




A képviselő-testület

megtárgyalta és elfo-

gadta az önkormányzat

költségvetésének első

félévi beszámolóját. Jó

hír, hogy a megtett in-

tézkedéseknek köszön-

hetően egyértelműen

javul a város gazdálko-

dása – mint arról Csach

Gábor alpolgármester

beszámolt. 
- A képviselõk testületi ülésen érté-

kelték az önkormányzat féléves beszá-
molóját, amely bíztató eredményeket
mutat – tájékoztatta lapunkat Csach
Gábor alpolgármester. - A betervezett
628 millió Forintos mûködési hiányt si-
került jelentõs mértékben, 410 millióra
ledolgozni. Tudni kell, hogy 2006 óta
800 millió forint feletti volt a mûködési
hiány.

A javulásnak három fõ oka van: a
végrehajtott intézményi átalakítások-
nak – például a Városgondnokság lét-
rehozása és a Balassi Gimnázium gaz-
dasági irányításának GAMESZ-hoz
való helyezése -, valamint a sikeres
ÖNHIKI-pályázatnak és a fegyelme-
zett gazdálkodásnak.

Mint a város második emberétõl
megtudtuk: a jó gazdasági pozíciót to-
vább javítja a többi intézkedés, például
három balassagyarmati intézmény –
Mikszáth Középiskola, Szondi Szak-
képzõ és Madách Kollégium – megyei
kezelésbe való átadása. Ennek szám-
szerû eredményei a jövõ évben erõsítik
tovább a város költségvetését.

- Mindezeket az eredményeket
olyan gazdasági környezetben értük el
– folytatta Csach Gábor -, hogy az elsõ
félévben az iparûzési adó bevételeink 2
százalékkal csökkentek, míg az üzlet-
helyiségeink bérleti díjainál 7 százalé-
kos elmaradással szembesülhettünk.
Fontos továbbá az is, hogy saját és in-
tézményeink bevételeit nem csupán
tartani tudtuk a tervezett 50 százalé-
kon, hanem meghaladta azokat: a saját
56, míg az intézményi 65 százalékos. 

- Jelenleg minimális az önkormány-
zat 30 napon túli tartozásállománya –

amellyel bizony komoly nehézségek
adódtak 2004-2005-ben vagy 2009-
2010-ben is. 

- Nagyon fontosnak tartom azt is –
magyarázta az alpolgármester -, hogy
300 millióval kevesebbe került intéz-
ményeink mûködtetése, mint a tavalyi
elsõ hat hónapban. És ebbe az összeg-
ben még nincsenek benne a megyék-
nek átadott intézmények okozta meg-
takarítások. Lényeges hangsúlyozni
azt is, hogy az elsõ fél évben a szociális
kiadásokra 107 millióval kellett többet
költenünk, mint tavaly. Tehát ezúttal
is bebizonyosodott: senkit nem ha-
gyunk az út szélén, ám keményen és
elkötelezetten takarékoskodunk, ahol
csak lehet.

Az önkormányzat év elején a válság
miatt felemelte mûködési hitelkeretét 1
milliárdra, de a stabilitást mutatja,
hogy egyszer sem éltek a lehetõséggel:
rendszeresen 600-700 millióból mûkö-
dött a város. 200 millió forintos új fej-
lesztési hitel felvételérõl is döntöttek
2011 elején, ám ezt sem kellett igénybe
venni: nem csak, hogy finanszírozni
tudták a futó fejlesztések tucatjait, de
még az elõzõ ciklusban felvett 300 mil-
lió Forintos keretbõl is maradt több
mint 100 millió. Mindeközben gond
nélkül elkészültek az óvodai, bölcsõ-
dei, kórházi beruházások. 

- A Magyar Államkincstár történeté-
ben elõször átvilágítja az ÖNHIKI-s te-
lepüléseket – ismertette a legfrisebb hí-
reket Csach Gábor -, mindez része az
Orbán-kormány önkormányzati rend-
szerre irányuló finanszírozási reform-
jainak. Ennek köszönhetõen mi is
számtalan új összefüggéssel lettünk
gazdagabbak. Például kiderült, hogy
önkormányzatunk az elmúlt három
évben 1,2 milliárd Forintos megtakarí-
tást ért el a köztudottan nagy intéz-
ményhálózatában. Mindezt levezé-
nyeltük jelentõsebb aktív dolgozói el-
bocsátás nélkül, miközben a gyermek-
létszám drasztikusan csökken évrõl-
évre. Félreértés ne essék: a kialakult
helyzetben sajnos még nincs ok az
örömünnepre! Viszont kedvezõ hír,
hogy egyértelmûen javuló formát mu-
tat a város gazdálkodása, ez pedig bíz-
tató a jövõre nézve ezekben a nehéz
idõkben.                                    (szilágyi)
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Nem engedett 
az önkormányzat
Az ÉMÁSZ hálózat felújítási munkálatokat
akart elvégezni gyorsított ütemben a tava-
lyi esztendõ végén. Az önkormányzat ru-
galmasan kezelte a kérést, megszületett
az alku mindkét fél megelégedésére.
Az áramszolgáltató elkezdte a szakmun-
kákat a szóban forgó Bajcsy utcában, az
iskolától az Ipoly Hotelig elterülõ szaka-
szon. A megállapodás értelmében – iga-
zodva a jövõ tavasszal induló városre-
konstrukciós tervekhez – a felbontott jár-
daszakasz egy részét viacolor burkolattal
kell befedni. 

