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A tulajdonos önkormányzatok dön-

tése értelmében öt évre az állami

tulajdonú Duna Menti Regionális

Vízmű üzemeltetésébe került a Nyu-

gat-Nógrád Vízmű által ellátott 68

település vízrendszere. A változás-

nak köszönhetően városunk polgárai

is kevesebbet fizetnek az éltető ne-

dűért március 1-től.

Régóta köztudott tény, hogy vá-
rosunkban és környékén az ország
egyik legdrágább vízárát kell meg-
fizetnie a lakosságnak. A mai gaz-
dasági helyzetben különösen fontos
feladat, hogy ne növekedjenek to-
vább az amúgy is magas rezsikölt-
séget fizetõ családok terhei. Eltökélt
ebben a kérdésben is a városveze-
tés: Medvácz Lajos polgármester ja-
vaslatára a Nyugat-Nógrád Vízmû
taggyûlése fél évvel ezelõtt létreho-
zott egy eseti bizottságot a költség
csökkentési megoldás kidolgozásá-
ra.

A lehetõségek számbavétele után

a gyarmati képviselõ-testület is
meghozta a döntést: a Duna Menti
Regionális Vízmû Zrt. kezelésébe
adták a Nyugat-Nógrád Vízmû Kft.
által mûködtetett,
68 település víz-
rendszerét. Ennek
értelmében márci-
us 1-tõl a DMRV a
balassagyarmati
háztartások víz-
szolgáltatója.

A lépésnek kö-
szönhetõen a
2010-es árakhoz
képest köbméte-
renként 79 Forint-
tal olcsóbb lett a
víz a gyarmati
ügyfelek számára.
Cseppet sem mel-
lékes szempont, amennyiben min-
den marad a régiben, ettõl az árnál
100 Forinttal drágább lenne az élte-
tõ nedû. Egy átlagos háztartás így
havi 1-2 ezer forintot takaríthat
meg.

Nem kerültek kiszolgáltatott
helyzetbe a települések sem. Az öt

évre szóló szerzõdésben az új szol-
gáltató garanciát vállalt, hogy két
évig nem emel árat. A rákövetkezõ
három esztendõben is csak maxi-
mum az infláció mértékével drá-
gulhat a szolgáltatás. Az egyezség-
ben – az önkormányzat kérésére –
az is benne foglaltatik, hogy a

DMRV az elkövetke-
zõ két évben nem
csökkenthet dolgozói
létszámot. A váci
székhelyû Duna Men-
ti Regionális Vízmû
Zrt. a legnagyobb tu-
lajdonosi hányaddal
bír a Nyugat-Nógrád
Vízmû Kft-ben, va-
gyis eddig is bármifé-
le döntés meghatáro-
zója volt.

Balassagyarmat és
térsége még ettõl is
jobban járhat a jövõ-
ben: az Országgyûlés

elõtt van a téma, hogy az egész or-
szágban egységes vízdíjat fizesse-
nek a polgárok. Ez a drágább vizû
területeken – mint például az
észak-magyarországi területek –
további árcsökkenést eredményez-
het.

(szilágyi)

Nem emelt az
önkormányzat

Városunk önkormányzata úgy döntött, nem terheli
tovább a lakosságot, ezért nem emeli az önkor-
mányzati díjakat.

Közismert, mint arról lapunk hasábjain is beszá-
moltunk, hogy 2011 a megújulás éve városunkban is. Az
önkormányzat minden területen az eddiginél is

takarékosabb gazdálkodást folytat, hogy hosszú távon
biztosítható legyen Balassagyarmat mûködése és
fejlõdése.  Ez a takarékossági program azért is fontos,
mert a városvezetés tudja, hogy a lakosság, a vál-
lalkozók nem terhelhetõek tovább. Ezért a képviselõ-
testület úgy határozott, hogy – bár minden pluszbevétel
jól jönne – nem emeli az önkormányzati díjakat.

A döntés értelmében az idén is a 2009. évi bérleti
díjakat kell fizetnie az üzlethelyiségek bérlõinek. A bér-
lakások bérleti díjai sem emelkedtek. A piaci
helypénzek is maradtak. Továbbá a teljes gyer-
mekétkeztetésért sem kell többet fizetni a szülõknek. A
szociális otthon térítési díjai és áprilisig a szemétszál-
lítás díja is maradt – még mindig a 2009-es évi szinten.

Olcsóbb lett a víz
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Piszkos város
„Tisztelt Polgármester Úr!
Milyen érzés egy piszkos város gazdájának lenni?
A sok igen fontos teendõ mellett a város tisztaságával is kellene foglalkozni!

Tessenek rendeletet hozni, hogy aki az utcán szemetel, köpköd, rendbontás követ el,
komoly büntetéssel kell sújtani.

Ahogy a város kinéz, az már nehezen elviselhetõ, és ez mind a rendetlen emberek
miatt van.

Nézzenek körül a buszmegállóhoz vezetõ utcákon, micsoda szemetelés folyik, kü-
lönösen a diákok részérõl, akik úgynevezett csínytevésük közepette még a kapukat is
rugdossák, összekaparják, levélszekrényekbe papírzsebkendõket, csoki papírokat rak-
nak, aztán röhögve elszaladnak!

Ezek már nem csínytevések, mert mások kárára teszik. Tessék felvenni a kapcsola-
tot az iskolaigazgatókkal, hogy hassanak a diákjaikra, hogy ne csak tanítsanak – ami
nagyon dicséretes dolog –, hanem neveljenek is, ha már a szülõk nem tudják megne-
velni gyerekeiket!

Nagyon sok ember egybehangzó véleményét írom le, remélem, panaszunk meghall-
gatásra talál, és tesznek valamit városunk tisztasága érdekében. 

Tisztelettel: egy balassagyarmati polgár
***

Véleményét köszönöm, azzal egyetértek. Sajnos a közmunkával kapcsolatos törvé-
nyi változások miatt eddig valóban nem tudtuk úgy tisztítani az utcákat, ahogyan
szerettük volna, ám ez napokon belül megváltozik. Ezen túl szerintem is sok múlik
mindannyiunk hozzáállásán, hogy vigyázzunk környezetünkre. Az elkövetkezõ he-
tekben több lépést is megteszünk a tiszta városért, melyekbõl nem maradnak ki isko-
láink sem. 

Köszönöm városszeretõ megjegyzéseit, kérem, figyelje a Gyarmati Hírek áprilisi
számát, melyben részletesen beszámolunk tetteinkrõl – de addig már látni is fogja az
egyértelmû változást. Egyúttal kérem Önt is és bárki mást: vállalja névvel mondan-
dóját – mert ez valóban közügy.                                                          Tisztelettel:

Medvácz Lajos 
polgármester

Nyáron indulhat 
a városközpont 
korszerûsítése
Megszületett a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség végleges támogatási
döntése. Nyáron kezdõdhetnek a vá-
rosközpont régóta várt korszerûsíté-
sének munkálatai.
Aligha mondunk újat kedves olvasóink-
nak, hiszen többször beszámoltunk ró-
la, hogy Balassagyarmat belvárosa tel-
jesen új arculatot kap, mely a hagyomá-
nyok szellemében fogant, ám a napja-
inknak megfelelõ ízlésvilággal bír.
A napokban gyakorlatilag minden aka-
dály elhárult a projekt elõl. Megszületett
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ) végleges támogatási döntése a
pályázatról. Az elsõ fordulóban megítélt
támogatáshoz képest végül mintegy 70
millió Forinttal, vagyis 6 százalékkal ke-
vesebbet ítéltek meg városunknak.
Az önkormányzat mindent megtesz
azért, hogy sikerüljön minél többet visz-
szaszerezni az elvont 70 millióból – már
csak azért is, mert a pályázat 2008-as
beadása óta jelentõsen emelkedtek az
árak. A támogatási kérelmek az indokok-
kal már megérkeztek az NFÜ-höz –  áp-
rilis elejéig kiderül, mi lesz az ügynökség
végleges határozata. Közben zajlik a Tá-
mogatási Szerzõdés elõkészítése.
Ezután következhet a kivitelezésre kiírt
közbeszerzési eljárás lefolytatása, amely
június-júliusban lezárul, vagyis még a
nyáron elkezdõdhetnek a polgárok által
régóta várt - 1,02 milliárd Forintos - vá-
rosközpont korszerûsítési munkálatok,
melynek köszönhetõen fél évszázad után
teljesen megújul Balassagyarmat belvá-
rosa, Óváros tere, az Ady út teljes hosz-
szában és a Mikszáth úti keresztezõdés.

