




- Kezemben az önkormányzat
minap elfogadott gazdasági prog-
ramja, mely egyben a 2010-2014-es
ciklusprogram. Három objektív
kényszerrõl olvasok a 18 oldalas
irományban: demográfiai helyzet,
polgárok teherbírása és az eladóso-
dottság. Menjünk sorban!

- Egy település attól település,
hogy vannak aktív lakosai, lehetõleg
egyre többen. Elmondható, hogy a
születésszám az elmúlt években sta-
bilizálódott, ezért sikeresnek nevez-
hetõ az a családbarát szellemiség,
amelyet 2006 óta képviselünk. „Ba-
lassagyarmat számít Rád” munka-
címmel már készül az a komplex
program, amely iskoláinkat, szóra-
kozóhelyeinket, a családtámogatá-
sok, az ösztöndíjak rendszerét gyúr-
ja egybe a fiatalok, a gyermekes csa-
ládok városban tartása, ide vonzása
érdekében.

- Ehhez leginkább munkahelyek
kellenek, ahhoz pedig az ország
gazdasági növekedése. 

- Éppen ezért a helyi vállalkozáso-
kat is védjük, beszerzéseinknél
egyedülálló módon 5 százalék ár-
elõnyt biztosítunk a helyben adót fi-
zetõk számára. Meg kell jegyezni, a
megye második legnagyobb „cége”
vagyunk a majd 1700 alkalmazot-
tunkkal. Vállalkozóinkat segíti az is,
hogy idén sem emeltük üzleti bérle-
ti díjainkat, a piaci helypénzt és in-
gatlanjainkat is kedvezményesen
adjuk a betelepülõknek. Balassa-
gyarmat ebben a ciklusban is „adó-
paradicsom” marad, hiszen a hason-
ló városokkal ellentétben sem épít-
mény-, sem telek-, sem idegenfor-
galmi adókivetést nem tervezünk.

- Immáron aligha kétséges bárki
számára, hogy a gyarmati polgárok
is elérkeztek anyagi teherbírásuk
végéhez.

- Az egész országot sújtja az el-
múlt kormányok felelõtlen gazda-
ságpolitikája, és a válság. Egy sze-
gény régiót, mint a nógrádi, különö-
sen érzékenyen érint a pénztelen-
ség. Éppen ezért második sarkalatos
alapelvünk ebben a ciklusban a
gyarmati polgárok terheinek mér-
séklése. Ezt szolgálta októbertõl
végzett munkánk is, hogy 2009 óta

változatlan a szemétszállítás, a laká-
sok bérleti díja, a gyermekétkeztetés
vagy a legtöbb szociális szolgáltatás
díja. A vízdíjak esetében csökken-
tettük az árakat, sõt azokat befa-
gyasztottuk 2012 decemberéig.
Szintén a gyarmatiak pénztárcáját
szolgálja a hosszútávon fenntartha-
tó intézménystruktúra kialakítása,
a gazdasági szervezetek koncentrá-
lásával vagy a Városgondnokság
kialakítása, a Városüzemeltetés
ésszerûsítése.

- Apropó, mik a tapasztalatok a
Városgondnokság mûködésérõl?

- Március óta mûködik az új intéz-

mény, gördülékeny volt a váltás.
Már nem csak a mi pénztárcánk, de
a lakosságé is megérezte, hiszen en-
nek az átalakításnak köszönhetõ,
hogy idén sem kell szemétszállítási
díjat emelnünk. A regionális Zöld
Híd hulladékkezelési program
ugyanis idén kapcsol teljes üzem-
módba, s ez az ártalmatlanítás költ-
ségeinél majd háromszoros költség-
növekedést jelent a szelektív gyûj-
tés, az Uniós elõírások teljesítése, s
fõként a 106 résztvevõ önkormány-
zat döntése miatt. Az átszervezéssel
a Városüzemeltetési Kft-nél csök-
kenteni tudtuk a szemétszállítás
költségeit, amely kompenzálta az
ártalmatlanítás emelkedését. Így

míg a környezõ telepü-
léseken drasztikus
emelkedés van, addig
Gyarmaton 2009 óta
változatlan a hulladék-
kezelés díja. Ráadásul
a Kft. árai így piacké-
pesek is lettek. A Vá-
rosüzemeltetés minél
olcsóbb és hatéko-
nyabb mûködtetése el-
engedhetetlen volt,
ugyanis ez kötelezõ
feladatunk.

- Lezárult a nem kö-
telezõ feladatokat el-
látó intézmények mû-
ködtetésbe adásának
vitája is: mi lett a vég-
eredmény?

- Végül három intéz-
mény, a két szakképzõ
iskola és a kollégium

mûködtetését adjuk át a feladatot el-
látni hivatott megyének, amely
nagyságrendileg évi 170 millió fo-
rintos költségmegtakarítást jelent
Gyarmatnak. A testület szocialista
képviselõi azt javasolták nekünk a
vitában, hogy a bevételeinket növel-
jük, s ne a kiadásokat csökkentsük.
Bevételt növelni állami támogatás-
sal, hitellel vagy az adók növelésé-
vel lehet. Mivel nem kötelezõ fel-
adat után külön támogatás nem jár,
maradna a gyurcsányi recept: eladó-
sodás és/vagy a gyarmati lakosság
újabb megszorítása. Mondjuk a
kommunális adót négyszeresére
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Csach Gábor alpolgármester: Nem növeli a lakosság terheit az önkormányzat

Szebb és élhetõbb város
A gyermekes családok városban

tartása és ide vonzása legalább

olyan fontossággal bír, mint a helyi

vállalkozások egyedülálló védelme.

2009 óta változatlan a szemétszál-

lítás-, a lakások bérleti díja, a

gyermekétkeztetés vagy a legtöbb

szociális szolgáltatás díja, a vízdí-

jak pedig olcsóbbak lettek. Csach

Gábor alpolgármester nem csak

ezekről, hanem arról is beszél, kit

és mikor küldhetnének melegebb

éghajlatra a gyarmati polgárok. 
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emeljük azért, hogy négyötöd rész-
ben nem gyarmati diákok igazgató-
ját mi választhassuk meg. Aki ezt
megtenné, azt a gyarmatiak joggal
küldenék melegebb éghajlatra, hi-
szen kátyúkra, vízelvezetésre, köte-
lezõ feladataink javítására nem telne
egy fitying sem, a város pedig újra
tovább gurulna a csõd felé.

- Kényes és meghatározó kérdés
a város eladósodottságának meg-
szüntetése: mit tesznek ezért?

- Köztudott, hogy az elmúlt nyolc
esztendõ kivéreztette az önkor-
mányzatokat. A város mûködési hi-
ánya 800 millió forint felett van 2006
óta. 2002-tõl nem sikerült lenullázni
a mûködési folyószámlahitel állo-
mányt, sõt 2005-ben és 2009-ben
meg kellett emelni azokat. Ez a fo-
lyamat hosszú távon nem tartható.
Elérkeztünk a végponthoz. El kell
kezdenünk az adósságállományunk
érzékelhetõ csökkentését. Most elõ-
ször veszünk fel úgy mûködési hi-
telt, hogy a könyvvizsgáló igazolása
szerint is biztosítható a ciklus alatt a
visszafizetés, mert prognosztizálha-
tó a feladatellátás kiadáscsökkenté-
se. A költségvetési helyzet kénysze-

re miatt ezen a területen két éve fo-
lyik az új pénzügyi menedzsmenttel
a város gazdasági szerkezetének át-
alakítása. Számtalan konfliktussal
jár, a politika sok fiskális megszorí-
tást nem is enged át a rendszeren,
de büszkén állítható, hogy eredmé-
nyes munkát végzünk, szigorúan a
gyarmati polgárok pénztárcája érde-
kében. Az új intézménystruktúra
hosszú távon fenntarthatóvá válik. 

- Mindezekkel együtt jelentõs
fejlesztések kapujában áll Gyar-
mat – hogyan sikerül ezeket végre-
hajtani?

- Igen, nem titok, hogy ebben a
ciklusban érik be az elõzõ négy éves
megfeszített, a politikai ellenszél el-
lenére elszánt pályázati munkánk.
A fejlesztésekre szerencsére köny-
nyebb forrást találnunk, mivel nem
éltük fel vagyonunkat és hitelképes-
ségünk is stabil. Fejlesztéseink leg-
szebb gyümölcse a városközpont
megújulása. Erre végre szabad jel-
zést kaptunk, kezünkben a vissza-
vonhatatlan támogatási döntés.
Amint ígértük, korszerûsödik a böl-
csõde, az óvodák, energetikailag
megújulnak intézményeink, fejlõdik

a kórház, javul az ivóvíz- és a csapa-
dékvíz hálózat, a közlekedés. Szá-
mos projektötlet és ingatlan vár be-
fektetõkre, betelepülõkre és újabb
pályázatokra. Bizton állíthatom,
2014-ben már sokkal szebb és élhe-
tõbb lesz a város. 

