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Sötét fellegek jelentek meg a Palóc 
Múzeum felett, ám mára kibújt a 

Mint arról lapunkban többször is 

megyénként egyetlen megyei mú-
zeumot finanszíroz kiemelten, a töb-
bi intézmény önkormányzati fenn-
tartásba kerül. 

A városvezetés az elmúlt hónapok-
ban példátlan civil összefogással – a 
Polgárok Balassagyarmatért Alapít-
vány (Lencsés Zsolt vezetésével), 14 
magyarországi és 17 felvidéki önko-
rmányzat, 40 civil szervezet, honi és 
külhoni közismert közéleti személyi-
ségek, mint például Jókai Anna író 
és Csáky Pál felvidéki politikus - in-
dított küzdelmet azért, hogy a Palóc 
Múzeum kapja vissza megyei 
múzeumi rangját, amit 1970-ben 
politikai úton vettek el az 

múzeummal, a salgótarjáni Nógrádi 
Történeti Múzeummal szemben az 

Ipoly-parti intézmény sokkal több 
látogatót is tudott felmutatni az 
elmúlt években a jogos történelmi 
érveken túl. 

Nem véletlenül hangsúlyozták a 

-
tatójukon, a Palóc Múzeum esetében 
elengedhetetlen az állami védelem 
fenntartása: kiemelt támogatás szük-
séges azért, hogy a magyar nem-
zetközösség egyik legrégebbi, ha-
gyományait mai napig tartó, területi-
leg az egyik legkiterjedtebb, állam-
határokon átnyúló etnokulturális 
népcsoportjának, a palócságnak leg-
fontosabb identitás központjaként, 

Palóc Múzeumot. 
Erre jogosítja fel Nagy Iván gene-

alógus akadémikus végrendelete -
teljes vagyonát a vármegyei múzeum 
alapítására hagyományozta -, az in-
tézmény 121 éves története, Ma-

-
-

lenére kiemelt szakmai munkája, lá-
togatottsági adatai vagy az elmúlt 

évek fejlesztései. Nemzeti védelem 

Palócság néprajzát, a Madách-
Mikszáth irodalomtörténeti öröksé-
get és a történelem viharaiban sok 
szenvedést átélt egykori Várme-
gyeszékhely történetkutatását. 

határozata értelmében a megyei mú-
-

tézmény lesz. 
Napokon belül kiderült, elkesere-

désre nincs ok. 
Ugyanis a 

felújított cseszt-
vei Madách 
Imre Emlék-
múzeum meg-
nyitóünnepsé-
gén L. Simon 
László, kultú-

-
lamtitkár mondott beszédet, ki 
leszögezte: mélyen átérzik Palóc 

szándékát. Az államtitkár kihangsú-
lyozta: a kormányzat nem hagyja 
magára ebben a kérdésben (sem) 
Balassagyarmatot!

minisztérium között, minden va-

helyezik a 121 éves Palóc Múzeumot, 
városunk egyik büszkeségét.

(szilágyi)
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Nem hagyja magára 
a kormány Gyarmatot

Megyei
elismerések
A VI. Nógrádi Megyenapon meg-

-

-
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Az Év Tanösvénye lett a Nyírjesi Vadaspark

-

-



2012. OKTÓBER

aktuális
G

Y
A
R

M
A
T
I 

H
ÍR

E
K

 
4

Balassagyarmat Egészségügyéért díjban részesült 
Papp Andrásné, aki 1978 óta a Dr. Kenessey Albert 

egészségügyi ellátása érdekében több évtizeden át kifej-
-

tartásáért.
Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa díjat hárman ve-

hettek át. Kelemen Tiborné az óvodapedagógia terén több 
évtizeden át végzett kimagasló szakmai munkájáért, 

Csallóné 
Majoros Erzsébet alázattal végzett pedagógiai tevékeny-

terén végzett tevékenységének elismeréseként. Kopcsányi 
Ottó a pedagógusi pálya iránt érzett elkötelezettségének 

Balassagyarmat Sportjáért díjat kapott Dósa Eszter 
sportoló a város sportéletben betöltött szerepéért, az 
aktív versenysport terén elért kimagasló eredmé-
nyeiért.

Balassagyarmat Kultúrájáért díjban részesült dr. 
Limbacher Gábor múzeumigazgató, a város kulturális 
élete iránti elkötelezettségéért, a palóc hagyományok 
életben tartása érdekében végzett odaadó munkájáért. 