Új Széchenyi Terv
Az Új Széchenyi Terv és egyéb 
pályázatok kínálta lehetõségekkel
ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk
március 22-én, kedden, 14 órától a
Városháza dísztermében. 
Az ingyenesen megtekinthetõ elõadá-
sok együttes idõtartama két óra, ezt
követõen egyéni konzultációra nyílik
lehetõség. A programokra a megelõzõ
napig lehet regisztrálni rövid e-mailben
(padar@nmrva.hu) vagy telefonon
(32/520-300) a jelentkezõk számának
megadásával.

Tavaszi nagytakarítás 
a Nyírjesben
Minden korosztály segítségére számí-

tanak a Nyírjes takarításában március

26-án, szombaton  és 27-én, vasár-

nap délelőtt 9 órától. Az akció szerve-

zői: Musszer Roland, ismert triatlonos

sportember, a Strandegylet többszö-

rös úszóbajnoka, valamint Siket Nor-

bert, a Vitalitás SE maratoni futója.

A Polgármesteri Hivatal üdülõházától
(az egykori nyírjesi iskola) kezdve ta-
karítanák ki az utak és a tavak környé-
két úgy, hogy az összeszedett szemét,
hulladék lehetõleg még aznap elszállí-
tásra kerüljön az önkormányzat segít-
ségével. A takarítási akcióban várják a
Nyírjesben élõk, illetve telekkel, hét-
végi házzal rendelkezõk segítségét, ja-

vaslatait, de remélik a sportegyesüle-
tek, egészségvédõk, gyermekes csalá-
dok részvételét is. 
A nagyobb hulladékot kupacokba
hordják, a kisebbeket mûanyag zsá-
kokba szedik, és ehhez nem árt, ha
kéznél van a saját kesztyû, esetleg ge-
reblye, balta is. A balassagyarmati tri-
atlon szervezõi az ilyen feladatokban
már jártasak és a „munkatársaik” jó
útmutatóval szolgálhatnak ebben az
akcióban is, hogy ne maradjanak ma-
gukra az ötletgazdák. 
Az autóval és kerékpárral érkezõket
õrzött területek fogadják. A Nyírjes ta-
vaszi nagytakarítása igazi közügy,
hogy a város gyöngyszeme tavasszal
igazi fényében ragyogva mutathassa
be szépségeit és fogadhassa a termé-
szet ölében pihenni vágyó embereket.
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A Kádár-korszak elnyomó gépezetének kiemelt tagjairól, a
szigorúan titkos tisztekrõl készült eddigi legteljesebb össze-
sítést tették közzé a napokban. Az SZT-tisztek – köztük
Medgyessy Péter volt miniszterelnök - a hétköznapi ügynö-
kök felett álltak a pártállami hierarchiában, belügyi rendfoko-
zatot viseltek és fizetést kaptak. Három balassagyarmati férfi
is szerepel a listán. 

Ungváry Krisztián, Fráter Olivér és Boér Zol-
tán történészek állították össze azt a honla-
pot, amely a rendszerváltás elõtti állambiz-
tonsági szolgálatok mûködésének kevésbé
ismert részébe enged betekintést: a szigorú-
an titkos (SZT) állományú tisztek adatait tár-
ták a nyilvánosság elé a napokban.
A figyelem 1990 óta az ügynökökre irányult,
pedig õk csak egy részét képezték a rendszernek. Medgyessy
Péter korábbi miniszterelnök esetétõl eltekintve kevés figyelmet
kaptak a hierarchiában az ügynökök felett álló SZT-tisztek, akik a
Belügyminisztérium hivatásos állományának tagjai voltak - rendfo-
kozatuk volt, fizetést kaptak, de tevékenységüket titokban, polgári
foglalkozásuk fedésében fejtették ki.
A honlapon található adatokból kiderül, hogy sok SZT-tiszt dolgo-
zott a MÁV-nál, illetve az idegenforgalomban.
A történészek az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárá-

ban található SZT-tiszti iratokat dolgozták fel: 551 SZT-tisztre vo-
natkozólag sikerült adatot találni.
A honlapot böngészve három balassagyarmati személyre buk-
kantunk.
Egyikük 1974-tõl 1986-ig szolgált, alkalmatlanság miatt helyezték
nyugállományba, fõhadnagyként. Fõnöke így írt róla: „Folyamato-
san konkrét feladatokat határoztunk meg részére. Ennek ellenére
az eltelt idõszak értékelése alapján megállapítható, hogy operatív
munkájában javulás nem tapasztalható. Munkájára továbbra is a
felszínes végrehajtás, az öntevékenység teljes hiánya jellemzõ.”
A másik gyarmati férfi 1973-78-ig, fõhadnagyként szolgált. Részlet
az 1972-ben kelt önéletrajzából: „Feleségem [egyik] szülõje [...]

Kossuth-díjas vájár [sic!]. [...] 1956-ban az
egész családja az ellenforradalmárok fekete lis-
táján szerepelt. Jelenleg is mint munkásõr telje-
sít szolgálatot.”
A harmadik balassagyarmati szt-tiszt 1979-tõl

1990-ig, századosi rangban szolgált, 10 éves
szolgálati érdeméremben is részesült. Fõnöke
így jellemezte: „Az állambiztonsági munkát hi-
vatásának tekinti. A kezdeti túlfûtöttségét a

szakmai ismeretek arányában egyre inkább felváltja a tervszerû,
körültekintõ kezdeményezõ munka. [...]Fedõmunkahelyi vezetõje
elõtt – annak indiszkréciójától tartva – nincs leleplezve [...] válás
következtében anyagi helyzete megromlott, mivel leányával ön-
ként albérletbe költözött. A mi segítségünkkel a közelmúltban ka-
pott egy kétszoba összkomfortos tanácsi lakást.”
Akit érdekel, kikrõl van szó, az kattintson a 
www.szigoruantitkos.hu honlapra.       

(szilágyi)

SZT-tisztek Gyarmaton

Önkormányzatunk március elsejével

életre hívta a Városgondnokság intéz-

ményét. A döntéssel évente 20-25

millió Forintot tud spórolni a város.

Takarékosság – alighanem ez lesz
városunk számára a legtöbbet hasz-
nált szó az idei esztendõben. Az ön-
kormányzat a végsõkig elszánt e té-
ren, ezért hoztak döntést egy új intéz-
mény felállításáról is.

A lépést az élet maga is jelentõs
mértékben elõsegítette. A közmunká-
sokat foglalkoztató önkormányzati
társaság, a Balassagyarmati Foglal-
koztatási Nonprofit Kft. korábbi for-
mában történõ mûködése gyakorlati-
lag feleslegessé vált, mivel az új törvé-
nyi szabályozás értelmében a jövõben
a munkaügyi központok látják el a fel-
adatok nagy részét. Vagyis át kellett
volna alakítani a céget, ám a takaré-

kosság jegyében végzett vizsgálatok
szerint a város úgy jár jobban, ha a kft-
ét megszünteti és új intézményt hív
életre, mégpedig úgy, hogy minden
közmunkával kapcsolatos tevékeny-
ségét ide összpontosítja. A döntés je-
lentõsen érinti az önkormányzat má-
sik társaságát, a Városüzemeltetési
Kft-t is.

A március elsejével felálló Város-
gondnokság 14 fõvel kezdte meg mû-
ködését és március közepétõl 50-80
közmunkással látja el feladatait. A
közparkok, a köztisztaság, a piac, az
illegális hulladékok begyûjtése, vala-
mint a csapadékvíz árkok, utak és jár-
dák karbantartása tartozik az önkor-
mányzat új intézményéhez.

Ez több változást hoz magával: a
közparkokat eddig a Városüzemel-
tetés gondozta, míg az utakat és jár-
dákat a múltban vállalkozók tartot-
ták rendben – Áfával és üzleti nye-
reséggel terhelve az önkormányzat

költségeit. A bérlakás szolgáltatást is
jelentõsen érinti az átalakítás: eddig
az elõkészítõ a Polgármesteri Hivatal,
míg a mûködtetõ (karbantartás, díj-
beszedés) a Városüzemeltetés volt.
Mostantól megszûnnek az eddigi
gondok, lévén az egész tevékenysé-
get a Hivatal végzi. Ugyanez a hely-
zet az Ipari Parkkal is.

A Városüzemeltetési Kft-nél ma-
radnak a nagygépes munkák, vagyis
a szemétszállítás és a hóeltakarítás, a
városközpont projekt gazdasági tevé-
kenysége, valamint egyéb üzleti,
megrendelt feladatok. A Városüze-
meltetési cég költségeinek csökkenése
hatással lesz a szolgáltatási díjakra is.

A Városgondnokság intézményé-
nek életre hívásától nem csupán évi
20-25 millió Forintos megtakarítást
remél az önkormányzat, de azt is,
hogy még szebb lesz szeretett váro-
sunk környezete.            