- Ismert a mondás: egyedül nem
megy…

- Ahhoz, hogy létrejöjjön egy való-
ban jól mûködõ, egymásra számító
közösség, lehetõséget kell adnunk
arra, hogy a gyarmatiak szeretni
tudják Balassagyarmatot, hogy a vá-
ros elviselhetõ terhekkel élhetõ le-
gyen, és reményt adjon. Ez a célunk,
mert ez kölcsönös együttmûködést
szül, ami elengedhetetlen a város
fejlõdése érdekében. Minden váro-
sért tenni akaró gyarmati polgárra,
civil és szakmai szervezetre, egy-
házra, vállalkozóra, cégre, politikai
pártra, szakemberre szükség van. A
polgármester úr és képviselõ társa-
im nevében is mondhatom, hogy
döntéseinkkel, terveinkkel Balassa-
gyarmat jövõjét nemcsak egy vá-
lasztási ciklusra, hanem évtizedekre
szeretnénk biztosítani.

(szilágyi)

Kedves Diákok!
A balassagyarmati tanulók már több éve részt vesznek neve-

lõinkkel együtt az Egészségesebb Nemzedékekért Közhasznú
Egyesület programjában. A program a fiatalokért jött létre, fõ
célja nagyon fontos a mai világban: a dohányzás, a túlzott al-
koholfogyasztás és a kábítószer fogyasztás megelõzése és az
egészséges életre való ösztönzés. 

Az óvodások és általános iskolások láttak már ezzel a témá-
val foglalkozó bábjátékokat, szituációs játékokat, színdarabokat.
Kiváló szakemberek /orvosok, védõnõk, rendõrök/ elõadásaiból
az eddig hallottaknál is riasztóbb, de egyben fontos ismereteket
szerezhettek meg a szenvedélybetegségek veszélyeirõl. Fontos
ismerni a veszélyeket, hiszen tudni kell azt, hogy mire kell ne-
met mondani, és fontos hogy tudatosuljon, milyen
felbecsülhetetlen értékû kincs az
egészség!

2009 októberében sokan bekap-
csolódtak az Egyesület új, az elõzõ-
vel szoros kapcsolatban álló prog-
ramjába, a „Merem, Akarom, Tudom
a dohányzást, az alkoholt és a kábító-
szert elutasítani” nevû mozgalomba.

Balassagyarmat a Legbátrabb város
címet viseli. Az itt élõk, dolgozók és ta-
nulók mindannyian többször bizonyítot-
ták már, hogy a „bátor” jelzõ valóban igaz
rájuk, kiemelkedtek és példát mutattak már

több alkalommal Magyarországon! 

Legyünk hát elsõk újra és újra!
Ezért az egyesület nevében arra kérlek titeket, hogy legye-

tek bátor példaképek a szenvedélybetegségek kialakulásának
megelõzésében. Mutassátok meg, hogy a gyarmati diákok
egészségesen akarnak élni és minden az egészségre ártalmas
szert elutasítanak!

Olyan középiskolás diákokat keresünk, akik vállalják, hogy
maguk mellé vesznek olyan 5.-6.-7. és 8. osztályos tanulókat,
akik szintén elutasítják ezeket a káros szenvedélyeket.

Amennyiben ez a mozgalom egyre szélesebbé válik, elérhet-
jük, hogy az általános és középiskolák tanulói közül sokkal ke-
vesebben lesznek a káros szenvedélyek áldozatai és sokkal töb-
ben élnek majd egészségesen.

Kérjük tehát tõletek, hogy legyetek példaképek, keressétek
meg a kisebbeket, támogassatok õket jó tanáccsal és tettel! Le-

gyetek együtt ebben a nehéz, de a társadal-
munk és szûkebb környezetünk túlélését is se-
gítõ küzdelemben.

A program egyik támogatójának, dr. Sza-
kács Zoltánnak a szavaival zárom a felhívást:

„Kedves Fiatalok! Legyetek bátrak és ki-
tartók a megelõzésben! Segítsétek egymást
önzetlen, baráti összefogással! Fogadjátok
el a család, az iskola és minden jó szándé-
kú ember tanácsát, kinyújtott kezét! Élje-
tek a MAT mozgalom lehetõségével!”

Merjük, Akarjuk és Tudjuk el-
utasítani a dohányzást, a túlzott
alkohol- és kábítószerfogyasz-
tást!

Zolnyánszki Zsolt
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Két éve nagy port vert fel, amikor a

„terepjárós segélyezettek” kiszűrése

érdekében az önkormányzat rende-

letében szabályozta, hogy APEH va-

gyonosodási vizsgálat vár a szociális

rendszer potyautasaira. Medvácz La-

jos polgármester arról tájékoztatta

lapunkat, hogy a városatyák újabb

szigorítás mellett döntöttek: május

1-től rendszeres segélyt csak azok

kaphatnak, akik rendben tartják la-

kásukat, lakókörnyezetüket. A mó-

dosított szociális rendelet közel öt-

száz segélyezettet érint. Rendszere-

sen ellenőrzik majd, hogy az érintet-

tek teljesítik-e az elvárásokat. 

Miután városunkban is egyre ne-
hezebb az adófizetõ polgárok
megélhetése és a szociális kassza is

szûkös, úgy határozott az önkor-
mányzat, hogy – a megnyílt törvé-
nyi lehetõséget kihasználva – a
szociális segélyben részesülõk felé
legyen minimális elvárás a lakó-
környezet tisztán tartása. Ennek
megfelelõen a lakókörnyezet rend-
ben tartásához kötik a bérpótló jut-
tatás kifizetését – mint arról lapun-
kat tájékoztatta Medvácz Lajos
polgármester.

Gyarmaton közel 500 segélyezet-
tet érint a rendelkezés, amely ér-
telmében a bérpótló juttatásban ré-
szesülõk kötelesek biztosítani la-
kókörnyezetük rendezettségét. Így
például rendeltetésszerûen elhe-
lyezni a hulladékot, gyomtalaníta-
ni a kertet, tisztán tartani az ingat-
lan elõtti járdát, tisztítani a ház
elõtti átereszeket, vagy éppen té-
len eltakarítani a havat. Társasház-
ban élõknél a lakás, a nyílászárók,
a vizesblokkok tisztaságát ellenõr-

zik. Az önkormányzat elõírta azt
is, hogy a lakott épület állaga nem
veszélyeztetheti az ott élõk vagy
mások testi épségét, illetve hogy a
háziállatok tartásának is higiéni-
kusnak kell lennie és megfelelõ ál-
lapotú kerítés akadályozza a házi-
állatok elkóborlását. Mindezt el-
lenõrzik a Városháza munkatársai,
miután valaki benyújtja az ellátás
iránti kérelmét. Az ellenõrzés fo-
lyamatos lesz – ígéri a polgármes-
ter.

Ha a lakókörnyezet nem felel
meg az elõírtaknak, a kérelmezõ
15 napot kap a rendbetételre, ez-
után kérelmét mindaddig elutasít-
ják, amíg eleget nem tesz a feltéte-
leknek. A már segélyben részesü-
lõknél ilyen esetben megszüntetik
a támogatás folyósítását. Megvon-
ják a támogatást akkor is, ha az
érintettek akadályozzák a lakókör-
nyezet ellenõrzését.           (szilágyi)

Segély csak rendeseknek

Tavaszi takarítás 
a Nyírjesben
A jó szándék kevés volt, mert a Nyírjes takarí-
tására szervezett két napos akcióban alig har-
minc ember vett részt, pedig a szervezõk ettõl
jóval nagyobb létszámra számítottak. 
A megjelentek becsületére legyen mondva,
amit tudtak, azt összegyûjtöttek és a város el-
szállíttatta.
Medvácz Lajos polgármester is felvette a
kesztyût ebben a közhasznú „szabadidõ eltöl-
tésben”, amelynek résztvevõi szélesebb körû
összefogásra számítanak a jövõben a hasonló
célú akciókban.                              (szendre)

Idén sem emelkedik a szemét-
szállítás díja a városban. 