Balassagyarmat Közbiztonságáért díjat kapott Végvári 
József

felkészültséggel végzett közbiztonsági tevékenységéért.
Balassagyarmat Szociálpolitikájáért díjban részesült 

Laczkó Jánosné -

szeretetéért.
Balassagyarmat Közösségéért díjat kapott Fazekas 

János
igényeinek színvonalas kiszolgálásáért, közéleti tevé-
kenységéért. 

Szintén Balassagyarmat Közösségéért elismerésben 
részesült a Bíró János és a Jópalócok utcák lakóközössége és 
a Móricz Zsigmond út 5/b ház lakóközössége több évtizede 
végzett lakókörnyezet ápolásért, a közösségi élet fenntar-

-
sukért. 

Balassagyarmat Jó tanulója és Jó sportolója díjat vehetett 
át:

Pécsi Róbert, a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás 
Sportegyesület tagja, a Szent Imre Keresztény Iskola je-

-
leskedik.

Jambrich Benjámin, a a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás 
Sportegyesület tagja, a Szondi György Szakközépiskola 

labdarúgás.

Jamrik Panna, 

hegyikerékpár, tereptriatlon.
Urhegyi Márton, a Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa 

földrajz tantárgyakból tanulmányi versenyek országos 

László Luca, 
a Balassi Bálint Gimnázium tanulója, tanulmányi átlaga 
jeles. 12 tantárgyból írásbeli dicséretet kapott. Sportág: 
asztalitenisz. 

Kókai Márk, a Vitalitas Sport Egyesület Karate 

Iskola Dózsa György Tagiskolájának tanulója, tanul-

Lavaj Fanny Emese, a Balassi Bálint Gimnázium tanuló-
ja. Tanulmányi eredménye jeles. Eredményeit a sí spor-
tágban éri el.

Kalmár Kristóf, a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport 

tudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának 1. éves 
hallgatója. 2012 júniusában jeles eredménnyel érettsé-
gizett. Sportág: labdarúgás.

Farkas Ivett Bianka, a Vitalitas Sport Egyesület Látvány-

-
leskedik. 

Takács Kolos, a Kiss Árpád Általános Iskola tanulója. 
Tanulmányi átlaga jeles. Sportága: a labdarúgás.

Farkas Laura Fanni, a Vitalitas Sport Egyesület 

Általános Iskola tanulója, tanulmányi átlaga jeles. 
Sportága: a tánc.

Istók Fanni, a Vitalitas Sport Egyesület Látványtánc 

Iskola Dózsa György Tagiskolájának tanulója. Tanulmányi 

Kácsor Ádám, a Kiss Árpád Általános Iskola 
Dózsa György Tagiskolájának tanulója. 
Tanulmányi átlaga jeles. Sportága: labdarúgás, 
atlétika.

Nyerges Tímea, a Dózsa Diáksport Egyesület 

tanulója, figyelemre méltó eredményeket a 
lábtenisz és a labdarúgás sportágakban ért 

el. 
Siket Anna, a Vitalitas Sportegyesület 

tagja, a Kiss Árpád Általános Iskola 
tanulója. Tanulmányi átlaga jeles, a 

Kyokushin karate sportágban je-
leskedik. 

Farkas Laura Fanni, a Vita-
litas Sport Egyesület Lát-

vány  tánc szakosztályának 

Kiss Árpád Ál-
talános Iskola 
ta  nulója, tanul-
mányi átlaga je-

les. Sportága: tánc.

Elismerték a város kiválóságait
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Könyvek
A könyv a lélek orvossága – ezzel a mottóval kéri az ada-
kozók segítségét a Szent Imre Keresztény Iskola és a 
Polgárok Balassagyarmatért Alapítvány közös felhívásban. A 

-
tak,

Iroda

-

-
tanak.

Fórum

-

Könyvtár

-

-

gyerekek és szüleik nagy igyekezettel készítették a 
-

Zene
Október 1. a Zene Világnapja: városunk zeneiskolájában min-

-

az iskola növendékei és tanárai. A program elején Ember 

Kiállítás

Mit szól ön ahhoz, hogy városunkban egyesek hulladék-

Hétköznap kora délután leparkolt egy autó 

-

-Sajnos évek óta komoly gond ez – sóhajt 

-
-

-

el – még nekik áll feljebb….
-

786 ezer forintot költött hulladékszállításra- és kezelésre. 
Bevételük nagy része erre megy el. 