(szn)

Takarékosság vezérelte átalakítások
Életre hívta a Városgondnokság intézményét az önkormányzat



G
Y
A
R

M
A
T
I 

H
ÍR

E
K

 
magazin

2011. március

Már a történelem része, hogy a 90’-es

évek elején városunkban is megalakult

a Gazdakör, amelynek első elnöke dr.

Kovács Győző agrármérnök volt, alel-

nökként dr. Koós Hutás Ferenc állator-

vos tevékenykedett. Az alakuló ülésen

megjelentek a városban és környékén

mezőgazdasághoz kötődők, jelen vol-

tak a kertbarátok, a vadászok, de még

a galambászok is, akiket Jakab István

országos gazdaköri elnök tájékoztatott

a téeszek szétverése utáni gazda világ

lehetőségeiről. 

A biztató kezdet után hosszú évek
teltek el a hiába való gazdademonst-
rációk jegyében és Hlacsok János,
Osztroluczki Mihály, Fényes Balázs
és társaik egyre kilátástalanabbnak
látták a gazdálkodás lehetõségeit.
Majd húsz évvel a kezdetek után

most is a talpon maradás a fõ téma és
errõl szólt az a megyei gazdagyûlés,
amelyet telt ház elõtt tartottak a mû-
velõdési központban. 

A megye minden részébõl érkezõ
gazdálkodókat Varga Mihály, a
MAGOSZ megyei elnöke köszöntötte.

A sokrétû tájékoztatás során dr. Szabó
Sándor kormánymegbízott bemutatta
a Nógrád Megyei Kormányhivatalt.
Az MVH Megyei Kirendeltségének
aktuális információiról Mészáros
László hivatalvezetõ szólt. A Nemzeti
Földalap birtokpolitikai irányelveit

Sótér Zoltán hivatalvezetõ ismertette. 
Jakab István, a MAGOSZ elnöke, a

Parlament alelnöke nagy érdeklõdés-
sel kísért elõadásban tájékoztatott a
2011. évi támogatásokról, pályázati
rendszerekrõl, a Széchenyi-hitelrõl és
a kamarai törvény változásairól. Ki-
emelte: elsõ a magyar Föld és az alatta
lévõ értékek védelme! Súlyos örökség
terheli a magyar mezõgazdaságot,
amelyet a hibás agrárpolitika, a speku-
láció mellett természeti csapások is
sújtottak.

De az emberekben van hit, kitartás,
él a talpra állás reménye, bár a meg-
újulástól még távol vagyunk. Jelenleg
tervezési stádium van. A kormány el-
sõ intézkedése az agráriumban a rom-
eltakarítás, ezt követi az alapok lera-
kása. Ezt a helyzetet csak az emberek-
kel közösen, nyíltan, õszintén lehet ke-
zelni, hogy a magyar gazdák nemzeti
integrációja megvalósuljon.     

Szabó Endre

Püspökké
szentelték
fel Palánki
Ferencet, aki
több szálon
is kötõdik
városunk-
hoz.

A Szentatya tavaly decemberben az Egri Fõegyházmegye segéd-
püspökévé nevezte ki és a fidolomai címzetes püspöki címet ado-
mányozta Palánki Ferencnek.
Az új püspököt február végén ünnepi szentmise keretében szen-
telte fel Erdõ Péter bíboros, Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius

és Ternyák Csaba, a fõegyházmegye érseke az egri bazilikában.
Az ünnepi szentmisén jelen volt a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia szinte valamennyi tagja, a határon túli magyar püspökök
jó része, Bernard Bober kassai érsek, a társegyházak képviselõi,
világi elöljárók, a váci és az egri egyházmegye papsága és hívei,
kispapok, a szentelendõ püspök édesapja, testvérei, rokonai.
Palánki Ferenc 1964. március 11-én született Balassagyarmaton.
A gyarmati érettségi után a Gyõri Közlekedési és Távközlési Mû-
szaki Fõiskolán tanult tovább. 1989 és 1994 között elvégezte az
Esztergomi Hittudományi Fõiskolát, majd a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében szerzett licen-
ciátust.
1994. június 18-án szentelték pappá. 1994 és 1996 között káplán
Balassagyarmaton. 1996-tól 2000-ig Dorogházán, majd 2000 és
2005 között Püspökszilágyon plébános. 2005 és 2010 között a
Váci Propedeutikus Szemináriumban spirituális. 2010. augusztus
1-tõl a budapesti Központi Papnevelõ Intézet spirituálisa.

Sajtótájékoztatón ismertették a Partner-
ség a Foglalkoztatásért programot,
amely többek között térítésmentes kép-
zéssel szolgálja a GYED-rõl és GYES-
rõl visszatérõket, a pályakezdõket.
Kristófi Kitti munkatárs tájékoztatójában ki-
emelte: eddig 47 tagja van az Önindító
Karrier Klubnak és a Nyugat-Nógrádi Vál-
lalkozók Klubja is bekapcsolódott a foglal-
koztatás bõvítését szolgáló programba.

Közérdek, hogy a felnövekvõ nemzedékek
körében változás következzen be a rászo-
rulók, a közjó tekintetében. Ezt a célt szol-
gálja a 2011 - Az Önkéntesség Európai
Éve program is, amelynek fontos része a
mások felé fordulás erõsítése. 
Ennek jegyében a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztérium pályázatán két gyarmati elkép-
zelés lett nyertes. A Szent Imre Általános
Iskola és Gimnázium  és a Reménysugár

Otthon közösen nyert pályázat keretében
vállalta 34 diák  30 órás, az Otthonban
végzett közösségi munkáját. Szintén pá-
lyázatot nyert a Mikszáth Kálmán Szakkö-
zépiskola, közösen a Kistérségi Központ-
tal, amelynek munkáját 14 diák segíti.
Ezek a programok már  az elõfutárai an-
nak az elképzelésnek, hogy a jövõben a
köz érdekében végzett önkéntes munká-
hoz kötik az érettségit.

A köz érdekében

Talpra kell állítani a mezõgazdaságot

Gyarmati
kötõdésû
püspök
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Új rovatunk főszereplői hosszú éve-

kig közismert balassagyarmatiak

voltak, majd az ország más szegleté-

be sodorta őket a sors. Ezúttal azzal

diskuráltunk, aki 31 évet töltött a

városban, ebből 7 évig önkéntes se-

gítőként, 14 évig hivatásos sportve-

zetőként segítette a város verseny-

sportját. Zentai László élete fordula-

tokban gazdag, most is rendkívül

aktív életet él a 64 éves férfi.

- Hogyan került városunkba a tõs-
gyökeres fõvárosi lélek?

-  1964 végén édesanyám férjét az
akkor induló Kõporc üzemvezetõjé-
nek nevezték ki, így lettem a Kerá-
miában géplakatos. Boldog idõk!
Egy pesti fiú 18 évesen, a fõnök fia-
ként, egy több száz nõt foglalkozta-
tó üzemben? Sajnos nem sokáig tar-
tott ez az állapot, mert bevittek ka-
tonának. Õrmesterként leszereltem,
majd megnõsültem. A volánhoz
mentem hivatásos sofõrnek. A
munkám kapcsán rengeteg ember-
rel kerültem kapcsolatba, ekkor
kapcsolódtam be a város sportéleté-
be. Egy kollégámmal megszervez-
tük az FTC Balassagyarmati Baráti
Körét, amelynek hamarosan 400, dí-
jat fizetõ tagja lett. Szabadidõmben
szívesen vállaltam feladatokat az
egyesületnél, elõször az NB III-as
asztaltenisz szakosztálynál. A mér-
kõzésekre való szállítás, igazolások

intézése, felszerelések beszerzése
volt a dolgom. Egyre fontosabb fel-
adatokat kaptam a BSE vezetésétõl,
hamarosan én lettem a labdarúgók
ügyintézõje - társadalmi munká-
ban.

- Ez volt a „nagy-BSE”…
- Méltán legenda ez a remek gár-

da! Megnyerte a megyei bajnoksá-
got, majd a második évben az NB
III. csoportját is, felkerült az NB II-
be, ahol elõfordult, hogy holtver-
senyben az elsõ helyen álltunk!
Köztudott, hogy gyakran 4 ezren
szurkoltak a Nagyligeten! Hamaro-
san elhelyeztek egy tanácsi vállalat-
nál sportmunkatársnak. Ettõl fogva
az egész napomat a sportnak tud-
tam szentelni. 