A környezõ településeken nem
ritkán duplájára emelkedett a díj,
mert a 106 önkormányzatot érintõ
Zöld Híd hulladékkezelési program
idén teljes üzemi mûködésbe kezd,
amely jelentõsen megemeli a hulla-
dék ártalmatlanítási költségeit. Hi-
szen nemcsak szelektív szigetek, és

hulladékudvarok, hanem a bõvített
szeméttelepeken leválogató és kom-
posztáló üzemek is mûködnek. 

Medvácz Lajos polgármester
hangsúlyozta: Gyarmaton azért
nem nõnek az árak, mert a Város-
gondnokság kialakításával átszerve-
zésre került a hulladékszállítást vég-
zõ Városüzemeltetési Kft. is, amely
így jelentõsen tudta csökkenteni a

szállítási költségeit. Ez a csökkentés
pedig a városban kiegyenlítette az
ártalmatlanítás költségeinek jelentõs
emelkedését.

Városunkban így 2009 óta válto-
zatlanok a szemétszállítás, a lakások
és üzletek bérleti díjai és a szociális
ellátások; a vízdíjak pedig 10 száza-
lékkal csökkentek – hangsúlyozta a
polgármester.

Nem nõ a szemétdíj sem



G
Y
A
R

M
A
T
I 

H
ÍR

E
K

 
magazin

2011. április

Hogy itt a tavasz, azt nem csak a
nyári idõszámítás miatti óraátállítás-
ból, vagy a fák duzzadó rügyeirõl
vesszük észre. Ilyenkor ötlik a sze-
münk elé az a sok por, szemét, ami a
tél folyamán, a hó jótékony leple
alatt észrevétlenül összegyûlt sövé-
nyek tövében, járdák szegletében,
árokparton.

Elérkezett hát a tavaszi nagytaka-
rítás ideje. Ezt otthon mindenki ma-
gától értetõdõen elvégzi, ám közte-
rületeink, mintha mostoha gyerme-
keink lennének. - Majd a köztisztasá-
giak megcsinálják. - gondolják so-
kan.

Van egy jó hírem: a „köztisztasági-
ak” mi vagyunk, városlakók. Faluhe-
lyen magától értetõdik,
hogy a portája elõtt min-
denki rendben tartja az út
széléig a közterületet,
mert magáénak érzi, szé-
gyellené is a szomszédok
elõtt, ha ebek harmincad-
jára hagyná. Városon ez
már nem annyira magától
értetõdõ. Itt az emberek
kissé elidegenedtek saját
környezetüktõl – tisztelet
a kivételnek! 

Bár az önkormányzat
valóban igyekszik a köz-
területek rendjére vigyáz-
ni, évente sok millió forintot elkölt a
szemétgyûjtésre, járdaseprésre, még-
sem nélkülözhetõ az ingatlantulajdo-
nosok és bolt üzemeltetõk tevékeny
részvétele. Már csak azért sem, mert
egy jogszabály, a köztisztasággal és a
települési szilárd hulladékkal össze-
függõ tevékenységekrõl szóló
1986/1. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes

rendelete ezt kötelezõvé teszi! Ide
idézem a szövegét, mert ennél tömö-
rebben úgysem fogalmazható meg: 

„6. § (1) Ha a jogszabály eltérõen
nem rendelkezik, a tulajdonos köte-
les gondoskodni

a) az ingatlan elõtti járdaszakasz
(járda hiányában egy méter széles te-
rületsáv, illetõleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedõ tel-
jes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek mûtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdon-
ban álló egyes épületek gyalogos
megközelítésére és körüljárására
szolgáló terület tisztán tartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladé-
kok eltávolításáról.”

„(4) A szórakozó-, vendéglátó- és
árusító helyek, üzletek elõtti járda-

szakaszt a nyitvatartás
ideje alatt - ettõl eltérõ
megállapodás kivételével
- a használó köteles tisz-
tán tartani és a hulladé-
kot eltávolítani.

(5) A közterület ren-
deltetésétõl eltérõ célra
(árusítás, építési-szerelési
munka stb. céljára) törté-
nõ használata esetén a
használattal érintett terü-
let közvetlen környezetét
a használó köteles tisztán
tartani.”

Fel hát, a tavaszi nagy-
takarításra, tegyük szebbé környeze-
tünket, várjuk méltóképpen Húsvét
ünnepét. A Városgondnokság is ne-
kifog a takarításnak. Ott a sok útpad-
ka, park, tér. Azt a néhány négyzet-
métert pedig ki-ki maga elõtt tegye
rendbe. Jobb lesz tiszta városban éb-
redni az ünnep reggelén.

(emem)

Zöldsávok
gondozása
Itt a tavaszi növénykiültetések idõszaka.
Ilyenkor van ideje a fák, cserjék metszé-
sének is. Fel szeretnénk hívni minden
ingatlantulajdonos figyelmét, hogy a
belterjesen gondozott parkok, díszker-
tek és virágágyak kivételével – melyek
gondozását a Városgondnokság kerté-
szei végzik – az ingatlanok elõtti zöldsá-
vok karbantartása az ingatlantulajdono-
sok, használók feladata.
Jó érzés látni a városban járva, hogy sok
lakó a magáénak érzi a háza elõtti kis zöld-
területet, és mintaszerûen ápolja, gondoz-

za, dísznövényekkel beülteti.
Azt kérjük, hogy ilyen esetek-
ben is egyeztessenek a közte-
rületek kezelõjével, a Polgár-
mesteri Hivatal Településfej-
lesztési, Gazdálkodási és Vá-
rosüzemeltetési Osztályával. 
Gyakran találkozunk ugyanis
azzal, hogy fõképpen még kel-
lõen ki nem épített utcákban, a
közterületekre a lakók úgy ül-

tetnek fákat, évelõ növényeket, sövénye-
ket, hogy azok helyét elõzõleg nem egyez-
tetik. Ennek az lehet a következménye,
hogy a tervezett közmûvesítések késõbbi
kivitelezésekor, a nem megfelelõ helyre ül-
tetett növényzet feleslegesen áldozatul
esik. Elõfordulhat az is, hogy kiépített ut-
cákban, már meglévõ zöldsávban kell kor-
látozni bizonyos növények ültetését. Nem
lehet például gázcsõ, erõsáramú kábel,
vagy csatorna fölé mélyre nyúló gyökerû
fákat, szabad légvezetékek alá magasra
növõ fákat, elõkert nélküli beépítésnél, ha a
fa 3 méternél közelebb kerülne épülethez,
épített kerítéshez, felszínez közel terjedõ
gyökérzettel bíró fákat ültetni. Gondot
okozhat az is, ha a növény a közúti ûrszel-
vénybe lóg, a kilátást takarja, ezzel a köz-
lekedésbiztonságot sérti.
Kérjük, tegyünk együtt a minél virágosabb,
szebb Balassagyarmatért. Konzultációval,
tanácsadással szívesen állunk rendelkezé-
sükre. Forduljanak bizalommal a Polgár-
mesteri Hivatalban Nagy Sándor környe-
zetvédelmi tanácsoshoz (tel: 505-974) illet-
ve a Városgondnokságnál Dénes Andrea
városi fõkertészhez (tel: 300-639), akik szí-
vesen segítenek a zöldfelület gondozással
kapcsolatos kérdéseik megoldásában.

Itt a tavasz!
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Majd ötven éven át
csúfította a Várme-
gyeháza és a vá-
ros látképét az a
24 méter magas te-
tõre épített anten-
naárboc, amely a
kommunizmus ál-
lampártjának, az
MSZMP városi
pártbizottság „ve-
zetési pontjá-

nak” rádióantennájaként épült a hat-
vanas évek elején. 

Mivel a katasztrófavédelem ke-
zelésében lévõ építmény 25 éve

nem került felújításra, állaga
megromlott, ám legfõképpen
ronda városképi hatása miatt
a lebontásáról döntött a vá-
rosvezetés.

A tornyot alpintechnikával
a hónap elején bontotta el a
kivitelezõ.

Eltüntetett antenna



A város rangos értékközvetítő intézmé-

nyeként szolgál hat évtizede a Szent-

Györgyi Albert Gimnázium és Szakkö-

zépiskola és annak jogelődei - az Álla-

mi Tanító és Tanítónőképző, a Szántó

Kovács János Gimnázium és Szakközép-

iskola - jelentette ki ünnepi köszöntő-

jében Medvácz Lajos polgármester, a

Szent-Györgyi 60 éves jubileumi ün-

nepségsorozatának megnyitóján. 

