város alpolgármestere fogadott 
nagy szeretettel, de annyi tévés, meg 
fotós és újságíró fogadott minket, 
 hogy csak néztünk…)

Szívélyes vendéglátás után Sop
ronból másnap kora reggel indultak 
tovább a gyarmatiak, még Ausztriába 
is átmentek, hogy ne kelljen nagyfor
galmú úton szenvedniük.

(Kercaszomor falunapja kezdődött 
délután, előbb értünk oda. Őszintén 
meglepett az a szintű fogadtatás, 
ahogyan ők vártak minket: egy
értelműen az érződött a faluból, hogy  
a nagy testvérnek tekintik Balas
sagyarmatot, és mekkora megtisz
teltetés a számukra, hogy ezek a 
gyarmatiak elfutkároztak idáig. A 
pap maga is azt mondta: sok 
mindenből lehet építkezni, de ekko

rát ez a falu már régen ka
pott... )

Kercaszomorról Sziget
várra futottak, ez 280 kmes 
táv. A Zalai dombságon 
meg kellett kapaszkodniuk, 
és a 40 fokos meleg is megiz
zasztotta őket. 

(Szigetvárt 12 ezren 
lakják, de nagyon patinás. Hihetetlen 
kultusza van a pasának: egy új török 
államfő megválasztása után 3 hó
napon belül ellátogat ide, a török ál
lam segíti is Szigetvárt. Másnap 
kezdtük az utolsó, 300 kmes etapot 
Gyarmatra. A 4 napon mindvégig 
nagy élmény volt számunkra, hogy 
az emberek – bármerre jártunk – tap
soltakbuzdítottak. Rengeteg ember
rel beszélgettünk a településeken, so
kan megkérdezték: miért futunk mi 
hűségért, hősiességért és bátorságért? 
Azt feleltük: ma nagy divat azt mon
dani, keressük egymás között a kap
csolatokat  mert csak eléldegélünk 
egymás mellett, gyakorlatilag nincs 
kapcsolat az emberek között és 
nagyon sok rossz fakad ebből. Ha 
most nekünk sikerült kicsi kis hidakat 
települések között építeni – mert nagy 
hidakra nincs pénz sajnos , lehet, 
már megérte. Szerintem igen! 
Építsünk ilyen kis hidakat, minél töb
bet és többen – megéri, az biztos!)               

(szilágyi)
Fotó: Kovalcsik István

Hídépítők avagy a nagy futás

A 13 futóból álló csapat Sopron (A 
Leghűségesebb Város), Kercaszomor 
(A Legbátrabb Falu), Szigetvár (idén 
kapta meg A Leghősiesebb Város 
címet) és természetesen Balas-
sagyarmat, A Legbátrabb Város dicső 
és hősies történelmi múltja előtt tisztel-
gett, a maga 4 napos, 4 települést 
érintő, 900 kilométeres emlékfutásával. 
A gárda tagjai: Kovalcsik István, Fábri 
Andrea, Borda Gyula, Szabó Sándor, 
Molnár Zoltán, Molnár József, Varga 
József, Nánássy Péter, Medvácz Lajos, 
Sztancsik József, Kovács József, 
Laczkó Gábor és Shulcz György.
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Van egy szerény kérésem: ha majd a hálás utókor felállítja bronz 
lovas szobromat, utána néhány napig Balassagyarmaton ne 
lehessen vörös festéket kapni.

Hivatalosan nem erősítették meg, de nem is cáfolták azt a hírt, 
hogy a pontosabb tájékozódás céljából, augusztus 1-től más 
színű egyenruhát viselnek a korrumpálható és a nem 
korrumpálható rendőrtisztek.

Moldova György proletár szentnek nevezte Kádár Jánost. 
Lucifer csak közénk tartozónak.

Egyre nagyobb az érdeklődés a magyar futballisták iránt 
Olaszországban. A baj csak az, hogy ez a fokozott érdeklődés 
az ottani csendőrség és ügyészség részéről nyilvánul meg.

Új számlagyár alapjait tették le Sandasegélyszögön. Az 
ünnepségen szép számmal megjelentek a még szabadlábon 
védekező szocialista politikusok.

Megszületett az új román kegyeleti törvény, mely kimondja, hogy 
Románia nemzet állam, ezért mindenkit csak egyszer lehet 
eltemetni.

Elkészült Bajnai Gordon logója: zöld mezőben egy fehér libának 
a nyakát szorongatja egy mandzsettás kéz.

Elverte a jég az idei vadkender termést, ezért a tudatmódosító 
fű ára a feketepiacon az egekbe szökött. A Kendermag 
Egyesület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a bódulat 
könnyen helyettesíthető az ATV műsor rendszeres nézésével.

Az alvilág ismert figurái kijelentették, hogy a munkanélküliség 
csökkentése céljából akár ötszáz rendőrt is tudnának 
foglalkoztatni.