- És jött a boksz!
- Ökölvívó szakosztály létrehozá-

sáról döntött a BSE, ezért leigazol-
ták Gyõry Józsefet, az öntörvényû,
roppant agilis és nagyon sikeres
edzõt, aki magával hozta az akkor
már válogatott Isaszegit, az
ifiválogatott Lakatos testvéreket és
Szikora Pistát, a fiatal Dusicza test-
véreket és a csupa szív gyarmati
Puruczki Lacit meggyõzve, rövid
idõn belül felépített egy komoly
eredményeket produkáló szakosz-
tályt. Fantasztikus idõszak volt,
amit itt technikai vezetõként töltöt-
tem, a sportcsarnokban zsúfolt telt-
házak elõtt vívtuk a csapatbajnoki
meccseket, egy csoda volt! Késõbb
sokat köszönhettem Lombos Öcsi-
nek, például az õ biztatására végez-
tem el a TF sportszervezõi szakát.
1998-ban költöztem vissza Buda-
pestre.

- Miért ment vissza?
- Az öcsém csábított az egyre job-

ban mûködõ marketing ügynöksé-
gébe. Lakást, gépkocsit és az addigi
illetményem négyszeresét kínálta.
Így lett belõlem az õ elsõszámú he-
lyettese, vagyis cégvezetõ.

- Mi a feladata?
- Mindenféle adminisztratív tevé-

kenység, egyáltalán nem unatko-
zom.

- Kik a legismertebb ügyfeleik?
- Tekintélyes a névsor: többek kö-

zött Szentpéteri Csilla, Demjén Ró-
zsi, Szikora Robi, a Princess
együtes, Zséda, de szerveztünk
koncertet a Neoton Famíliának, a

Hooligansnek, Cserháti Zsuzsának,
Balázs Fecónak, Presser Picinek. Tíz
éven át a mi cégünk volt a Magyar
Birkózó Szövetség marketing ügy-
nöksége, mi szerveztük a két hazai
Világbajnokságot, a két Európa-baj-
nokságot. A Sportcsillagok Gálaest-
jének is mi vagyunk a társrendezõi,
akárcsak a kecskeméti repülõnap-
nak. Cégünk legnagyobb neve a he-
gedûvirtuóz Edvin Marton.

- Nem éppen csendes és gondta-
lan munka…

- Az elõadások már fáklyás mene-
tek, de mikorra eljutunk odáig, már
olyan fáradtak vagyunk a testvé-
remmel, hogy alvajáróként tántor-
gunk. Mindenütt ott vagyunk, min-
denre odafigyelünk, hiszen
mindennek tökéletesen kell mennie.
Nincs okunk panaszra, zsúfolt a
naptárunk és lekopogom: sikeresek
a rendezvényeink. Ez bizony egész
embert kívánó, nagyon kemény
életforma.

- Milyen a kapcsolata Gyarmat-
tal?

- Papíron még gyarmati polgár
vagyok, hisz ott van a bejelentett la-
kásom, oda járok szavazni is. Miu-
tán másfél éve megszületett a máso-
dik lányunokám, havonta legalább
egyszer a nagyobbikkal együtt le-
megyek meglátogatni õt. Jónéhány
baráttal tartom a kapcsolatot. Min-
dig is nagyon szerettem Gyarmatot.

- Most lenne sportvezetõ?
- Az élmények, a sportolók, ver-

senyzõk, munkatársak, a szurkolók
miatt igen, hiszen izgalmas, válto-
zatos, kihívásokkal teli élet. Egyéb-
ként pedig egyértelmûen nem!
Nem, mert máig is szentül hiszem
és vallom, hogy a kultúra és sport -
fõleg a versenysport – támogatása,
mûködésének biztosítása állami fel-
adat, melyet a mindenkori költség-
vetésbõl kell finanszírozni. Az ál-
lampolgárok lelki és testi egészsé-
gét a kultúra és a sport biztosítja és
ezek fenntartása a mindenkori kor-
mányok felelõssége. De legyünk
optimisták és bízzunk abba, hogy
jön még olyan idõ, amikor az állam
felismeri a sport iránti felelõsségét,
és ismét benépesülnek a pályák,
edzõtermek, és a lelátókon ezrek
szurkolnak ismét a szeretett sporto-
lóknak. (szilágyi)
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Hatvanadik évforduló

A történelem úgy tartja számon,
hogy a Szent-Györgyi Albert Gimná-
zium és Szakközépiskola elsõ jog-
elõdje az 1951-tõl mûködött balassa-
gyarmati tanítóképzõ. A háborút kö-
vetõ nehéz években megyénk is taní-
tó hiánnyal küzdött és Gyarmaton
így szervezhetett Szabó Károly kö-
zépfokú tanítóképzõt, amelynek elsõ
igazgatója Hegedûs Rajmund lett. A
Bercsényi utcában helyet kapott in-
tézmény két osztállyal és hat fõs tan-
testülettel indult, késõbb átköltöztek
a Bíróság épületébe.

Megalakult a gyakorló iskola, s az
a kétszáz végzõs, akik itt szereztek
bizonyítványt, meghatározói voltak
a város és a megye pedagógiai mun-
kájának. Sajnos 1959-ben a tanítókép-
zõ utolsó évfolyama már Jászberény-
ben végzett, mert a politika nem vá-
rosunkban támogatta a felsõfokú ta-
nítóképzés kiépítését és leány gimná-
ziummá alakult át az intézmény,
amely aztán fiúkat is fogadott. Egy
évig Környei József vezette az isko-
lát, tõle Ethei Lajos vette át a közben
II-es számú gimnáziumnak kineve-
zett intézmény vezetését, amely
1961-ben felvette a Szántó Kovács Já-
nos nevet. 

A tantestület gyorsan megbirkó-
zott az újdonsággal, a bõvülõ lét-
számmal, a profilváltással és 1961-tõl
72-ig több mint 900-an érettségiztek
itt, s közülük 200-an diplomát is sze-
reztek, akiknek többsége a környé-
ken kamatoztatta tudását. Közben
1968-ban, már Gulya Pál igazgatósá-
ga alatt elindult az egészségügyi
szakképzés és párhuzamosan ezzel a
Balassi Bálint Gimnáziumból ide ke-
rült a mezõgazdasági gépszerelõ
szak a gimnáziumi osztályokkal cse-
rélve.

Az egészségügyi szakképzésre
szükség volt és a mai napig beépült
az iskola profiljába. Ennek során
mintegy 1300 tanuló kapott az érett-
ségi mellé szakmai képesítést. Közü-
lük harminc orvos, számos diplomás

ápoló került ki, akik egy része most is
a város kórházában dolgozik a vég-
zett nõvérekkel együtt. 

1974-ben Tóth Lajost nevezték ki
igazgatónak és az intézményben elin-
dult az óvónõképzés, amely 1984-ig
tartott. Akkor úgy látszódott, hogy
megint gimnázium kell. Azóta az
egészségügyi képzéssel a gimnáziu-
mi profil a mai napig tart a középis-
kolában. Barkó László 1986-93 között
volt igazgatója az intézménynek, de
elõtte már a tanítóképzõben nevelõ
testületének is tagja volt.

Az iskola készülõ évkönyvébõl

megtudhatjuk, hogy ebben az iskolá-
ban a képzés sohasem csak a tanórák-
hoz kötõdött. Ezt bizonyították már a
tanítóképzõsök, a Szántós gimnazis-
ták, hiszen itt olyan diákkörök mû-
ködtek, amelyek országos hírnevet
szereztek az iskolának.  Híres volt a ta-
nítóképzõ énekkara Réti Zoltán ve-
zényletével, és az õ hagyományaikat a
mai napig híven õrzik az utód dalo-
sok. Nevezetes volt a Szabó Lõrinc Iro-
dalmi Színpad, sikeresek voltak a
sportkörök versenyzõi, országos sike-
reket ért el a Szántó focicsapata. 

A középiskola 1989-ben költözhetett
a jelenlegi épületbe, amely sokkal jobb
körülményeket teremtett az oktatás-
hoz.

A rendszerváltás után 1993-ban
megjelenõ új szakképzési törvény na-
gyobb szabadságot és felelõsséget
adott az iskoláknak. Ettõl az idõtõl
már Lakatos Tamás lett az intézmény
igazgatója, aki nyugdíjba ment elõdjét,
Barkó Lászlót váltotta fel. A szakkép-
zést átalakították és most már érettsé-
gire épül. Speciális képzéseket indítot-
tak el, ez jelen van a matematika-bio-
lógia területén, megvalósították az
emelt szintû nyelvoktatást , és a szá-
mítástechnika után most magyar-tör-
ténelem komplex programmal bõvült
a képzés, amelyekhez a személyi és
tárgyi feltételek biztosítottak. 