A mûvelõdési központ kamarater-
mében telt ház elõtt dr. Hoffmann Ró-
zsa, a Nemzeti Erõforrás Minisztéri-
um oktatásért felelõs államtitkára
szakmai elõadásában kiemelte: ami-
lyen a ma iskolája, olyan a holnapunk
jövõje, és itt az idõ, hogy visszatérjünk
a magyar közoktatás nemes hagyomá-
nyaihoz, szem elõtt tartva az erkölcsi
nevelés, a kötelesség teljesítés fontos-
ságát. A követelményrendszer betar-
tása fontos a jövõ nemzedéke számá-
ra, és igaz a mondás: Teher alatt nõ a
pálma - vélekedett az államtitkár, aki
bejelentette, hogy az egészséges élet-
módra nevelést szolgálja a napi sport-
órák bevezetése.

Az intézmény 60 éves jubileumi ün-
nepségsorozatán neves elõdök, volt
szántósok, jelenlegi és egykori szent-
györgyis diákok, az intézményhez kö-
zel álló vendégek vettek részt. A rend-
kívül gazdag programban három kiál-
lításmegnyitó - Farkas András, Réti
Zoltán kiállításának, valamint az in-
tézmény 60 évét bemutató tárlat - sze-
repelt, a diákság pedig emellett sport-
versenyeken és változatos témájú tu-
dományos diákköri elõadásokon ve-
hetett részt. A jubileumi ünnepség ke-

retében az egykori neves pedagógu-
sokra emlékezve Tóth Lajos, dr. Mol-
nár János, Kurinczi Béla, Papp
Lászlóné, Pásztori Mártonné emlék-
termeket avattak, a névadók rokonai
is jelen voltak a leleplezésen. 

Tizenheten jelentek meg azon az 55.
érettségi találkozón, amelyen az 1956-
ban érettségizett lány és fiú osztály tag-
jai boldogan idézték fel a szép diákéve-
ket. Szeretettel vették körül egykori ta-
nárukat, a 88 éves Réti Zoltánt. A meg-
hívottak sorában voltak az intézmény
nyugdí jas
tanárai, akik
már évek
óta rendsze-
resen talál-
koznak. A
neveze tes
évforduló
alkalmából a
nyugdí jas
k o l l é g á k
arany medállal lepték meg Holecz
Imréné ny. magyar-történelem szakos
tanárt, volt igazgatóhelyettest, aki visz-
szaemlékezésében kiemelte: - Ma is
tiszteljük az egykori, a mindenkori, kö-
zös örömmel végzett munkát, szeret-
jük egymás szíves társaságát.

Nagy tapsot kaptak a gálamûsor
közremûködõi, akik közül többeket ez
az iskola indított útnak, köztük Kiss
Szilvia énekes, Mészáros Márk táncost,
Petik Ákos gitármûvészt. A program-
ban szerepelt többek között a határo-
kon túl is ismert Banda Ádám hegedû-
mûvész, a Csalogató együttes. A fellé-
põk sorában fergeteges sikert aratott az
egykori szántós, Kalocsai Zsuzsanna
operettprimadonna, aki a közönség
ovációja közepette megtáncoltatta Bar-

kó László nyugalmazott igazgatót, az
ünnepség egyik díszvendégét is. Kü-
lönleges volt az iskola kórusának pro-
dukciója, amelyet Hajdúné Hegedûs
Szilvia tanár, Kalocsay Frigyes és Réti
Zoltán egykori tanárok karnagyi veze-
tésével mutattak be a diákok.

Népszerû volt a jubileum alkalmá-
ból megjelentetett, szép kivitelû, fény-
képekkel is illusztrált emlékkönyv,
amelyet Holecz Imréné, Nagy Angéla
és Nagy Csilla szerkesztett. A könyv-
ben szerepel az intézmény rövid törté-

nete, az év-
könyv vé-
gig kíséri a
hat évtized
szerkezeti
változásait,
az iskolát
érintõ átala-
kulásokat.
S z e r e p e l
arcképcsar-

nok az egykori tanárokról, megtalál-
ható az igazgatók portréja, valamint
egykori diákokból lett tanárok, elszár-
mazott tanulók és jelenlegi diákok sze-
mélyes hangú írásait is olvashatja az
érdeklõdõ. A rengeteg dokumentum-
ból, képanyagból, leírásból kiderül,
hogy az iskola mindvégig a legmoder-
nebb követelményeknek tett eleget,
igazodva a kor elvárásaihoz.

Az ünnepségre nagyon sokan vol-
tak kíváncsiak, rendkívül népes társa-
ság jelent meg és szórakozott tartal-
masan a jó hangulatú szent-györgyis
ünnepségsorozaton, amely Vadkerty
Róbert igazgató, Sinkóné Szrenka
Anikó és Nagyné Barna Orsolya igaz-
gató-helyettesek szervezõ munkáját
dicséri.                               Szabó Endre
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Teher alatt nõ a pálma
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Az önkormányzat képviselõ-testülete az
idei évi költségvetés elfogadásakor dön-
tött a kulturális elõirányzatról. Ezt az elõi-
rányzatot az Oktatási, ifjúsági, sport és
mûvelõdési bizottság saját hatáskörben
osztja fel minden évben Kulturális és
közmûvelõdési pályázat kihirdetésével. 

A legutóbbi bizottsági ülésen a tagok ha-
tároztak arról, hogy idei évben is támo-
gatnak két kiemelt tevékenységet: a vá-

ros legpatinásabb egyesületét, a Balas-
sagyarmati Dalegyletet és a nyaranta
megrendezésre kerülõ Szent Anna Napi
Palóc Búcsút. Mindemellett meghirdetik a
pályázatot, mellyel szeretnék elismerni
és segíteni a helyi kultúra és közmûvelõ-
dés terén munkálkodó egyesületek, szer-
vezetek, alapítványok és közösségek te-
vékenységét azzal, hogy 2011-ben egy-
szeri, vissza nem térítendõ anyagi támo-
gatást nyújtanak számukra.

Az elõzõ évekhez képest annyi változás
történt a kiírás során, hogy két területet
díjaznak: a kulturális, közmûvelõdési célú
rendezvények szervezését és lebonyolí-
tását, azért, hogy minél színesebb és
sokrétûbb kulturális programot kapjon a
Balassagyarmat közössége, valamint ki-
adványok megjelentetését.
A pályázati adatlap beszerezhetõ a Pol-
gármesteri Hivatalban az Információs
Pultnál, vagy a Mikszáth Kálmán Mûvelõ-
dési Központ információs szolgálatánál.
A pályázatokat két példányban kell be-
nyújtani a Polgármesteri Hivatal Humán-
szolgáltatási Osztályán, április 29-ig.

Kulturális pályázat



-

Mikor szerelt utoljára?
- Telefont már régen, de ha a plébá-

nián elromlott valami, azt megcsinál-
tam, csak akkor hívtam szerelõt, ha
valami komolyabb hiba történt. Az
életformámból adódóan nem nagyon
volt idõm barkácsolásra, de amúgy is
inkább az emberekkel szeretek foglal-
kozni.

- Balassagyarmati kötõdése közis-
mert…

- Itt születtem, a Balassi Gimnázi-
umba jártam, pappá szentelésem után
az elsõ állomáshelyem volt Gyarmat. 

- Mire emlékezik legszívesebben a
gyarmati évekbõl?

- A gimnáziumban a tanáraimra.
Farkas Bandi bácsira, Versényi
György igazgató úrra, Bognárné Kati-
kára, aki osztályfõnökünk volt, aztán
Nagy Rezsõ bácsira és feleségére,
Nagy Imrére és feleségére, Rozmán
Vilmosra és feleségére, Pozsonyi An-

nára, Molnár Ferencre, Kovács Laci
bácsira, Kovács Ferencre és a többiek-
re – õk mind-mind kiváló egyénisé-
gek voltak, akik nemcsak a tananya-
got adták át nekünk, hanem az em-
berségüket is. Nemcsak a tantárgyat
szerették, hanem minket is. Ebbõl a
felejthetetlen szeretetbõl született na-
gyon sok máig tartó kapcsolat, példá-
ul Kovács Ferenc tanár úr fia kint la-
kik Csesztvén, vele gyakran szoktam
találkozni. Igazi Alma Mater volt a
Balassi.

- És amikor káplánként szolgált
városunkban, mi hagyott önben a
legmélyebb nyomot?

- Az itt élõk nyitottsága és szeretete.
Kicsit félve érkeztem ide, mert ugye-
bár senki nem lehet próféta a saját ha-
zájában. De csak a legjobbakat mond-
hatom. Nagyon sok kapcsolatom volt
a közösségekkel: ministránsokkal fo-
ciztunk, gimnazista és egyetemista
hittancsoportjaim voltak, felnõttek-
nek tartottam Bibliaórát, de említhe-
tem a bensõséges hangulatú szentmi-
séket, vagy a Szent Imre iskolával va-
ló kiváló együttmûködésem is. Meg-
annyi nagyon szép élmény köt Gyar-
mathoz, és Ipolyszöghöz, ahová min-
dig a káplán járt ki.