-
donosa: hogy aztán jó szokásához híven elbeszélgethessen az 

(szilágyi)

A Központi Óvoda tavaly elnyerte a Zöld 

-

-

udvaron.
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Az egyesület „lelke”, a MAT-
mozgalom („Merem, Akarom, 
Tudom a dohányzást, az alkoholizá-
lást és a kábítószereket elutasítani!) 
ötletgazdája, Siklósi Sándorné szül. 
Cseri Katalin akkor egy olyan, a 
szakemberek, az iskolák, a pedagó-

segítségével az általános és 
középiskolás diákok körében 

-
hol- és drogfogyasztás aránya. A 
program az óvodától a középiskolás 
korig kíséri a gyarmati diákok útját: 
a MAT-mozgalom tagjai az évek 
során változatos, módszertanilag 
komplex prevenciós foglalkozások-
ban vesznek részt, és nemcsak elmé-
letben, hanem gyakorlati feladatok 
elvégzésével (például szituációs já-

ismerték meg a szenvedélybetegsé-
gek súlyos következményeit.

szempontjából: idén fejezte be a ny-
-

folyam, amely óvodáskora óta, 2004-
-

ciós foglalkozásokon, és amelynek 
útját az egyesület szakembergárdája, 
pedagógusai végigkísérték. Vagyis 

MAT-mozgalom modellje lezárt 
-

mények pedig statisztikai adatokban 
is megmutatkoznak. 

Figyelemreméltó, hogy a MAT-
programban végzett nyolcadiko-
soknak csak 4,7 %-a dohányzik, 1,1 
%-a próbálta ki az alkoholt vagy a 
drogot, míg az országos átlag ennek 
többszöröse. Összevetve a diákok 
által a program kezdetén (a 
2005/2006-os tanévben), valamint a 
program végén (a 2011/2012-es 

kiderül, hogy nemcsak a fiatalokra, 
hanem a szüleikre is hatással volt a 
mozgalom: a dohányzás az édesapák 
körében 33,8 %-ról 28,1 %-ra, az éde-
sanyák körében 34,4 %-ról 25,1 %-ra, 
az alkoholfogyasztás tekintetében 
pedig az apukáknál 35 %-ról 16,1 
%-ra, az anyukáknál 6,9 %-ról 2,3 
%-ra csökkent.

A modell, az eredmények 

tanulók is példaképpé kell, hogy 

is, hogy a MAT-mozgalom nyol-
cadikosai bizonyítványuk mellé (a 
Delta-Tech jóvoltából) egy dekoratív, 
névre szóló emléklapot is kaptak, 
amelyet a program elkötelezett tá-
mogatói, Görög Imréné, dr. Oravecz 

Imre Éva iskolaigazgatók, valamint 
Siklósi Sándorné programalapító ír-

jelen van a középiskolákban is, és a 
most végzett nyolcadikosok útját is 
tovább kíséri a program, amely – re-
méljük – országszerte egyre több tá-

Nagy Csilla

dr. 
Benkó Anna, aki 

-

-

-

-

-

dr. Zsolnai 
Andrea

-

-

-

Példátlanul példás mozgalom
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A gyarmati lány Dózsás diákként 
hegedülni tanult, majd a Szent-
Györgyi Gimnáziumban német 
nyelvi tagozaton töltött el 5 évet. 

készültem, és tudtam, ebbe az irány-
ba szeretnék elindulni a középiskola 
után. Aztán az utolsó pillanatban 
másképp döntöttem.” 

Judit választása a Semmelweis 

szakára esett, ahol az utolsó félévét 
tölti. Szakdolgozatát írja, témájának 
az új várólista rendszert választotta, 
gyakorlatát pedig az OEP stratégiai 

-
jectben dolgozott, így például részt 

szembesültünk azzal, mennyire ke-
mény munkájuk van az ápolók-
nak.”

Nemrégiben feladatot kapott szak-

társaival Szócska Miklós egészségü-
gyi államtitkártól: a magyar egész-
ségügyi intézmények honlap hálóza-

„Sok országos szervezethez, kórház-
ba látogattunk, beszéltünk informa-
tikusokkal, végül kidolgoztunk egy 
komplett betegirányítási rendszert, 
mely az ország egész területére 
kiterjed. Prezentációt tartottunk 

-
lamtitkár úrnak, aki azt mondta, 
vágjunk is bele!” 