2008-tól Vadkerty Róbertet igazgat-
ja a jelenleg 460 tanulóval és 30 fõs ne-
velõi testülettel mûködõ középiskolát.
Az intézmény népszerûségét jelzi az a
tény, hogy a tavalyi három elsõs osz-
tályba nem kellett rendkívüli felvételi
eljárást kiírni. A tanulók között vonzó
a nyelvi elõkészítõ. Az informatikai
szakközépiskolai osztály egyik tanu-
lója az országos döntõbe jutott az
OKTV-én. Az iskola a jövõt illetõen a
fenntartó önkormányzattal összhang-
ban és a dr. Kenessey Albert Kórház-
zal együttmûködve szeretné újra bein-
dítani a nappali rendszerû egészség-
ügyi képzést és az erre épülõ felnõtt-
képzést.                           Szabó Endre
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Fennállásának hatvanadik évfordulóját ünnepli a

Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola és

jogelődjei, az Állami Tanító és Tanítónőképző, a Szántó

Kovács János Gimnázium és Szakközépiskola. A neves

eseményre várják a volt nevelőket, öregdiákokat és

magas rangú vendégek sorát. 

8.30 Farkas András festõmûvész kiállítását
Kovács Ferenc tanár, városunk díszpolgára
nyitja meg az iskola galériájában
9.00 Koszorúzás a Szent-Györgyi
szobornál, beszédet mond: Medvácz Lajos,
polgármester
9.30 Dr. Hoffmann Rózsa, a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium oktatásért felelõs
államtitkárának jubileumi beszéde és szak-
mai elõadása 
11.15 Dr. Tóth Albert professzor elõadása
Szent-Györgyi Alberttel való levelezésérõl
11.45 Réti Zoltán festõmûvész Mikszáth
akvarellek címû kiállítását megnyitja Csach
Gábor mûvészettörténész, alpolgármester a
könyvtár galériáján
12.30 Tudományos diákköri elõadások a
Szent-Györgyi Albert Gimnázium és
Szakközépiskola tantermeiben
13.30 „55” éves érettségi találkozó a
rajzteremben – Gulya Pálné szervezésében
14.00 Iskolatörténeti kiállítás megnyitója az
iskola épületében, emléktábla avatás
15.00 ünnepi Gálamûsor, melyben
közremûködnek
Banda Ádám hegedûmûvész
Csalogató együttes
Eszményi Viktória táncdalénekes
Kalocsay Zsuzsanna operaénekes
Kis Szilvia színész-énekes
Mészáros Máté versenytáncos
Petik Ákos gitármûvész
A Vitalitás SE táncosai
A mûsorvezetõ: Eszményi Anett

Ünnepi program, 
április 8., péntek

2011. március



A Magyar Kultúra Napja alkalmából

két kiváló balassagyarmati pedagó-

gus részesült kitüntetésben:

Perneczkyné Baranyi Klára Németh

László-díjat, Melo Ferenc pedig Apá-

czai Csere János-díjat vehetett át.

Perneczkyné Baranyi Klára a Ró-
zsavölgyi Márk Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény hegedû- és szol-
fézs szakos tanára, a Balassagyarma-
ti Kamaraegyüttes tagja. 1957. január
11-én született Mezõkövesden. Ze-
nélni kilenc évesen kezdett, részben
szülõi indíttatásra: énektanár édes-
apja mindennap énekelt és zongorá-
zott a családnak, és bár Klára ver-
senyszerûen sportolt is, végül egyér-
telmûvé vált, hogy a zenei pályát vá-
lasztja. A miskolci Bartók Béla Zene-
mûvészeti Szakközépiskolában
érettségizett, és ugyanitt, a zenemû-
vészeti fõiskolán szerezte meg diplo-
máját. Férjével, Perneczky Zsolttal a
fõiskolás évek alatt ismerkedett
meg.

Alig 22 évesen került férje szülõ-
városába, Balassagyarmatra, és
ugyancsak 1979 óta tanít elsõ mun-
kahelyén, a zeneiskolában is. Fia, Ba-
lázs 30 éves orgonamûvész, lánya,
Zsófia 27 éves fuvolamûvész.

Perneczkyné Baranyi Klára elhiva-
tottsága, kitartó nevelõi munkája
közismert, számos tehetséges ze-
nészt indított el a pályán, például
Banda Ádám, a fiatal, nemzetközileg
elismert hegedûmûvész kezébe is
Perneczkyné tanárnõ adott elõször
hegedût. A Németh László-díjat
(amely a harmonikus személyiség-
formálást szem elõtt tartó oktató-ne-
velõ munka elismerése) idén január-
ban vehette át Réthelyi Miklós mi-
nisztertõl és Hoffmann Rózsa állam-
titkártól.

Tevékenységét korábban is, több
alkalommal méltatták (1997-ben Ma-
dách-díjat, 2006-ban Veres Pálné-
díjat, 2007-ben Pro Urbe-díjat ka-
pott). Azt vallja, a díj fontos vissza-
jelzés, de a legtöbb örömet a munka
adja, amely egy-egy elismerést meg-
elõz: „Fontos, hogy szakmailag elis-
merik az embert, a Németh László-

díj is sokat jelent nekem. Mégis úgy
hiszem, az a legnagyobb dolog,
hogy olyan munkát végezhetek,
amit igazán szeretek. Mondhatom
úgy is, hogy a hobbimból élek, és ez
kevés embernek adatik meg. Imá-
dom a gyerekeket, figyelemmel kísé-
rem a fejlõdésüket napról napra,
minden apró elõrelépés igazi sikerél-
mény. Csupa öröm a kamaraegyüt-
tessel fellépni, együtt zenélni a fér-
jemmel, a barátaimmal. A tanítás és
a zene az életem, s hogy ez így meg-
valósulhat, az a legjobb dolog.”

Az Apáczai Csere János-díj a
tudományos eredményeket haszno-
sító, a legmodernebb
eredményeket alkalmazó
oktató-nevelõ munka el-
ismerése. Idén januárban
városunk közéleti szemé-
lyisége és pedagógusa, a
Szent Imre Keresztény
Általános Iskola és Gim-
názium igazgatója, Melo
Ferenc részesült a kitün-
tetésben. 1953-ban szüle-
tett Hugyagon, majd a
Balassi Bálint Gimnázi-
umban érettségizett. A
nyíregyházi Bessenyei
György Tanárképzõ Fõis-
kolán szerzett földrajz-bi-
ológia szakos oklevelet,
ezt követõen közoktatás-
vezetõ szakon és egyete-
mi földrajz szakon is diplomázott. 

A drégelypalánki, a szügyi és a
dejtári általános iskola tanára volt.
1992-ben vállalta a Szent Imre Ke-
resztény Általános Iskola igazgatá-
sát, amelynek mostanáig elkötelezett
és eredményes irányítója. Emellett
közéleti feladatokat is ellát: a Nóg-
rád Megyei Közoktatási Közalapít-
vány elnöke, a Nógrád Megye Ifjúsá-
gért Közalapítvány kuratóriumi tag-
ja, a Kulturális Tagozat megyei elnö-
ke, továbbá Nógrád Megye Közgyû-
lésének tagja és a humánbizottság el-
nöke.

Tanárként, igazgatóként számos
szakmai díj és kitüntetés tulajdono-
sa: 1991-ben Mûvelõdési és Közokta-
tási Miniszteri Kitüntetéssel, 1998-
ban Megyéspüspöki Dicsérettel,
2000-ben a Szent Gellért díj arany fo-

kozatával, 2002-ben Pro Diocensi
Vaciensi kitüntetéssel, 2007-ben pe-
dig a Cserhát Takarék a szakembere-
kért „Az év pedagógusa” díjjal jutal-
mazták.

Melo Ferenc tevékenységét jelenleg
is a magas szintû szakmaiság, a ke-
resztény értékrendet követõ pedagó-
gia, valamint a modern ismereteket
és lehetõségeket szem elõtt tartó okta-
tói módszerek jellemzik. Ennek ered-
ménye a Szent Imre jól érzékelhetõ,
töretlen fejlõdése, amely többek kö-
zött a változatos, sokszínû tanulmá-
nyi és szabadidõs programokban, a
tanulók eredményeiben mérhetõ. A

szemlélet, az értékrend pedig a nevel-
tetésben, a családi háttérben gyökere-
zik: „Konzervatív értékeket valló csa-
ládban nõttem fel. Szüleim követel-
ményrendszerében, elvárásaiban a
tisztesség, becsületesség, a pontosan
végzett munka olyan értékek voltak
melyek meghatározták jövõbeli élete-
met. Úgy gondolom, ezek jó alapot
képeztek késõbb pedagógus pályám-
hoz. Vezetõként a nevelõiskola meg-
valósulását gondolom a legértéke-
sebb pedagógiai elvnek. Még ki nem
taposott úton indultunk el. A megfe-
lelõ módszerek megtalálása, az alkal-
mazás sokfélesége nemcsak izgalmas
pedagógiai, lélektani feladat, de
örömforrás is. Hiszen minden, amit a
gyermekekért teszünk, az a nemzet
egészének boldogulását segíti elõ.”