- Tudom, hogy a közösség nagyon
fontos az ön számára.

- Azért, mert az egyház egy közös-
ség. Egyedül nem létezik egyház, hi-
szen a hitünket sem tudjuk egyedül
megélni. Ha én hiszek Istenben, az va-
lóban az én személyes ügyem, de ezt,
ha megélem, kihat a körülöttem élõk-
re. Isten a Bibliában arra tanít, hogy
szeressük egymást. Ez máris feltételez
egy közösséget, ahol ez a szeretet
megjelenik. Rádöbbenek, hogy nem
egyedül vagyok a hitemmel, hanem
nagyon sokan vagyunk. Nagyon kü-
lönbözõek vagyunk, mégis tudjuk
egymást segíteni, erõsíteni. Ez a kö-
zösség. Az a tapasztalat, hogy min-
denki többet vehet ki belõle, mint
amennyit beletett - és mégsem fogyott
el a közösség, mégis egyre erõsebb.

- Olyan, mint a szeretet: minél töb-
bet adunk, annál több lesz.

- Pontosan. 

- Hogyan élte meg, amikor értesült
a hírrõl, hogy a Szentatya püspökké
nevezi ki? 

- Meglepõdtem. Nem gondoltam
soha arra, hogy valamikor püspök le-
szek. Nem ezért lettem pap, hanem
azért, mert kialakult bennem egy na-
gyon mély meggyõzõdés, hogy en-
gem szeret az Isten, és ezt a szeretetet
meg kell osztanom másokkal. Errõl
szeretnék tanúságot tenni mások felé.
Azt éreztem, hogy csak ezen az úton
tudom a legjobban bebizonyítani ezt.
Másképpen is lehetett volna, de érez-
tem, hogy ez az én utam. Nem az egy-
házi karrier járt a fejemben, hanem
hogy még teljesebben megosszam az
Istentõl kapott szeretetemet az embe-
rekkel. Amikor komolyabb feladato-
kat kaptam, éreztem, hogy ez saját
erõbõl nem megy. Ha csak a magam
erejére, eszemre hallgatok, az nem fog
mûködni. De ha Istenben bízom, és
együtt dolgozom a kollégákkal, a kö-
zösséggel, akkor sikerülni fog. Ami-
kor Vácra kerültem a kispapok lelki
vezetõjének, éreztem, hogy véget ért
papságom „gyerekkora”: már rajtam
is múlik, hogy milyen lesz a lelkipász-
torok következõ generációja! Akkor
ez egy kicsit megijesztett. Nem mon-
dom, hogy féltem tõle, csak rádöb-
bentem, hogy itt sokkal komolyabb
dologról van szó, mint eddig. A plé-
bánián végeztem a lelkipásztori mun-
kát, de amit most teszek, nagyon sok
plébániára hatással lesz, hogy milye-
nek lesznek a papok. És ez tõlem is
függ. Elõször nehéznek tûnt, ezért el-
mentem nagyon sok olyan paphoz,
akik már végezték ezt a szolgálatot.
Például közvetlen elõdöm volt a sze-
mináriumban dr. Stella Leontin kano-
nok úr, tõle is kérdeztem a módszere-
ket, õ hogyan csinálta. Többen is el-
mondták: nem azon van a hangsúly,
hogy én mit mondok a jövõ papjai-
nak, hanem az, mennyire szeretem
õket. Vagyis a belsõ Isten-kapcsolato-
mat mennyire tudom átadni nekik.
Aztán hallottam egy olyan mondatot,
ami nem a teológiára vonatkozott, de
nagyon megragadt bennem.  A jelen-
legi miniszterelnökünk mondta egy

„Nem a problémát kell látni, hanem
a lehetõséget”

8 interjú
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Beszélgetés Palánki Ferenccel, az Egri 
Fõegyházmegye segédpüspökével

Amikor nem a problémát látom, ha-

nem a lehetőséget, akkor jön a hit:

nem egyedül vagyok, nem a saját

eszemre hagyatva, hanem az Isten

kegyelmére, a közösség erejére tá-

maszkodva tevékenykedhetek. Ra-

gadd meg a napot – ez nem azt je-

lenti, hogy élvezd ki, hanem ragadd

meg a szeretetre, a jóságra, az igaz-

ság és az élet szolgálatára. Többek

között ezekről nyilatkozott

lapunknak a balassa-

gyarmati kötődéséről

közismert Palánki Fe-

renc, nemrégiben

fölszentelt

püspök. 
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teljesen más ügy kapcsán: „Nem a
problémát kell látni, hanem a lehetõ-
séget!” Ez szíven ütött, hiszen való-
ban nem a problémát kell látnom ab-
ban, hogy felelõs beosztást kapok, ha-
nem a lehetõséget. Hiszen amikor a
problémát látom, akkor magam körül
forognak a gondolataim. De amikor a
lehetõséget, akkor megint jön a hit:
nem egyedül vagyok, nem a saját
eszemre hagyatva, hanem az Isten ke-
gyelmére, a közösség erejére támasz-
kodva tevékenykedhetek. Akkor ez
olyan erõ, hogy nem mondhatok
mást: a lehetõség megvalósulása.

- Püspöki jelmondata: „Jézus a fel-
támadás és az élet.” Mi ennek az
üzenete?

- Ez egy szentírási részlet, János
evangéliumából való. Amikor Édes-
anyám meghalt két évvel ezelõtt, ez a
rész gyakran eszembe jutott. Jézus ott
van a barátja, Lázár sírjánál és sír. Jön
a barátja két nõvére, Mária és Márta, s
azt mondják: „Uram, ha itt lettél vol-
na, nem halt volna meg a testvérem.
De tudom, hogy bármit kérsz az Is-
tentõl, megadja neked.” Jézus azt
mondja Mártának: „Én vagyok a fel-
támadás és az élet, mindaz, aki hisz
bennem, még ha meghalt is, élni fog.
Hiszed ezt?” A jelmondat mindig ki-
tûz egy feladatot. Én errõl szeretnék
tanúságot tenni az életemmel, a szol-
gálatommal, hogy én hiszek Jézus fel-
támadásában. Jézusért érdemes vál-
lalni áldozatokat, neki érdemes oda-
adni az életünket, mert vele együtt az
életünk kiteljesedik a feltámadásban.

- Súlyos erkölcsi válságban van az
ország. Családok százezrei küszköd-
nek lehetetlen anyagi helyzetben.
Milliók látják kilátástalannak hely-
zetüket. Van kiút?

- Nem félek kimondani, hogy az
egyház sem tudja minden konkrét
helyzetben a megoldást, de minden
helyzetben odaáll az emberek mellé.
Árvizek, vörösiszap, stb. A katolikus
Karitász nagy segítséget nyújtott a
bajbajutottaknak. Erkölcsi válság az-
óta van, amióta az ember elfordult Is-
tentõl. Ha az ember visszafordul Is-
tenhez, akkor kezdenek helyrejönni a
dolgai. De nem mondom, hogy köny-
nyû lesz az élete! Ezt Jézus sem ígérte
meg, nem könnyed sétára hívta az
embereket, hanem azt mondta: Aki
követni akar engem, vegye fel a ke-
resztjét és kövessen! A családokról
szólva: az a baj, hogy már nincsenek
családok. Élettársi kapcsolatok van-
nak, egy-egy társas kapcsolat statiszti-

kai ideje 3-4 év. Nem vállalják fel egy-
mást, amikor a másik beteg lesz. Nem
vállalják fel egymás szüleit, és nem
vállalják fel a gyerekeket sem. Élettár-
si kapcsolatból nagyon kevés gyer-
mek születik. Holott a gyermek - ál-
dás. És hogy hívjuk az áldott állapot-
ban lévõ anyákat: terhes. A problé-
mák nagyon mélyen gyökereznek, az
Isten nélküli élet nem lesz soha bol-
dog. Az ember boldogsága ugyanis
korántsem attól függ, hogy mennyi
élvezetet él át, hanem attól, hogy
mennyire képes szeretni és mennyire
képes elfogadni mások szeretetét. Azt
hiszem, az jelentene megoldást, ha
szeretetben, egymásért áldozatot hoz-
va tudnánk élni. Böjte Csaba atya
szokta mondani: Isten nem teremtett
selejtet! Nincs olyan gyermek, aki
rossznak született. Hogy egy gyerek
rossz lett, az már a szülõk, felnõttek
felelõssége. Igent kell mondani az
életre, a szeretetre, a családra. Lesz-
nek nehézségek, de amikor az érzel-
mek hallgatnak, akkor beszél a hûség.
Betartani, amit egyszer megígértem.
Ha ezt át tudom imádkozni, ha ezt
megbeszélem Istennel, akkor biztosan
kapok hozzá erõt. Ha nem így teszek,

akkor sokkal nehezebb helyzetbe ke-
rülök, mert nincs kire támaszkod-
nom, magamra maradok. A legna-
gyobb probléma, hogy az ember nem
veszi észre a mellette élõ magányos-
ságát, hogy valaki ott mellette rászo-
rulna a segítségére. Láttam a tévében
egy olyan hajléktalan idõs nénit, aki
egy Lada Samara roncsban lakott. A
közelben megkötve ott volt a kutyája.
Arra jártak az állatvédõk, és feljelen-
tették a nénit, hogy embertelen körül-
mények között tartja a kutyáját. Az
eszükbe sem jutott, hogy a néni is eb-
ben az embertelen körülményben él.
Döbbenet. Hihetetlen értékválság lett
napjainkra.