Juditék célja ezzel a központi 
betegirányítás és egy globális tá-
jékoztatás a szakellátásokról. A we-
boldalon megtalálható lesz vala-
mennyi eü. intézet, orvosok elér-

várólista adatok, és még rengeteg 
hasznos információ. „Fontos, hogy 
megértsék a kórházak: a weboldal 

hiszen ha feltöltik a saját adataikat, 
-

tása.” 
Kész a design, a rendszertervezet, 

már csak néhány formaság van hát-
ra, aztán látható-használható lesz a 
honlap.

Judit tagja az Instruktor Önte-
vékeny Csoportnak, az iskola diák-
szervezetének, akikkel különféle 
rendezvényeket, gólyatáborokat, 
gólyabálokat rendeznek. „Sokat el-
vesz az amúgy is kevés sza-

-
zett élmények mindenért kárpótol-
nak.” 

Maradék szabadidejében túrázik, 
sokat olvas és koncertekre jár.

A 22 éves lány otthonról rengeteg 
támogatást ka-
pott, édesapja a 
Delta-Tech Kft. 
dolgozója, édes-
anyja pszichiát-
riai asszisztens. 
„A szü  leim pél-
daképek szá-
momra, minden 
tekintetben. So-
sem él  tünk nagy 
lábon, de meg-
adtak nekünk 
(bátyám, Bálint 

tek, hogy elérjük a céljainkat. Most 

szárnyaink, örülnek, mert azt csi-
náljuk, amit szeretnénk, s ezáltal 
boldogok vagyunk. Nekik ennél 
nem is kellett több.”

Máté Szabina Zsófia

Evangélikusnak lenni jó!
A gyarmati származású Lengyel Annát – ki hosszú évekig a Magyar Rádió egyik 

A zsúfolásig megtelt kecskeméti templomban ünnepi istentiszteleten iktatta be ré-

- Büszkén vállaltam az újabb hat évre szóló mandátumot, mert éreztem hittestvé-
reim szeretetét, bizalmát. Azt szeretném, hogy lelkészeink megelégedett emberek 
legyenek, azt tehessék, amire elhivatottak. A hét minden napján gondozzák gyü-
lekezetüket, anyagi biztonságban éljenek, családi hátterük segítse tevékenységüket. 

rendszeres templomlátogatók legyenek. Az ott ta-
nuló diákok egyházunk derékhadát alkossák, a 
nem evangélikusok is öregbítsék jóhírünket. Azt 
szeretném, hogy nyugdíjasainkat senki ne tartsa 

-
bak, önzetlenebbek, mint a fiatalok. Azt szeretném, 

nek életképessé tenni a gyülekezeteinket. Azt sze-

-

lenni jó! – zárta mondandóját Lengyel Anna.                                                           (szn)

köszöntése
-

teletére a Szent Erzsébet 

-
-

Szívügye az egészségügy



„Október 23-án moziba mentünk a 
feleségemmel, s mikor hazaértünk, 
bekapcsoltuk a rádiót, zene volt, de 

zaját. Kitört a forradalom! Azt sem 
tudtam, mit csináljak! Egész éjjel 
hallgattam a rádiót, de nem tudtam 
meg sokat. Másnap reggel bemen-
tem dolgozni, mindenki fel volt vil-
lanyozva, no, most mi történik?!...

…26-án már nem dolgoztunk, de a 
vonatok még mentek, dél felé kaptam 
telefonhívást a városi tanácstól, hogy 
rendeznek egy felvonulást, a vasuta-
sok eljönnének-e? Biztos vagyok 
benne! Alig tettem le a telefont, 
hívtak megint. Aztán megint. Az 
AKÖV, a MÁVAUT, mindenki azt 
mondta: csatlakozzunk a felvonu-
láshoz! Paule Laci is telefonált, hogy 
indulunk mi is, ti is induljatok! 
Felszálltunk egy lovas kocsira, 
kezdtem kiabálni: „Magyar címer, 
magyar haza, minden orosz menjen 

A városba mentünk, menet közben 
sokan csatlakoztak hozzánk, le-
hettünk vagy százötven-kétszázan, 
mire odaértünk a tanácshoz. A tanács 
dolgozói mind kint integettek. Ezek 
a jelmondatok voltak: „Magyar 
címer, magyar haza, minden orosz 
menjen haza!”, „Munkát, kenyeret, 

velünk tart”! Ünnepi, békés hangulat 
uralkodott, amikor mindenki egye-
tért, mindeni ugyanazért van ott…