Nagy Csilla
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Országosan kitüntetett tanáraink: Perneczkyné Baranyi Klára és Melo Ferenc

„Nemcsak feladat, de örömforrás is”



„A dolgok nem kívül kezdõdnek, ha-
nem belül, és nem alul, hanem felül, és
nem a láthatóban, hanem a láthatatlan-
ban.”

A napokban olvasgatva, a magukat
villantó Hamvas Béla-sorok messze vi-
lágítva íveltek bennem Vajda János
Credojához, Széchenyi „kimûvelt em-
berfõihez”, Németh László Medve utcai
polgárijához, Bogár László lételmélet-
ének piramisához, on-
nan saját iskolás múl-
tamba, tanáraim, lelki
vezetõim, mentoraimtól
a lelkiismeretemre bí-
zott hivatásgyakorlatig,
az egykori szellemi-lelki
építés, épülés napon-
kénti vállalásáig. S ezt bár a szakmai
felkészültség biztonságával, élettervek,
életelvek határozottságával, mégis
mindvégig életismeretünk töredékessé-
gében docendo discimus, több jó kollé-
gámmal együtt egykor tanítva tanul-
tunk, s mert hittük, nem az iskolának,
hanem az életnek.

Sorsszerûen, különös hangsúlyt ka-
pott ez az igyekezet a gyakori szükség
kínálta változások elõtt mindig nyitott
hatvan éves középiskola, a Szántó-
Szent-Györgyi életében, mikor tanító-
kat, gépszerelõket, betegápolókat, óvó-
nõket nevelt, és továbbtanulásra is, s
remélve, boldog felnõttségre, merthogy
a tudás nem csak cél, de eszköz is, s
mely nem csak boldogít, de boldoggá is
tesz.  Forrásvidéke volt ez ugyanakkor
a sok évtizedes gyermek-szolgáló taná-

ri áldozat-gyakorlásnak is, mely a szü-
lõi ház gondjaiból is magára vállalt így.
A kényszerítõ szükségszerûségeket ki-
védendõ, az ígéretes újdonságok bevál-
lalásának bátorsága, a város és messze
környékének szellemiség-õrzõ érték-
szolgálata volt ez, különösen a szülõ-
föld megtartó biztonságának kínálatá-
val. És hat évtizeden keresztül, szüle-
tett pedagógusokkal, karizmatikus ne-

velõkkel, tudós tanárok-
kal, a három-nemzedé-
kes családtagok iskola-
hûségével, hálával emlé-
kezõ szülõkkel, ragasz-
kodó diákokkal, a tíz-
ezerre tehetõ életindu-
lással.

Olyannyira, hogy egy hivatalnok-ta-
nár soha nem ismerheti, mit jelent az,
ha volt-tanítványok gyakran átlépik
otthona küszöbét, nevét referenciául
használhatják baráti, szakmai, hivatás-
beli kapcsolathoz, megszólítják Debre-
centõl Szombathelyig, a Balatonnál,
Budapesten, ráköszönnek vonaton, ut-
cán, még a gyóntatószékben is.

Történt ugyanis pár éve velem, hogy
egy gyónásom, majd a penitencia kiro-
vása után a páter megkérdezte tõlem: -
Hogy tetszik lenni tanár úr?

Az a másodperc volt számomra az
igazi penitencia. Szerencsére nem vol-
tak nagy bûneim, így aztán összekap-
tam magam a tanítvány-gyanús rev-
erendissimus elõtt, hogy megbeszéljük
ismerõsségünket. Jól gondoltam, egy-
kori diákunk volt, tanítottam is, még

amerikai pingpongot is játszottunk.
Aztán csak a térdem bánta, mert jó
hosszan elbeszélgettünk.

Tempus veritatis filia - Az idõ az
igazság leánya” – jár a fejemben mos-
tanában, ha ezekkel a fiatal sorsokkal
találkozom, s felemelt fejük, nyílt te-
kintetük, tiszta szavaik Tertullianus
igazságát közvetítik, és talán a mi – fi-
atalabb, idõsebb, élõ és már eltávozott,
szépemlékû, jó kollégák egykor sokat
próbált hitérõl is beszédesek. Ezért is
bizonyult akkor a naponta kivívandó és
legvágyottabb szükségletnek a hit és
türelem, s mert tudtuk, késõbb jelent-
keznek az eredményei. 

„Az iskolai értékrend megerõsítése
nélkül Magyarország húsz-harminc év
múlva szétesik” – írja az államfõ által
létrehozott Bölcsek Tanácsa tanulmá-
nyának oktatási fejezetét koordináló
biokémikus, Csermely Péter. ”Az ér-
tékrend azonban rendkívül kényes do-
log - folytatja. Egyszerû eszközökkel,
rövid távon, például rendeleti úton
nem javítható. Értékeket csak közösség
teremt és õriz”.

Számok, nevek, serlegek, plakettek,
oklevelek, fényképek, levelek, élmények,
emlékek, életmûvek, életsorsok, szavak,
mosolyok, ismerõs gesztusok, kézszorí-
tások, tanárok, diákok, szülõk, nagy-
szülõk szántós-szentgyörgyis találko-
zóján, az összetartozás felemelõ ünne-
pén a fenti igazság lelkiismereti tartá-
sával, mindannyian együtt, ezért örül-
hetünk.

Veres József

2011. március
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Éppen a munkahelyemre baktattam,
midõn egy utcasarkon felfigyelem egy
pár félrehajított cipõre. Mellette fe-
küdt egy cipõs doboz. Valaki új cipõt
vett és a régit már nem kívánta hasz-
nálni. Gyorsan kicserélte a lábán és
ott hagyta a régit, ahol e mûvelet le-
zajlott. Szétszórta a szemétté vált, ko-
rábban hordott lábbelit.

Szép látványt nyújtott, kirakata
kultúránknak, intelligenciánknak,
példaképet állítva az eljövendõ generá-
cióknak viselkedésbõl. Az igényesség
netovábbja, a civilizáció csúcsa. Fo-
kozhatnám itt a jelzõs szerkezeteket,

példálózhatnék a nyugati világgal,
melyre reácsodálkozunk, ha kime-
gyünk, s elgyönyörködünk a tiszta-
ságban és rendben. De nem teszem. 

Vajon azért tart az ország itt, mert
szemetelünk, vagy azért szemetelünk,
mert itt tartunk? Vajh ez nem olyan,
mint a járás, hogy a két láb csak
együtt megy elõre? Kulturáltság és jó-
lét.

Ha úgy akarunk élni, mint nyuga-
ton, akkor viselkedjünk is úgy, s nevel-
jük erre gyermekeinket! Ezzel meg is
tesszük az elsõ lépést a jólétünk felé.

Dr. Ádám György Ferenc

Lábbal tiport cipõ

Karizmák nyomában

Értékeket 

csak közösség 

teremt és őriz 

“
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Még 1972-ben láttam Csáky Lajostól egy remek metszetet Kosztolányi De-
zsõrõl. Fametszet volt-e, vagy linó, már nem tudom pontosan, de alkotója úgy
álmodta, hogy életmûvének jelentõs része fametszetekbõl áll majd. Ebbõl az
lett, hogy faképnél hagyta a grafikát, festõvé vált, némi kacskaringó után a fa-
képnél maradt. 

Csákyt emlegetve eszünkbe villan a „Csáki szalmája” – de bizton mondha-
tom, hogy Csáky festészete nem szalmaláng, nem lobban el, hanem izzik.
(Mint a szalmabrikett, ami égés közben térfogatát növeli, ezért nem szabad
túlságosan telepakolni vele a kályhát, különben szétveti azt.) A mûalkotás ter-
mészete olyan, hogy a befogadó belsõ munkája révén egyre terebélyesebbé,
gazdagabbá, rétegeltebbé válik, újabb és újabb vizsgálat során sem lobban el a
lángja, nem hamvad el tüze, még akkor sem, ha kihunytnak tûnik. 

„Festõ légy felületes!” – dereng valahonnét ez a felszólítás. Ja, persze! A kép
egy felület. Minden, ami a felületen megjelenik az a felszín. A felszín megje-

lenít és eltakar. A festõnek
foglalkoznia kell a felülettel,
az egész felülettel, hogy a lát-
szat alá is pillanthassunk. A
látszatnak megragadónak kell
lennie, a két dimenziónak pe-
dig továbbiakkal bõvülni, ak-
kor lesz a képbõl valójában
kép, azaz olyan kommuniká-
ciós objektum, amely egyszer-
re hordozója az üzenetnek, el-
indítója is, befogadója is,
ugyanakkor generálója is. 