Kolompár Orbán mártírként Nagy Imréhez hasonlította 
önmagát. Innét üzenem Kolompár úrnak, hogy az 
újratemetésén rám számíthat.

Amíg befejeztem a tankolást, a benzin árát háromszor emelték - 
mondta némi keserűséggel egy hazai autós.

A Három Mancs feljelentette a Magyar Olimpiai Bizottságot, 
mivel megítélésük szerint a lólengés egészségkárosodást 
okozhat a lovaknak.

- soós - 

Balassagyarmat, Temető utca 1.
Telefon: 300-413

Állandó ügyelet: 30/925- 1947

Végtisztesség Temetkezési Bt.Balassagyarmat,Balassagyarmat,
Óváros tér 2.Óváros tér 2.

Balassagyarmat,
Óváros tér 2.

Telefon:
35/302-012

30/2184-325

Állandó
ügyelet:

30/8711-522

Balassagyarmaton a Batthyány utca 23. 
sz. családi ház, 720 m2 telken, 77 m2-
es,  2  szobás,  összkomfor tos ,  
garázzsal, kedvező áron eladó! 
Érdeklődni: a 30/9848-224 telefon-
számon lehet.

Felvidéken CSÁB községben, (Balas-
sagyarmattól 14 km) 2500 m2-es 
telken, felújítást igénylő családi ház, 
(100 m2) alápincézett nyári lakkal, (40 
m2) teljes közművel, olcsón eladó. 
Ugyanitt diófa rönkök is eladók. 
Érdeklődni: 30/561-3740.

Balassagyarmaton városközponthoz, 
buszmegállóhoz, Tesco áruházhoz 
közel 4 szoba + nappalis, alápincézett, 
tetőtér-beépítéses családi ház eladó. 
Központi- és gázfűtés van. Érdeklődni 
lehet: 20/777-8021.

TÁMOP 3.2.11/10-1 – zárórendez-
vény: Palóc Múzeum, szeptember 
29., 15 óra. A  projekt eredményeinek 
bemutatása, a megvalósítás 
felvételeiből készült fotókiállítás mellett 
ételkóstolóval, mesével, muzsikával, 
tánccal, hangszer bemutatóval, ének 
tanítással, kézművességgel, 
ügyességi játékokkal.

Ősz az idő, szent Mihály nap közeledik
A juhászok a juhokat számba veszik..”
Közreműködnek:Burovincz Laura – 
cselló, ének, Környei Alice – ének, 
Prekler Kata – tánc, énekes játékok, 
Róka Szabolcs – lant, duda, koboz, 
Romháti Krisztián – citera, tekerőlant, 
Palóc Ország hagyományőrzői.

Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központ

szeptember 29-én, szombaton 9-13 óráig
Babaholmi Börze

október 6.
Horváth Ádám és Barátai 
rockkoncert. A belépő: 500 Forint

október 9-én, kedden 18 órakor
Örökség Kulturális Műhely
Tóth Ferenc – mezőgazdász, agrármérnök
Természeti válaszok társadalmi kérdésekre. A 
kamatrabszolgaság természetrajza

Kiállítások:

szept. 27-ig
Czene Márta festő kiállítása a 
Szerbtemlomban

október 25-ig
Csíkszentmihályi Róbert szobrász 
kiállítása a Horváth Endre Galériában

október 5. – november 29.
Makó Judit festő kiállítása a Szerbtemlomban

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik  drága szerettünk,

Gyürky Aladárné temetésén
megjelentek, sírjára virágot, koszorút

helyeztek,  mély gyászunkban osztoztak, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

a gyászoló család

Köszöntő Szent Mihály ünnepén



Ebben a rovatban kizárólag kipróbált 
recepteket adunk közre. Mindenki arccal 
és névvel szavatol az étel minőségéért. 
Ezúttal Frecska Jánosné Ilona.

Ördögfalatok
Megtörtént a Felvidék visszacsatolása után, 
hogy a Zsélyből származó szlovák 
nemzetiségű Lavrik Mihály Szolnokra került 
postásnak és az ide hozott felesége itt 
szülte meg 1942-ben lányukat, Ilonát.  A 
család a háború vége előtt visszaköltözött 
Zsélybe, ahol ott is maradtak, mert aztán a 
határokat lezárták. A magyar 
állampolgárként született Lavrik Ilona 
szlovák iskolákba járt, Losoncon a 
közgazdaságiban érettségizett. Kékkőn a 
Bankban dolgozott, mikor jött a szerelem, a 
jó svádájú Frecska János balassagyarmati 
mozdonyvezető személyében, aki rokoni 
látogatáson vetett szemet a tűzről pattant 
lányra. Zsélyben még a Tanács 