...Elindultunk, hogy ledöntjük a 

hangadók. Természetesen végigki-
abáltuk az utat az ismert jelszavak-
kal. Egyre többen és többen csatla-
koztak hozzánk. Mire kiértünk a 
kórházhoz, voltunk már vagy ezren! 
És akkor megpróbáltuk ledönteni az 

de mikor hoztak egy teherautót, már 
igen. Éljenzett a tömeg! Egy Skotnyár 

aztán a tömeg elénekelte a Himnuszt 

édes istenem! Mögöttünk a lehullott 

ígérete...
...Másnap csend volt, szervezked-

tünk, beszélgettünk, mi lesz, hogy 
lesz, és jött a hír, hogy a pártbizottság 
megszervezte, hogy egy forradalmi 
tanácsot állítanak fel. Én lettem a 
MÁV küldötte. Az alakuló ülésre a 
Járási Tanács épületében, ahol most 

-
mertem jóformán senkit. Gyülekezik 
a nép a színpadon, hát azok meg 

parancsnokság. A küldöttek 
elkezdtek kiabálni, pfúj, le onnan, 
takarodj! Elég forró volt a hangulat, 
úgyhogy nem nagyon ellenkeztek, 
akit a küldöttek kiszúrtak, azok 
szépen, egymás után elmentek. 
Mintegy 20 tag lett a végén a 
Forradalmi Tanácsban, Daróczi 
Guszti bácsi lett az elnök. Aztán 
egymás között megválasztottunk 
egy végrehajtó bizottságot, akik min-
den nap üléseztek. Abban benne vol-
tam én is. Ott volt még Leszenyiczki, 
a Független Kisgazda Párttól, a 

-

volt László Aladár, a tanács küldötte 
volt Szabó Sándor. Ezek mind jószán-
dékú és tehetséges emberek voltak. 
Mindenki azon igyekezett, hogy más 
és jobb legyen az élet ezek után…

...A lakosság körében eufória volt! 
Mindenki boldog volt és mindenki 
jót akart! Mindenki tervezgetett, 
hogy milyen szép új élet lesz itt. 
Olyan tiszta szándékok, érzelmek, 
akaratok voltak! Jártuk a vidéket, to-

ahogyan az emberek özönlöttek: 
egymagam 150 önkéntes nevével jöt-
tem haza. De senki nem lett soha 
beöltöztetve…

...Minden nap összejött a 
Forradalmi Tanács, volt úgy, hogy 

város üzenetét a kormányhoz. Aztán 
fontos volt, hogy újra beinduljon az 
élet, menjen a munka mindenhol. 
Gyorsan megalakult a vasúti mun-

Másnap megkaptuk a fegyvereket a 

volt szolgálatban: 6 karabélyunk és 6 
géppisztolyunk volt…

… A városban fantasztikus volt a 
hangulat, hihetetlen volt a lelkese-
dés! Ez legjobban Mindenszentekkor, 
november 1-én bontakozott ki: a 

-
gették egymást az emberek, olyan 
volt, mint egy népünnepély! Végre 
megszabadultunk az elnyomás alól, 

beszélt…
… November 2-án már tudtam, 

nem lesz itt szabadulás. A vasúti 
telefonvonalon már jöttek az üze-
netek Hatvanból, Záhonyból: jönnek 
az oroszok, özönlenek az országba! 
Gyarmaton még mindig olyan gyer-
meki bizalom uralkodott, édes isten-
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em: mikor elmondtam, hogy mit hal-
lottam, azt felelte szinte mindenki, 
nem kell félni, nem lesz itt gond, 
majd jön az ENSZ, úgysem hagyják, 
hogy baj legyen…

… Korán keltem 4-én, Nagy Imre 
mondta a híres beszédet: „a kormány 
a helyén van, csapataink harcban 
állnak”. A kormány nem volt a he-
lyén, csapatok nem is voltak, a 

-
tergomi légvédelmi tüzér. A kom-
munista hazugság megint kiüt-
között, hogy még az sem igaz, amit 
kérdeznek. Mindenki meg volt 
ijedve, de maga a Forradalmi Tanács 
ülésezett, ám ott is arról beszéltünk, 
hogy mi lesz, mit csinálunk? 

megvédjük magunkat, ellenál-
lunk?...