Szimbólumok, metaforák,
ideák, reáliák és objek-

tumok… Megfogható matéria: a corpus, megfoghatatlan, illanóan ám maka-
csul kitartó: a szubtilis lélek. A létezés ténye és a létezés megfejtésének titok-
keresése? Mi más lenne, lehetne a mûvész dolga? És mi a dolga a befogadó-
nak?

Ki sokat markol, keveset fog. Cseppben a tenger. A mû világtükör. 
Egyszer olvastam Kosztolányinak egy írását, amelyben nagyon elitélõen ér-

tekezik a szójátékról. Okfejtése logikus volt, és én nagyon elszégyelltem ma-
gam, hogy csak ilyenre vagyok képes. Csáky Lajos képei nem szójátékok, közhe-
lyek. Az eredeti képek tanulmányozását ajánlom mindenki szíves figyelmébe. 

(„Corpusok”, Horváth Endre Galéria, március 3-tól április 28-ig)
Csemniczky Zoltán

Volt egyszer egy 
Tünde presszó
Az biztos, hogy volt, de az is biztos, hogy
a mai húsz éven aluliak már nem igen
tudnak róla, mert az elsõ önkormányzat
alatt már a végét járta, a privatizációs
idõszak egyik áldozataként.

Pedig valaha Gyarmat egyik kedvelt
szórakozó helye volt a Tünde, a megyei
vendéglátó vállalat jól menõ egysége-
ként. A közönséget vonzó cukrászter-
mékeit Jagyutt Pál vezetésével állították
elõ az Ipoly Hotel cukrászüzemében.
Színvonalas üzletvezetés, kiváló kiszol-
gálás, kedves, csinos pincérnõk, Ibolya,
Éva, Gizi tették otthonossá a helyet. 

Nem szólva az élõ zenérõl, amelynek
nincs párja, ami alatt számos emlékeze-
tes randevú történhetett meg. Többek
között itt zongorázott Deák Gyuri, Pusz-
ta Péter, Ember Csaba és dobbal kísért
Márton Józsi, Csollák Csaba. Neves fõ-
városi mûvészek léptek fel telt ház elõtt
és a vonzó mûsorokra a városon kívül
élõk is vevõk voltak. 

Már csak szép emlék, hogy volt egy-
szer egy Tünde presszó,  és ezen a címen
szerveznek április 2-án, szombaton 19
órai kezdettel a zeneiskolában szórakoz-
tató mûsort. 

Közremûködnek: Ember Csaba „bár-
zongorista”, Horváth Gabi, Kiss Szilvia,
Kökény Ágnes, Ferencz István, Kamarás
Sándor, Molnár Gyula, Csollák Csaba.
A mûsorban felcsendülõ dalok, kabaré
számok felidézik azokat hangulatos,
szép perceket, amelyeket valaha a Tün-
dében eltölthettünk. A belépés egyéni
adomány alapján. A fiatalságot is szere-
tettel várja a Föllépõk Baráti Társasága.   

(szendre)

A Nyugdíjasok és Mozgáskorlátozottak
Egészségvédõ Városi Egyesülete ünne-
pelte megalakulásának 10. évfordulóját.
Mind a 112 jelenlevõnek jutott a tortából,
melyet Rados Jánosné sütött.
Grozman Pálné elnök 10 évvel ezelõtt
tele volt bizonytalansággal, van-e szük-
ség újabb egyesületre? Ma már tudja,
hogy megtalálta a küldetését. Szép
együtt töltött délutánt, barátot, szeretetet
kapott az egyesülettõl. Sok-sok színházi
délutánt, annál is több közös fürdõzést.

Május 1-én 45-en mennek 1 hétre Haj-
duszoboszlóra. Énekkarukkal gyakran
felléptek a megyei rendezvényeken.
2010-ben ünnepelték Kõszegi Pista bá-
csi 90. születésnapját, megrendezték a
megyei szavalóversenyt, havonta meg-
ünneplik a névnaposokat is.
Grozmanné megköszönte azok segítsé-
gét, akikre mindig számíthatott. Végeze-
tül mindenkinek jó egészséget, anyagi
biztonságot kívánt, hogy továbbra is sze-
retetben és boldogságban töltsenek el

minél több szép napot. Befejezésül el-
énekelték a Szeressük egymást gyere-
kek címû slágert.
A talp alá valót Baráth Attila szolgáltatta,
fergeteges hangulatban ünnepeltek a
nyugdíjasok.

Jubiláló nyugdíjasok
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Csáky Lajos fa-képeihez

Közhelyek és szójátékok
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Balassagyarmat iskolaváros. Ezidáig mégis nélkülöznünk kellett egy olyan fórumot, amely

a helyi középfokú oktatási intézmények számára nyújtott volna bemutatkozási lehetőséget.

Hiánypótló szándékkal jött tehát létre ez az oldal. A jövőben várjuk a középiskolásaink

életét bemutató írásokat - diákoktól, tanároktól egyaránt.                            Bellér Annamária

szerkesztő 

„A segítségnyújtás alapja 
a szeretet…”
Az ember úgy tudja a legjobban érezni magát egy közösség-

ben, ha igyekszik oda beilleszkedni, annak hasznos tagjává

válni. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk egy-

más megsegítésére, a rászorulók támogatására. Intézmé-

nyem, a Szent Imre Keresztény Iskola példáiból csak néhányat

emelek ki.
2008 karácsonyán az itt tanuló diákok közül tíz rászoruló

családnak tudott az iskola örömet szerezni egy-egy számító-
géppel. 2009-ben 80 diáknak sikerült karácsonyi csomaggal
szebbé tenni az ünnepüket, melyben alapvetõ élelmiszerek
voltak. Ebben az esztendõben Gyarmat középiskoláit is meg-
ajándékoztuk az István a király címû rockoperával. 

Intézményünkben a segítségnyújtás nemcsak az ünnepi
elõkészületek sajátja, hiszen jót tenni mindennap lehet. A ve-
zetõség egy erdélyi jutalomkiránduláson testvériskolai kap-
csolatot alakított ki a gyimesfelsõloki Szent Erzsébet Közép-
iskolával. A „csángó tanulók megsegítésére” hasznos és
értkes támogatást tudott nyújtani iskolánk a felajánlásoknak
köszönhetõen.

Diáktársaimmal sokat járjuk a város és a megye intézmé-
nyeit, hogy elõadásainkkal örömet, maradandó emléket sze-
rezzünk az idõseknek, betegeknek, árváknak, vagy akár a
börtön lakóinak. Napi rendszerességgel szállítunk ebédet
tanórák után a rászoruló, idõs embereknek. A vezetõség
minden évben szervez véradást, ahol a tanárok mellett a na-
gyobbak közül is többen élnek a lehetõséggel.

Lukács evangéliumában olvasható, hogy Jézus az adako-
zók közt észrevett egy szegény
özvegyasszonyt, aki csupán
két fillért ejtett a perselybe.
„Erre Jézus így szólt tanítvá-
nyainak: Bizony mondom
néktek, hogy ez a szegény öz-
vegyasszony mindenkinél töb-
bet dobott a perselybe. Azok
ugyanis mind a feleslegükbõl
dobtak az áldozati ajándékok-

hoz, õ azonban szegénységébõl mindazt beledobta, amije
volt, az egész vagyonát.” Mai példa lehet számunkra tantes-
tületünk kezdeményezése, melynek során a pedagógusok
saját fizetésükbõl minden hónapban összegyûjtenek néhány
ezer forintot, majd ezt szétosztják a szociálisan rászoruló di-
ákok között. A támogatás formája lehet osztálypénz, kollégi-
umi díj, étkezési támogatás.

„A segítségnyújtás alapja a szeretet, ez pedig akkor válik
érzékelhetõvé, mikor fontosabb a másik, mint önmagunk.”
Iskolám életében ez a keresztény erény, az egymás iránti szo-
lidaritás fontos szerepet tölt be,  mely megtanítja diákjait
együtt érezni, tolerálni és segítséget nyújtani.      Burik Anett

12. osztály

Iskola – határok nélkül
Kevés oktatási intézmény mondhatja el magáról, hogy

olyan sokrétű képzési kínálatot nyújt, mint a Mikszáth

Kálmán Középiskola.  Diákjaink 6 szakmacsoport 15 féle

szakiránya közül választhatnak, ráadásul az elméleti kép-

zést különleges nyári gyakorlatok egészítik ki: Német-és

Olaszország, sőt Észak-

Írország is várja a mik-

száthos diákokat!
A Mikszáth Középis-

kola évtizedek óta a me-
gye egyik legsokolda-
lúbb intézménye. Falai
közül kereskedõk, ven-
déglátósok, pénzügyi-számviteli ügyintézõk, cukrászok,
rendészeti szakemberek, marketing- és reklámügyintézõk,
informatikusok, idegen nyelvi titkárok kerülnek ki. Az in-
tézmény céljai közé tartozik a tanulók szakmai készségei-
nek fejlesztése, piacképes tudás átadása. 