- Balassagyarmat diákváros – mit
üzen a fiataloknak?

- Hogy tanuljanak! Nagyon sokat.
Én sem bántam meg, hogy a papsá-
gom elõtt matematikát, fizikát, mû-
szaki ismereteket tanultam. Azt
mondják mostanság, nagyon fontos,
hogy az ember legyen életrevaló.
Gondolkodjon elõre, legyenek hosszú
távú tervei. Ezek valóban nagyon fon-
tosak, de a keresztény ember még to-
vább megy: mi nem csak életrevalók
akarunk lenni, hanem „örökéletre-va-
lók”. Nem magunkat akarjuk megva-
lósítatni, hanem azt a tervet, amit Is-
ten rólunk megálmodott. Ternyák ér-
sek úr egyszer diákokkal beszélgetett:
ha nincs kedvetek tanulni, mit csinál-
tok? Hát nem tanulunk, felelték a diá-
kok. Miért, édesanyátok mit csinál, ha
nincs kedve nektek reggelit készíteni?
Hát, azért megcsinálja, felelték a gye-
rekek. No látjátok, akkor tanuljatok ti
is kedv nélkül, tanácsolta nekik érsek
úr. Nem kedv kérdése a kötelesség
teljesítése. A felnõtteknek is nagy sze-
repe van ebben. A nevelés szóban
benne van a növelés. Téves az a gon-
dolkodás, hogy ha majd már ezen a
mostani állapoton túl leszek, akkor
jobb lesz. Ha már leérettségizek, ha
már elvégzem az egyetemet, köny-
nyebb lesz. Nincsen a „ha majd” – a
„most” van. Carpe diem – Ragadd
meg a napot! – ez nem azt jelenti,
hogy élvezd ki, hanem használd fel az
idõt, amit kaptál a szeretetre, a jóság-
ra, az igazság és az élet szolgálatára.
Itt és most lehetünk boldogok. Isten
ajándéka a jelen pillanat. A jelen pilla-
nat életem legfontosabb pillanata. Ha
ennek érdekében jól hozom meg a
döntéseim, vagyis mindig a jót aka-
rom, akkor annak az a hozománya,
hogy boldog vagyok. 

Szilágyi Norbert
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Palánki Ferenc 1964.
március 11-én szüle-
tett Balassagyarma-
ton. Csesztvei szár-
mazású, a Balassi
Bálint Gimnáziumban
érettségizett, majd a

Gyõri Közlekedési és Távközlési Mû-
szaki Fõiskolán tanult tovább. 1989 és
1994 között elvégezte az Esztergomi
Hittudományi Fõiskolát, majd a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Ká-
nonjogi Posztgraduális Intézetében
szerzett licenciátust. 1994. június 18-
án szentelték pappá. 1994 és 1996 kö-
zött káplán Balassagyarmaton. 1996-
tól 2000-ig Dorogházán, majd 2000 és
2005 között Püspökszilágyon plébá-
nos. 2005 és 2010 között a Váci
Propedeutikus Szemináriumban spiri-
tuális. 2010. augusztus 1-tõl a buda-
pesti Központi Papnevelõ Intézet spiri-
tuálisa. December 27-én a Szentatya
az Egri Fõegyházmegye segédpüspö-
kévé nevezte ki és a fidolomai címze-
tes püspöki címet adományozta neki.
Február 26-án ünnepi szentmise kere-
tében szentelte fel Erdõ Péter bíboros,
Juliusz Janusz érsek, apostoli nunci-
us és Ternyák Csaba, a fõegyházme-
gye érseke az egri bazilikában.



Dante Isteni Színjátékában a Pokol
legbelsõbb bugyraiban szenvedteti az
árulókat, így több kortársa mellett
Brutust, Júdást is. Most, hogy a virág-
vasárnapi jeruzsálemi történések örö-
mében, a tömeg hozsannájába szinte
belehasít a „Feszítsd meg ! kontrasztja
a passióval, a bûnök súlyának XIV.
századi mércéjét is beláthatóbbá teszi.
De a tisztaszavú költõ, Nagy László fo-
hásza hatszáz év után is
ugyanettõl megrendítõ: 

„Segíts, hogy az em-
berárulók szutykát erõ-
vel bírja a szív, szép
szóval a száj!” 

Nagyböjti penitenci-
ánk részeként ezt idén is szenvedi szí-
vünk, de ha szánk hallgat róla, a kövek
fognak megszólalni. Jézus legszelídebb
szavai is most leginkább messze-
hangzók: „Atyám, bocsáss meg nekik,
mert nem tudják, mit cselekszenek!” 

Embersorsunk nyomorúságával,
bukdácsoló gyarlóságaival, de a jóaka-
rat igyekezetével talán ezért remélhet-
jük megtisztulásunkat, míg a tudatos
gonoszság önmagában hordja bünteté-
sét, talán a lázadó angyal elõképének
idõtlenségében és sokarcúságában.

Ilyen mostanában az árulás és szi-
nonímája, a hitszegés, mely a termé-
szet (és természetesség) zöld sminkjé-
vel álcázottan, az emberi lényeg, illetve
a Teremtõ örökérvényû rendjének fel-
rúgásáva, a legbrutálisabb módon va-
lójában éppen azt pusztítja.  Ez már
nem a „Jöjjön el az én országom”
hagymázas víziójának imbecilis pró-
bálkozása, de melyet legdiszkrétebben

talán csak orvosi szakszó illetheti; a
moral insanity például, az „erkölcsi
gátlások teljes hiányának”, az „erkölcsi
beszámíthatatlanságnak” megnevezé-
sére.

A XIX. századi olasz orvos, krimino-
lógus, Lombroso gyûjteményében ant-
ropológiai különlegességekként bizto-
san ott szerepelnének például a „gen-
der mainstrem” kidolgozói arcostul,

koponyástul. A fenti be-
tegség ugyanis valójá-
ban egy olyan átfogó
eszmerendszer, amely –
amint az egy, már Ma-
gyarországon is megje-
lent tankönyvbõl tudha-

tó – a nemek választhatóságáért küzd.
Nem Isten és a természet rendelésének
tekinti azt, hogy valaki férfinak vagy
nõnek születik, hanem az emberre bíz-
za a választást, férfi akar-e lenni vagy
nõ. Mint a Magyar Hírlap cikke írja ;
„De lehet transzvesztita is, ezt a nemi
kategóriát is szeretné elfogadtatni a
genderizmus, természetesen a homo-
szexualitás egyenjogúsítása mellett.
Ennél is mellbevágóbb, hogy nemcsak a
homoszexualitást emelné a természe-
tesség rangjára, de a pedofíliát is legá-
lissá tenné. Egyelõre csak úgy, ha az if-
jú partner már betöltötte a tizennegye-
dik életévét… Nyilván folyamatosan
csökkenne a korhatár, meg sem állva a
csecsemõkig.”

Erõsnek kell lennünk, a rémtörténet-
nek nincs vége; a zöld aberráció nem
csak az Európai Parlamentet fertõzi, de
diplomáciai védettséggel Budapestet is
elérte. Egy politikai másság meghívá-

sára, amúgy egész véletlenül itt járt
Daniel Cohn Bendit, alias Vörös Dani,
strasburgi képviselõ, akit korábban
pedofíliával vádoltak, s aki a napokban,
a riporteri kérdésre ilyet bírt szólni:
«Tudja, a gyerekek szexuális élete egy-
szerûen fantasztikus. Úgy értem, ami-
kor egy öt éves kislány elkezdi önt vet-
kõztetni, az csodálatos, nagyszerû... az
egy páratlan erotiko-mániákus játék.»