… November 5-én, vagy 6-án 

Balassagyarmatra. Ott álltam a 

és a Megyeházánál egy tovább ment, 

Lezárt tankokkal jöttek, nem láttunk 
senkit. Elmentek, valaki már biztos, 
hogy volt velük, mert az oroszok 
honnan tudták, hogy hová men-
jenek?...

kormány felszólítására megalakult 

az új munkás-paraszt forradalmi 
tanács. A tanács tagjai majdnem u-

-
vember közepén lehetett valamikor 
az utolsó ülés, amikor megalakul-
tunk, de érdemi munkát az a tanács 
már nem végzett. Akkor már csak  
ilyenekkel foglalkoztunk: megkér-
deztem Guszti bácsit, hogy mi lett a 

-
sorával és adataival, akiket például 
én hoztam Érsekvadkert és 

nyugtatott: Béluskám, ne idegeskedj, 
már elégettük azokat az adatokat!...

biztos voltam benne: nincs remény. 
Itt nem lesz megbocsátás, itt rette-
netes megtorlás következik. Már ek-
kor arra gondoltam, le kell lép-
nem…

-

jártam, december 11-én: a szüleim-

Ennyit mondott: Öcsi, pakolj, mert 
éjjel jönnek érted! Gyors búcsúzás a 

-
lálkára Herencsényi Pistával és  
Nyerges Árpáddal. Nem mentünk 
az állomásra, mert biztosak voltunk 
abban, hogy ott várnak, ezért elin-
dultunk Ipolyszög felé gyalog. 
Amikor megérkeztünk az állomásra, 
felakasztottam a fegyvert egy 
akácfára, megvártuk a vonatot, meg-
kérdeztük a kalauztól, hogy vannak-
e pufajkások a vonaton, azt mondta, 
hogy nincsenek, ott maradtak mind 
Gyarmaton, úgy látszik, titeket ke-
restek, elég sokan voltak! Fel-
szálltunk a vonatra, elmentünk 
Vácig, egy másikkal Pestre, aztán 
nagy nehezen Fehérvárra. Min-
denhol segítettek a vasutas kollégák. 
Aztán Szombathelyig sikerült 

árán, az már külön regény, hogy on-
nan mi történt: leszálltunk 
Gyöngyösfalu állomáson, ott várt 
egy vasutas, aki elvitt a határ kö-
zelébe...

… Kiértünk a határhoz, egy 

vártunk, ott ez egyik, ott a másik 
-

múlva végre elsötétedett. Aztán 
nekiindultunk és átfutottunk a ha-
táron. Nem volt kerítés, le volt tarol-
va. Átmentünk, és akkor valaki 
megszólalt mögöttünk németül: ah-
hoz a házhoz menjenek, ahol látják a 
fényt! Ott aludtunk éjszaka, voltunk 
legalább negyvenen. Másnap a kö-
zeli településen hivatalos ok-
mányokat kaptunk: magyar me-
nekült!...

… 1956-ban megmutatta a magyar 
nép, hogy semmivel sem alább-
valóbb, mint a többi náció! És ha ez 
a tehetséges magyar nép összefog, 
akkor nagyon nagy dolgokra -

nem fogunk össze, ha széthúzunk -
mint jelenleg -, akkor mindig is el-
nyomnak bennünket, akár Moszk-

Szilágyi Norbert

Koós Béla 
-

-

-

-

-
-

-

-

-
-
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Igen is, meg nem is

Az 1956-os forradalom után 
kétszázezer ember hagyta el Magyar-
országot.

Többségében fiatalok, s nem az 
-

dot alapítottak. Most nagyon hiányzik 
ez az akkor kivándorolt csapat, s nem 

Már csak annál is inkább, mert pont a 
vállalkozó réteg ment el, akinek volt 
mersze az újra, a változásra. Az élet más 
részén is lett volna mersze, a tudomány-

nem itt tartanánk velük. Hajdanában 
úgy tartották gazdag az az ország, aki-
nek hatalmas földbirtokai vannak, majd 

Ám a lóvé könnyen jön, könnyen megy. 
Ma úgy tartják, az a gazdag ország, ahol 
sok az okos, kreatív ember, mert azok 
hamar feltöltik az államkasszát, ha meg-

elvesztettünk kétszázezer kreatív elmét, 
akik külföldön számítástechnikát, robo-
tokat, gyárakat alkottak. 

Többet vesztettünk, mint gondol-
nánk!     

200 ezer

Nem csak Biszku Béla, de sok-sok 
lapító országlakó számára is nem hogy 

-

közömbös esemény október 23-a. 
Sokuknak igazi élményük, akár közvetett 
is, nincs róla, amit meg a húsz éves 
demokrácia tudományossága és hivata-
lossága helyén kezelve, méltó módon ün-
nepelve mond most róla, úgy hiszik, 
mint ahogy a Kádár-világ szlogenje szólt, 
ha valami fontos, kényes vagy személyes 
vélemény-alkotás kikerülhetetlen volt ; 
„Hát tudod; igen is, meg nem is.” 