A kereskedelmi és vendéglátóipari képzésben részt vevõ
diákok külföldi szakmai gyakorlatokon is fejleszthetik tu-
dásukat: 2005-tõl Németországba, majd 2009-tõl Olaszor-
szágba és Észak-Írországba is indulnak turnusok.

Ezek az utak óriási lehetõségeket rejtenek magukban, hi-
szen ötvözõdik a nyelvtanulás, a szakmai tapasztalatszer-
zés, valamint a szórakozás, üdülés. A diákok „élesben” is-
merkedhetnek szakmájuk kihívásaival-ráadásul idegen
nyelven.

A legtávolibb és talán legtitokzatosabb úti cél Észak-Ír-
ország, ahol tavaly nyáron 12 diák és 4 tanár töltött el egy
felejthetetlen hónapot. A kereskedõ tanulók egy áruházban
dolgoztak, ahol segédkeztek a termékek árazásában, cso-
magolásában, és segítettek a vásárlóknak is; a vendéglátó-
sok pedig az elõkészítõ munkákban és a felszolgálásban se-
gédkeztek.

Az egyik résztvevõ, Nagy Brigitta vendéglátós tanuló
ma is boldogan eleveníti fel élményeit:

- Sok olyan helyen jártunk, ahová másképp nem tudtunk
volna eljutni. Például a tenger csodaszép volt.. Nyelvtanu-
lás szempontjából sokat segített az, hogy családoknál vol-
tunk elhelyezve, ugyanis így kénytelenek voltunk használ-
ni az angolt, és fejleszthettük szókincsünket. Az iskola és a
munkahely is szuper volt!  Különösebb gond a kommuni-
kációban nem volt, sikerült mindent megbeszélnünk. Ke-
veset dolgoztam, viszont azt pörgõsen és nagy odafigyelés-
sel kellett végrehajtani, ugyanis kint nagyon komolyan ve-
szik a munkát. Szakmai szempontból sokat fejlõdtem, és
nyelvtanulásban a munkahelyem segített a legtöbbet, hisz
kénytelen voltam folyamatosan angolul beszélni! Ha tehet-
ném, gondolkodás nélkül visszamennék!

A projekt ebben a tanévben is folytatódik, ismét lesznek
diákok, akik egyszerre üdülhetnek és tanulhatnak külföld-
ön.                                                                                  (bell-a)

Alma
Mater
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 A Magyar Kézilabda Szövetség
Arany Jelvényt adományozott Lombos
Istvánnak, a sportág érdekében kifej-
tett tevékenységéért. A díjat Németh
Balázs, a MKSZ fõtitkára adta át a gyar-
mati közönség vastapsa közepette.

Lombos István Romhányban ismerke-
dett meg a kézilabdázás alapjaival, majd
salgótarjáni középiskolai tanulmányai
során a Stromfeld Aurél Gépipari Tech-
nikumban is folytatta a sportolást. Érett-
ségit követõen került „haza”, Balassa-
gyarmatra, ahol testvérével, Komoróczy
Csabával, illetve néhány barátjával az
erdõgazdasági sportkör, a MEDOSZ SE
keretein belül megszervezték a város
férfi kézilabda csapatát. 

A csapat 1969-tõl, a városi központi
sportegyesület megalakulását követõen
BSE néven szerepelt, és ebben a gárdá-
ban Lombos István az edzõi feladatokat
is ellátta, miközben az egyesület elnöke-
ként is tevékenykedett. 1978-ban az õ
szakmai irányításával jutott fel elõször
NB II-be a BSE.

Lombos kiemelkedõ szerepet játszott
abban, hogy miután 1983 nyarán a BSE
vezetõsége megszüntette a kézilabda
szakosztályát, munkahelyén, a Magyar
Kábel Mûvek balassagyarmati gyárában
megalakították a sportegyesületet, és
Kábel SE néven játszottak tovább a férfi
kézilabdázók.

Egészen 1995 õszéig megszakítás nél-
kül látta el a Kábel SE vezetõedzõi teen-
dõit. 1985-ben NB II-be került fel a csa-
pat, majd 1990-ben kivívták az NB I/B
osztályú szereplés jogát. A sportág má-
sodik vonalában négy idényen keresztül
szerepelt a társaság, majd az 1995-ös ki-
esést követõen Lombos mester lemon-
dott az edzõi feladatokról, de elnökként

maradt a Kábel SE élén. Egy év múlva
viszont ismét õ ült a kispadon, majd
1998-tól 2000-ig Kovács Józseffel együtt
irányították az NB II-es legénység szak-
mai munkáját. 

2000 és 2007 között Lombos István el-
nökként fõ feladatának tekintette, hogy
a balassagyarmati férfi kézilabdázókat
minél hamarabb visszajuttassák az NB
I/B-be. A „gyümölcs” a 2006/2007-es
szezonra érett meg.

Az újabb másodosztályú szereplés al-
kalmával az elsõ szezonban, 2007 õszén
egy ideig visszatért a kispadra, de nem-
sokára teljesen átadta az irányítást fiatal
kollégájának. A nehéz gazdasági idõ-
szakban sok idõt és energiát áldozott –
immár parlamenti képviselõként – a mi-
nõségi balassagyarmati kézilabdázás
anyagi és
szakmai fel-
tételeinek
elõteremté-
séhez, de a
kispad vilá-
ga, a „vax il-
lata” vissza-
csábította a közvetlen irányításhoz, és
2009 õszén, ezúttal Cseri Péterrel együtt
ismét edzõi feladatokat látott el.

2010 nyarán a Kábel SE elnöksége le-
mondott, és Lombos István bejelentette
visszavonulását az aktív kézilabda élet-
tõl.

A háttérben azonban természetesen
tovább segíti a Kábel SE munkáját, ta-
pasztalatával, hosszú évtizedek alatt ki-
épített országos és megyei kapcsolat-
rendszerével, és persze ott szurkol a
mérkõzéseken a csapat gyõzelméért.

(hege)
Fotó: Hegedûs Attila

Arany Jelvény Lombos Istvánnak

A Vitalitás SE megtartotta a díjátadó ünnepségét,
melyen a hagyományoknak megfelelõen jutal-
mazták a legeredményesebb sportolóikat.
Honti Attila az egyesület elnöke beszélt a tavalyi
esztendõ eseményeirõl: a Vitalitás mozgalmas,
sikeres éven van túl - jubileumi év volt 2010 – 20
éves a sportegyesület. A magyar bajnokságokon
és a nemzetközi versenyeken 28 elsõ helyezést,
22 második és 26 harmadik helyezést értek el.
Kereken 100 I – VIII helyezésük volt magyarba-
jnokságokon, valamint a kontinens és világba-
jnokságokon.
A beszámolót követõen látványos külsõségek
között, fényképes kivetítés keretében vehették át
az elismeréseket a legeredményesebb sportolók.
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Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
Képviselõ-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Városgondnokság
intézményvezetõ

(magasabb vezetõ)  beosztás ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidõ 
A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 év 2016.
április 30.-ig szól. 
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 15. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok:
Városgondnokság intézményvezetõi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXI-
II. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
-Fõiskola,
-vezetõi munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év
szakmai tapasztalat, 
-közmunkaprogram szervezésében szerzett -
Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
-részletes szakmai önéletrajz, helyzetelemzésbõl
kiinduló közfoglalkoztatási programmal összefüggõ
vezetõi program, végzettséget és szakképzettséget
igazoló okmányok másolata az eredeti okmányok
bemutatásával, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat a személyes
adatok kezelésérõl 
A beosztás betölthetõségének idõpontja:
A beosztás legkorábban 2011. május 1. napjától töl-
thetõ be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március
26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Dr. Varga Andrea aljegyzõ nyújt, a 35/505-938 -
os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
-Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete címére
történõ megküldésével (2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem út 12. ). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 70313-2/2011., valamint a munkakör megn-
evezését: intézményvezetõ. [MB1]
-Személyesen: Dr. Tõzsér Zsolt jegyzõ, Nógrád
megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út
12. . [MB2]
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók személyes meghallgatását követõen az
intézményvezetõi megbízásról a Képviselõtestület
dönt. A Képviselõtestület a pályázati eljárás ered-
ménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
-Balassagyarmati Városi Képújság - 2011. február 24.
-Balassagyarmat város honlapja - 2011. február 24.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.balassagyarmat.hu honlapon szerezhet. 

Díjátadó és bál
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