A minõsítéstõl hál’Istennek megkí-
méltek minket; „Daniel Cohn-Bendit a
legveszélyesebb gazember Franciaor-
szágban” mondta róla Charles de
Gaulle, egykori elnök.

"Marxista, anarchista vagyok"- nyi-
latkozta 1868-ban, s a „Dany le
Rouge“, vagyis "vörös Dany" becene-
vet kapta, mikor javasolta a francia tri-
kolór helyett a vörös zászló használa-
tát. Az 1968-as prágai tavasz elnyo-
másakor a szovjet beavatkozást támo-
gatta. Kiutasították Franciaországból,
majd Frankfurtban a német anarchis-
tákhoz csatlakozott. Legutóbb cenzúrá-
zott Magyar Nemzettel és vöröslõ fejjel
tiltakozott a magyar médiatörvény el-
len az Európai Parlamentben, Buda-
pesten meg azt kérdezte, mit keres az
alkotmány-tervezetben, hogy "Isten,
áldd meg a magyart"? 

De Gaulle jellemzése inkább prófécia
mára; valóban semmit nem változott!

A kék, majd zöld emberkék idegen-
lény-szerûségének érzése feltûnésük
óta bennem sem változott, s bár a meg-
értés kísérlete megadatott, képessége
azonban mindig cserbenhagyott. Néz-
ze el ezt nekem, nekünk, sokunknak az
Úr!                                Veres József

2011. április
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Az a rendkívül megtisztelõ feladat
hárult reám, hogy az utcánk nevében
mély köszönetet mondjak annak kiváló
embernek, aki a járdánk mellé ürítette
autója hamutartóját. Még egyszer kö-
szönjük!

Amúgy is szûkében voltunk cigaret-
tacsikkeknek, így éppen jókor jött. Ha
kérhetjük, csináljon még nagyobb sze-
métdombot a lakhelyünkbõl, megtisz-
telne vele. Idáig nem tudtuk, mi hi-
ányzik a környékrõl. Most már bizto-
sak vagyunk benne, s el sem tudjuk

képzelni csikkhegy nélkül az életün-
ket.

Mindannyiunk õszintén reméli, él-
vezte mûveletet és melegség öntötte el
szívét. Kívánjuk, ismerje meg a lakása
mellett büdösödõ csikkhegy nyújtotta
élvezetet. Hátha a gyermekei is megta-
nulják, hogy szemetelni csak mások elé
szabad. Csak így tovább.

Városunkba továbbra is várjuk a tu-
ristákat, vásárolni vágyókat, akiknek
megmutathatjuk, hogy itt akkora a
szabadság és olyan emberek élnek, akik

akárhol szemetelhetnek. Tegyék õk is
bátran!

Utóiratként csak annyit jegyeznék
meg: dohányos emberrel csókolózni
olyan, mint kinyalni egy hamutartót.
Önnek minden bizonnyal szerencsés
párja lehet, hogy naponta nyalogathat
egy hamutartót. Szerintem rendkívül
élvezheti. Ha van párja. Ha nincs,
gondolkozzon el, miért, vagy miért
nem nyalogatja el naponta önt valaki.

Még egyszer köszönjük!
Dr. Ádám György Ferenc

Köszönjük!

Lombroso - tenyészet 

francia 
trikolór helyett
vörös zászlót

“
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Kiállítás elõtt
A Szondi György Szakközépiskola,
Szakiskola és Speciális Szakiskola
alapításának 130. évfordulóját ünnep-
li az idei tanévben. Az ebbõl az alka-
lomból szervezett rendezvénysorozat
egyik jeles eseménye lesz az a kép-
zõmûvészeti kiállítás, amin volt, illet-
ve jelenlegi szondis diákok mûvei
lesznek láthatóak. Egyikük, Lehoczki
Dávid jelenleg a Szondi Iskola 1/9.B
osztályában, bútorasztalos szakmát
tanul.

- Mikor kezdtél el komolyan foglal-
kozni a rajzolással? Ki csiszolta to-
vább a tehetségedet?
- 9 évesen a szüleim beírattak a Rózsa-
völgyi Márk Mûvészeti Iskolába,
Szécsénybe Bakos Ferenc grafikusmû-

vészhez. Itt a
Szondiban a
rajztanárom,
Lengyel Péter
festõ-grafikus
szintén felfigyelt
a tehetségem-
re, több pályá-
zaton is elindí-
tott, én pedig

köszönetképpen az elsõ helyezésért já-
ró díjat mindenhonnan elhoztam.
- Milyen eredményeket értél el eddig?
- Az elsõ díjamat még 1999-ben kap-
tam, azóta nagyon sok elismerésben
volt részem. 2009-ben a gyarmati Szent
Imre Gimnázium rajzpályázatának 1. dí-
ját hoztam el, szintén 2009-ben a Me-
gyei Középiskolai Rajzversenyen tanul-
mányrajz kategóriában szintén elsõ he-
lyezést értem el. 
- Volt már kiállításod?
- Igen, az elsõ önálló kiállításom 2009
decemberében volt Szécsényben, a Mû-
velõdési Központban.
- A Szondi Iskola kiállításán milyen
rajzokat láthat tõled a közönség? 
- A képek témája a természet, fõleg álla-
tok. Technikájuk szerint grafit-, színes
ceruza-, illetve pasztellrajzok.
- Mik a jövõbeni terveid? Grafikus le-
szel vagy bútorasztalos?
- Az iskola befejezése után eldöntöm
majd, hogy a mûvészetet, vagy - édes-
apám nyomdokaiba lépve - a bútorasz-
talos szakmát választom, esetleg meg-
próbálom a kettõt együtt.

Csernyík Szilvia

A Mikszáth Kálmán Középiskola méltán

híres nemzetközi kapcsolatairól. A kül-

földi nyári gyakorlatokon kívül anya-

nyelvi lektorok is segítik a diákokat az

idegen nyelvek tanulásában.

Ulrich Hofmann, a flöhai
középiskola egykori igazga-
tója, jelenleg a chemnitzi
szakközépiskola tanára, im-
máron hat éve tér vissza hoz-
zánk, hogy színesebbé tegye
az iskolai életet.

A kapcsolatok 2001-ig
nyúlnak vissza, amikor a
flöhai iskola egy csereprogramon vett
részt Szlovákiában. Hofmann úr itt ta-
lálkozott Bacskó József akkori igazga-
tóval, akitõl meghívást kapott Balassa-
gyarmatra.

A következõ évben eleget is tettek az
invitálásnak, a kapcsolat azóta is él. A
mikszáthos diákok nyaranta gyakorla-
tokra utaznak Chemnitzbe, Hofmann
úr pedig minden év februárjában lek-

torként jön el hozzánk.
A rendszeres visszatérésnek több

oka is van: a kedves fogadtatáson túl,
mint német ember felelõsséget érez
azért, hogy a németet tanulóknak se-
gítséget nyújtson. Ez a szakmai munka
sikeres: általános és szakmai nyelvet is

tanít (marketing, vendéglá-
tás), a diákok pedig nyitottak
és örömmel fogadják az újfaj-
ta módszereket, élmény szá-
mukra egy német emberrel
találkozni és beszélgetni.

Hofmann úr szívesen dol-
gozik együtt a magyar kollé-
gákkal, s a tanórákon kívül is

sok program várja: kirándulások Lavaj
Árpád igazgatóval az ország és a me-
gye ismert helyeire (Budapest, Holló-
kõ, Eger), és közös vacsorák a német
szakos kollégákkal.

Mai világunkban elengedhetetlen az
jellegû ilyen kapcsolatok ápolása, ezért
reméljük, Hofmann úr jövõre is vissza-
tér hozzánk.

Bellér Annamária

A Balassi Bálint Gimnázium a 2010-
2011-es tanévben nemcsak az 5. évfo-
lyamot elkezdõ kisgólyákkal, hanem
egy thaiföldi cserediákkal, Puifai-jal
(Pujfáj) is gazdagodott. 

A külföldi lány Thaiföld szívébõl,
Bangkokból érkezett, a mi kis váro-
sunkba, hogy megismerje a magyar
nyelvet, kultúrát és oktatást. Puifai je-
lenleg az iskola 11. A osztályában foly-
tatja tanulmányait, s igyekszik beil-
leszkedni a különleges diákseregbe, és
átvészelni a tanórák mindennapos for-
gatagát.