Ahogy akkor is, ma is több ez, mint 
nyelvi stílus; és kártéko-
nyságában azért borzasz-
tó, mert valójában gon-
dolkodás, magatartás, 
életforma, másrészt meg 
mert fogalmuk nem volt 

használóinak. És ez nem 

nyomorúság-filozófiája, sem a bonyolult 
összefüggéseket villantó, valamiféle di-
alektikus bölcselet szándékának tisztes-
sége, de olyan napi használatra pro-
gramozottság megnyilvánulása, mely 
egy ország népét sunnyogásra betegített. 
Harminckét évnél is továbbra, a mába 
húzódóan, és nyilvánvalóan mindazok 
füle, szeme számára, akik ügyet intéznek, 
vonatoznak, buszoznak, fogorvosnál 
várakoznak, vásárolnak, piacra járnak, s 
akiknek Kádár János nem a gyárban jat-
toló közvetlenség, de a háromszáz embert 

-
tosságot nem látja, annak lelke mélyén 
úgy semmi október 6-a, március 15-e, az 
1568-as tordai zsinat, István törvényei, 
az Aranybulla, mint 1956 októbere.

Igaz, már nem mond ellenforradalmat, 
mert a nyílt szókimondáshoz mindig is 

gyáva volt, hisz erre is szoktatták, inkább 
sunyiban nosztalgiázik azon, milyen jó is 
volt az a mesterséges társadalmi 

-
hetett mosni értéket és talmit, valódit és 

tudást és nagyokosságot, hivatást és sim-

ártatlant, valóságot és látszatot, igent és 
nemet. 

A legvidámabb barakkot elvitte az 
adósság, Kádár meghalt, hívei, istenadta 

-

igazi valója lele-
plezettségében, és mé-

önérzettel. 
-

ben már nem a Rozs-

Janija, sem Pék Má-
riája, nem is a nyol-

cadik ablakában naphosszat trikóban, 
borostásan és köhécselve dohányzó 
egykori személyzetis ez. Sokkal inkább 
mentalitásban karakteres, veszedelmes és 

az igennek és a nemnek következményeit 
valójában fel nem vállaló, ezzel  önké-

amit mostanában a köznyelv relativizá-
lásnak nevez. Róluk mondta a napokban 

Recsken történteket relativizálják. Ezért 

-
zatokat pedig áldozatnak tekintjük.”  

A kacsingatós éra szépszámú hívei 

és mögötti suttogó propagandás, agitá-
tori, tét nélkül is izgalmas, visszavágyón 

-
sai néha azért még héroszokat is támasz-

tanak, s bátran, éjszaka  rongálják a szo-
brokat. Pontos a neves publicista jel-

-

a tömegbe, sikertelen, szürke kis mitu-
grász, akinek a csordaszellem és a sötét-
ség adja erejét, éppen úgy, mint mondjuk 

Aztán ugyanez a mutáció bírói talárba 
öltözötten megrovásban meg is dicséri a 

slusszpoén lehetne ez amúgy verdiktesen 

bölcs uralkodó lesz?
A Kúria ez ügyben megszólaló egyik 

„Komolyan gondolták, hogy egy 

tartalmú, társadalmilag hasznos lehet?” 
A kérdésre válaszunk ; a kacsingatós 
relativizmus elérte az igazságszolgálta-
tást. A „tanult kollégáknak”, doktorbác-
sik, néniknek van még emléktöredékük 

él és virul, s röhögve kerülgeti a törvé-
nyes elszámoltatást? Mátsik György vé-
rügyész, Biszku Béla pártmészáros azért 

törvényeket követték – indokolnak fel-
háborító cinizmussal. 

Hihetetlen, de fokozható az abszurd ; 
az öszödi rém, aki a forradalom ötvenedik 

Lehet, még rögtönöz is a Nagy Imre-
szobornál.                        Veres József

10
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gazdaság

meghatározó pénzintézeteként 

pontjában állt, ezúttal az újabb 

-Hogy’ vannak, elnök úr?
-Köszönjük, nagyon jól! A válto-

-
ban érzi magát, mert a munkakörül-

mint vidéken voltak. Kényelmesebb 
a munkahely, és örömteli az, hogy 
szinte állandóan ügyfelek vannak a 
kirendeltségben, vagyis nem unat-
koznak még véletlenül sem a dol-
gozók. Élvezik a forgalmat.

hónap után tapasztaltuk, hogy he-
lyes döntés volt a központ áthely-

a forgalomnövekedés, nem titko-
lom: nagyjából megháromszorozó-
dott. Még a bankautomatát igénybe 

amit arról vesznek ki, megduplázó-
dott.