hangszóróján keresztül is szólt az esküvő 
1963. november 30-án, de aztán az ifjú pár 
a férj Balassagyarmaton épült házában 
rakott fészket. Nem volt könnyű a kezdés a 
szlovák anyanyelvű lánynak, aki 1965-ben 
az első gyermeke, Jancsi megszületése 
után a boldogulás miatt a Balassi Bálint 
Gimnáziumba iratkozott és az érettségi 
vizsgán megdicsérték a szép magyar 
beszédért. Közben még Dobi István, az 
Elnöki Tanács elnöke írta alá a 
visszahonosítását. Frecska Jánosné hét 
évig dolgozott a Gabonafelvásárló 
Vállalatnál, még Lombos Jenő igazgató 
idejében, majd a Fémipari Vállalat 
alkalmazta nyugdíjazásáig. Párjával 
egyetemben két gyermekük, János és Ákos 
családjában már négy unoka szaporítja 
örömüket. Ilona asszony egyetlen hobbija a 
család, amelynek tagjaira szeretettel süt, 
főz. A kertjében termett zöldségekből is álló 
receptjét kedvenc unokatestvérétől, a 
zahorai Anka Strharovától tanulta. A 
szlovák családok számára is kedvenc 
Ördögfalatok frissen és tartósítva is remek, 
laktató, a kamrából bármikor elővehető étel, 
kedvence a gyerekeknek is.

HOZZÁVALÓK: 
1 kg darált hús, 3 kg paradicsom, 1 kg 
vastag húsú piros paprika, csípős is hozzá, 
1 kg hagyma, 15 dkg cukor, 10 dkg / kellő / 
só, bors, 4 dl étolaj, 2 dl mustár 
ELKÉSZÍTÉS:
A ledarált húst, akár 
fűszerezve kevergetés 
mellett addig főzzük, amíg 
szükséges / kb. másfél 
óra. A hozzávalókat külön 
főzzük, aztán az egészet 
összekeverjük, daráljuk 
és még gondosabban 
sűrűre főzzük. Készíthető 
tetszés szerinti 
fűszerezéssel kellő 
mennyiségű sült húsból 
is, amelyet ledarálunk és 
összefőzünk a zöldséges főzettel. Ha 
késznek találjuk, remekünket spagettivel 
tálalhatjuk. De üvegekbe rakva 
dunsztolhatjuk is és a kamra polcairól 
bármikor elővehető ez a csemege, amely 
akár pirítós kenyérre is kenhető és kiváló 
borkorcsolya.

Szendre

TAXI HAVAJ LÁSZLÓ

T.: (30) 327-06-13

2012. szeptember
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játszótér és az állatsimogató nyújt kikapcsolódást.

Balassagyarmat-
Nyírjes

NYÍRJESI FÜVÉSZKERT
ÉS VADASPARK

Megközelíthető a Nyírjesi tavak felől, 
kövesse irányjelző tábláinkat.

További 
információk: 
Görög Örs, 
+3620/4687-097

Nyitva 
tartás: 

szombat-vasárnap 
10:00-18:00

Szarvasbőgés 
a Nyírjesben

Szeretettel hívunk minden 
kedves látogatót a Nyírjesi 

Füvészkertbe és Vadasparkba, 
ahol testközelből figyelheti és 

hallgathatja meg a szeptemberi 
erdő fő attrakcióját, a 

szarvasbőgést (szarvas nász).

A Füvészkertben kényelmesen 
sétálva gyönyörködhet az ősz 

színeiben, a gyermekeik részére a 
játszótér és az állatsimogató nyújt 

kikapcsolódást.

Európai
Mezogazdasági 
Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe 
beruházó Európa

 Rákóczi út 82. Rákóczi út 82.Szécsény,Szécsény,
Rákóczi út 74. Rákóczi út 74. Balassagyarmat, Balassagyarmat, 

 Rákóczi út 82.Szécsény,
Rákóczi út 74. Balassagyarmat, 

sdsdasdad

Környékbeli Környékbeli 
ízek ízek 

pékségünk mintaboltjaibanpékségünk mintaboltjaiban

Környékbeli 
ízek 

pékségünk mintaboltjaiban

Maszlik „SZENTE-J” nemespenésszelMaszlik „SZENTE-J” nemespenésszel
érlelt sajt Szentéről!érlelt sajt Szentéről!

Maszlik „SZENTE-J” nemespenésszel
érlelt sajt Szentéről!

Csósza 

Manufaktúra 

házi szörpök

és 

gyümölcslekvárok

A további házi 
termékeket 
keresse 
üzleteinkben!

Hangulatos Retro Bistro-val 
bővült éttermünk!

Balassagyarmat, Balassagyarmat, 

Szabó Lőrinc u. 16.Szabó Lőrinc u. 16.

Balassagyarmat, 

Szabó Lőrinc u. 16.

SVEJK VENDÉGLŐ

Tel.: 
35/300-999 

Sinágel József
mobil:

0620/239-4020

Újdonság!Újdonság!Újdonság! Újdonság!Újdonság!Újdonság!