De véleményét az új életérõl saját
szavai talán jobban tükrözik:

„A Balassi egy igazán jó iskola, ha-
sonló az otthonihoz, azzal a kivétellel,
hogy én lányiskolába jártam. A taná-
rok mindig kedvesek hozzám, és a di-
ákok is nagyon aranyosak és barátsá-
gosak, kedvelem õket! Nos, az itteni
tanórákról: egyes órák sokkal rövi-
debb ideig tartanak, mint nálunk,
Thaiföldön. Igaz, hogy nekünk csak 5
óránk van egy nap, de azok 50 perce-
sek és a szünetek sem olyan hosszúak.
Azonban itt is, csakúgy, mint otthon, a
diákok rögtön készek a tanulásra, mi-

kor a tanár bejön a terembe. A kedvenc
tantárgyam a matematika, mert szá-
momra nagyon érdekes, na meg per-
sze szeretek számolni is, így érthetõ.
Magyarország nagyon érdekes és iga-
zán szabad ország, egy kicsit más,
mint Thaiföld. Balassagyarmat pedig
egy csendes kisváros, nem túl mozgal-
mas. Az emberek viszont igazán barát-
ságosak és nyi-
tottak. Néhá-
nyan szeretnek
rám mosolyog-
ni, és ez vala-
hogy minden
napomat bol-
doggá varázsol-
ja.

Az, pedig kü-
lönösen tetszik,
hogy a gyerekek nem félnek köszönni
nekem és odajönni hozzám, hogy be-
szélgessünk, még akkor is, ha nem ért-
jük meg egymás szavát. Ez mindig
szórakoztató élmény, s igaz sokszor
honvágyam van, de ezektõl a pillana-
toktól sokszor itt is otthon érzem ma-
gam!”

Patterman Péter 11.A

Hofmann úr visszatér

Thaiföld és a Balassi
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„A törvényesség csak nyomokban” c.
interjúval kapcsolatosan szeretném meg-
jegyezni, hogy a nyilatkozó személy té-
nyek elferdítésével, valótlan állításokkal,
tisztességes emberek lejáratásával próbálja
a közvéleményt meggyõzni a maga ártat-
lanságáról.

Meg kívánom jegyezni, hogy 2004. feb-
ruárjától 2007. júniusáig vezettem a Ba-
lassagyarmati Határõr Igazgatóságot. Ez
idõszak alatt a jogszabályokban meghatá-
rozott feladatainkat törvényesen és ered-
ményesen végeztük, amirõl rendszeresen

tájékoztattuk a megye közvéleményét is...
Szeretném azt is leszögezni, hogy a

büntetõeljárással kapcsolatos ügyekre
nem kívánok reagálni, mivel akkor már
nem én vezettem az igazgatóságot.

Ami a Szûcs Richárd szerinti „káosz és
átláthatatlanság” minõsítést illeti, kétség-
telen, hogy volt némi alapja, csak nem az,
amit õ az interjúban állít, hanem az a
tény, hogy 2006-ban olyan döntés szüle-
tett, hogy az igazgatóságot meg kell szün-
tetni…

…Az interjú alany többek között az

alábbiakat is nyilatkozta: „…. az egyik
igazgató nagy képgyûjtõ volt. A kirendelt-
ségekrõl szedtünk össze festményeket, me-
lyeket bekereteztünk, és haza szállítottuk
neki rendszeresen”. 

Ebben az állításban csak az a bökkenõ,
hogy a kirendeltségeken nem voltak fest-
mények, ebbõl adódik, hogy utasítást sem
kaphattak azok összegyûjtésére, nem is be-
szélve a hazaszállításról. 

Érdekes az az okfejtése is, ahogyan a sa-
ját felelõsségét magyarázza, mely szerint
azért nem érzi bûnösnek magát, mert pa-
rancsra cselekedett. Csak azt felejtette el
nyilvánosságra hozni, hogy õ nem hivatá-
sos állományban volt, hanem közalkalma-
zottként dolgozott...              Dúzs József

nyá. rendõr dandártábornok 

HPV oltás 
A HPV jellemzõen a bõr, a száj-

üreg, a légutak, a nemi szervek és a
végbél hámrétegében szaporodik.
A „nem rákkeltõ” típusok szemöl-
csöket okoznak a külsõ nemi szer-
veken. A „rákkeltõ” típusok a méh-
nyakrák, hüvely-, szeméremtest-,
hímvesszõ- és végbélrák, valamint
a szájüregi rákok egyes típusainak
okozói lehetnek. 

Az önkormányzat támogatja a
HPV elleni prevenciót. Ennek ré-
sze, hogy a Balassagyarmaton ál-
landó lakóhellyel rendelkezõ, a
2010/2011. tanévben 6. osztályos
leánygyermekek méhnyakrák és
nemi szervi szemölcsök elleni há-
rom oltásból álló védõoltás-sorozat
költségeinek egy részét az önkor-
mányzat átvállalja. A szülõt terhelõ
költség így mindösszesen 37.590 Ft,
melyet két részletben csekk útján
kell megfizetni. A védõoltás-soro-
zat gyógyszertári ára jelen támoga-
tási kedvezményen kívül eléri a
90.000 forintot. Az érintett leány-
gyermekek szüleinek beleegyezõ
nyilatkozatát április 30-áig kell le-
adni a házi gyermekorvosoknál. 

Az oltási programról érdeklõdni
Balassagyarmat Város Polgármes-
teri Hivatala Humánszolgáltatási
Osztályán, Halmosi Annánál lehet
személyesen, vagy az 505-931-es te-
lefonon. Az oltások tervezett idõ-
pontja: 2011. június, szeptember és
december. A részletes programról
minden érintett szülõ levélben kap
értesítést Balassagyarmaton.

Hogyan lesz egy szakácsból a cserép-

kályhák gondos kezű építője? A kulcs-

szó a kihívás, a jelszó a minőség min-

denek felett.

A Balassában kezdett fõzni negyed
évszázaddal ezelõtt, hogy aztán évek-
kel késõbb pincéreskedjen, majd élel-
miszerboltot vezessen. Hét esztendõ-
vel ezelõtt gondolt egy merészet és
úgy döntött, olyan mesterséget vá-
laszt, mely az alkotás valódi örömét
hozza el az életébe. 

A gyarmati származású, Patvarcon
élõ Kiss Kálmán az elméleti ismeretek
elsajátítása után hetekig keresett ma-
gának mestert. Országos hírû, kiváló
szakembertõl akarta megtanulni a
kályhaépítés csínját-bínját. Végül is a
péceli Borbély Károly megengedte,
hogy inasoskodjon mellette. Már ez
nem kis siker volt, hiszen ez a férfiú
hazánk egyik legjegyzettebb mestere,
azon kevesek egyike, aki iparmûvé-
szek tervezte kályhákat is épít. 

Egy év után a saját lábára állt Kál-
mán, azóta, immáron hatodik éve
szinte megállás nélkül dolgozik. Meg-
gyõzõdéssel állítja, hogy a munkával
lehet a legtöbbet fejlõdni, de a régi
mesterek építette igazi kályhák-kan-
dallók bontása során is sokat tud ta-
nulni. Mindemellett minden évben
részt vesz az országos szakmai képzé-
seken, naprakész a korszerû anyagok
használatában.

- Minden alkalommal a kihívást ke-

resem – ismerteti ars poeticáját a fiatal
kályhaépítõ. – A minõség mindenek
felett, munkáimért felelõsséget válla-
lok, ami nem sok mindenkirõl mond-
ható el a környéken. 

Kiss Kálmán cserépkályhát, kandal-
lót, kemencét éppen úgy épít, mint
téglakályhát, kertigrillt vagy éppen
sparheltet. Nem panaszkodhat unal-
mas hétköznapokra, havi öt megren-
delést teljesít. Az ország legkülönbö-

zõbb részeibõl hívják: legutóbb
Pomázon, a Balatonnál, a fõvárosban
dolgozott, de a Felvidéken is ismerik
munkáit. Mára eljutott odáig, nem csu-
pán épít, de tervez is, egyre többen
igénylik ebbéli tudását és fantáziáját. 

A kétgyerekes édesapa családján kí-
vül arra a legbüszkébb, hogy kivétel
nélkül minden megrendelõje felhívja
õt megköszönni, milyen jól mûködik
az általa épített kályha vagy kandalló.

- Gyönyörû mesterség ez – magya-
rázza Kiss Kálmán -, elvégre kik
mondhatják el azt magukról: én viszek
meleget az otthonokba?!

(szilágyi)

Olvasóink írják

Szerkesztõségünk fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket szerkesztett formában, rövidítve közölje.

Aki meleget visz az otthonokba