-Akciók követik az akciókat…
-

szokták az ügyfelek, mert jól tudják, 
hogy bennünk valóban megbízhat-
nak. Ezért akciózunk, úgy a betétek, 
mint a hitelek terén, de a bankszám-

pénzintézeteknél. Nem szoktunk 

ezzel dicsekedni, de azért ezúttal 
megemlíteném a szolgáltatásaink 
lényegét. Ugyanis mi nem manipu-
lálunk, nem tesszük érthetetlenné 
az ügyfelek részére a betét elhely-
ezést, annak kamatozását, sem a 

sem az egyes pontokba foglalt felté-
teleit – a Cserhát Takaréknál mind-

-
lált. Ennek eredményeként az ügy-
felek mindent ki tudnak számolni, 

betétek kivételénél, sem a hitelek 
törlesztésénél.

a gyarmatiaknak?
-A környezeti kultúrára több fi-

gyelmet fordítsanak, és gondozzák 
a környezetet, szépítsék a lakóhe-

Ha kinézek a takarékszövetkezet 

épületeket, gazos udvarokat látok. 

családi házakat, lakásokat. Nem 
hiszem, hogy ez volna a cél. Ha va-
laki ingatlant akar vásárolni, az 

-
ni. Most volna érdemes házat, lakást 
vásárolni a városban - jóval olcsób-
bak az ingatlanok, mint a gazdasági 

kamatozású hitelt ad a takarék-
szövetkezet!

-Nehéz ma lakást értékesíteni…
-Valamit kell kezdeményezni az 

ingatlan piac felélénkítése érdeké-
ben: már dolgozunk egy ingatlan 

hogy az iroda által kínált 
-

tozású hitelt lehet igénybe 
venni, nem utolsó sorban 
az ingatlanok árának ki-
alakításában is tanácsot 
adunk. Akár még ingatlan 
felvásárlására is sor kerül-
het, továbbértékesítés cél-
jából. Figyelje a lakosság az 
ezzel kapcsolatos hirdeté-
seinket. Legalább ilyen fon-
tos, hogy felhívjam az ügy-

felek figyelmét arra: a hiteladósok 
utólag is kössenek életbiztosítást, 
mert az örökösöknek gondjaik le-
hetnek. A reklámjainkban hamaro-
san meg fog jelenni, hogy akiknek 
hiteltartozásuk van, azok vezes-
senek óvatosan, és akik dohányoznak, 

-
tázást, és helyezzék el erre a célra 
kínált, kiemelt kamatozású be-
tétszámlára az összeget.

-Mennyire eredményes a Cserhát 
Takarék gazdálkodása?

-Az augusztusi eredmény már a 
múlt év nyereségének a túlteljesíté-
sét mutatta. Annak ellenére, hogy 
nyomott hitelkamatokkal és akciós 
magas betét kamatokkal dolgozunk, 
a takarékos gazdálkodás meghozza 

többen tudják, hogy valóban az ügy-
felekért vagyunk.              (szilágyi)

11
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Idén már hat korcsoportban ver-
senghettek a sportolók a Szent Imre 
Keresztény Iskola sportcsarnokában, 
mely remek helyszínnek bizonyult -
a házigazdák kimagasló színvonalú 

-

kg-os súlycsoportban a 335 kg-os
gyakorlatával érdemelte ki az Év 

-
szolút kategória legeredményesebb 

sportoló is megtalálható: Balogh 
Gyöngyi 3., míg Ulveczki Edina a 

második helyen végzett. A verseny-

született, hiszen a gyulai Lovász 
György a masters 3 korcsoportban 
275 kg-os sikeres felhúzó gyakorla-
tával „nem hivatalos világcsúcsot” 
állított fel 

A Vitalitás sportolóinak köszön-

A verseny támogatói voltak: Balas-

sagyarmat Város Önkormányzata, 
Szent Imre Keresztény Általános 

Kft., Cserhátvidéke Takarékszövet-

lámstúdió, Cserhát Print Nyom-
daüzem Kft., Horváth Kisgépszervíz, 

Duó Virágbolt.

-

Vitalitás sportnap

-

-

-

(Szendre)

Mozdulj Gyarmat!
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