Az önkormányzat meglepõdve tapasztalta,
hogy ez nem történt meg. Aztán újabb en-
gedélykérés történt tavasszal, ám a mun-
kák megint nem kezdõdtek. Majd nyáron
immáron új alvállalkozóval az ÉMÁSZ újra
jelentkezett, s a munkák augusztusban el
is kezdõdtek. Ám a városvezetés meglep-
ve tapasztalta, hogy a kiadott bontási en-
gedélynek nem megfelelõen folyik a kivite-
lezés: a kivitelezõ nyilvánvalóan egyszerû
aszfaltozásra készült a helyreállításkor. A
város ragaszkodott hozzá, hogy a társa-
ság tartsa magát az egy év alatt változat-
lan formában háromszor kiadott engedély
betartásához, ezért leállíttatta a munkákat,
és újabb felszólítást adott. Hosszú tárgya-
lások után végül az önkormányzat elérte
célját.
Igaz, hogy a szeptemberi tanévkezdéskor
ez nehézségeket okozott a Kiss Árpád Is-
kola diákjainak és a szülõknek - amiért ez-
úton is elnézést kér tõlük a városvezetés.
De a végeredmény szempontjából nem
kétséges: megérte, hogy nem engedett az
ÉMÁSZ-nak az önkormányzat.  A térköves
járdaburkolat sokkal praktikusabb, szebb –
jobban illik a mûemlék jellegû villasorhoz,
s a jövõbéli városközponthoz is. 

Nincs örömünnep, 
de javul a helyzet
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Balassagyarmat Egészségügyéért díjat kap Gyürkyné dr.
Páti Ibolya fogorvos, csoportvezetõ fõorvos. 1973-tól dolgo-
zott a fogászati alapellátásban, egészen nyugdíjba vonulásá-
ig. Szakmailag kiválóan felkészült orvost tisztelt benne min-
den kollégája és betege. 

Balassagyarmat Szociálpolitikájáért díjban részesül Ibrányi
Ferencné, védõnõ és Bacsa Istvánné, köztisztviselõ a Polgár-
mesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Szociálpolitikai
Csoportjának fõmunkatársa.
Ibrányi Ferencné 1974 augusztusában kezdte
meg védõnõi munkáját, s az idén ment nyug-
díjba. Sok-sok évig látogatta az újszülött
babákat, tanácsokat adva a kezdõ ma-
máknak, gyermekeik megfelelõ ellátásá-
hoz, gondozásához. 
Bacsa Istvánné az eltelt harminchárom
év alatt mindvégig szociálpolitikai ügyek
intézésével foglalkozott. Ügyfélközpontú
magatartása, elhivatottsága alapján pél-
daként áll kollégái elõtt. 

Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa díjat kap
Gaál Endréné, óvónõ (Központ óvoda, Csepe-
redõ Tagóvoda), Fenyõházi Mária, általános isko-
lai tanító (Szabó Lõrinc Tagiskola), és Pásztor
Sándorné középiskolai tanár, szakmai munkaközösség–vezetõ
(Balassi Bálint gimnázium).
Gaál Endréné Cserni Erzsébet energikus, megújulni képes sze-
mélyisége követendõ példaként áll kollégái elõtt. Vallja, hogy az
óvodáskorban még minden lehetséges és óriási felelõsségünk
van abban, hogy valóra váljanak gyermekeink és saját álmaink is. 
Fenyõházi Mária osztályfõnökként, napközis nevelõként is szak-
mai tudásának maximumát nyújtja, lelkiismeretessége példa neve-
lõtársai körében. Tudását, módszereit szívesen adja át fiatalabb
kollégáinak, egyénisége alkalmassá tette, hogy az iskola megha-
tározó pedagógusa legyen.
Pásztor Sándorné évtizedek óta elkötelezett híve a szép magyar
beszéd ápolásának. Tanítványaival való kapcsolatát a kölcsönös
tisztelet, a személyes törõdés és a példamutatás jellemzi. Azon
pedagógusokat képviseli, akik tisztában vannak szolgálatuk súlyá-
val és annak szépségével – ezt hívjuk hivatásszeretetnek.

Balassagyarmat Kultúrájáért díjban részesül Hegedûsné Jusztin
Gizella, kulturális menedzser. 1994 óta dolgozik a Mikszáth Kál-
mán Mûvelõdési Központban az ifjúsági és a felnõtt mûvelõdés
területén. Tevékenysége átfogja az iskolarendszeren kívüli mûve-
lõdési, szórakozási és közösségi élet számos területét.
Balassagyarmat Közbiztonságáért díjat vehet át Gemer Krisztián,
rendõr járõrvezetõ. 1999-ben került a Balassagyarmati Rendõrka-
pitányságra, azóta két alkalommal soron kívüli elõléptetés, míg öt
alkalommal pénzjutalom dicséretben részesült. Szabadidejében is
„rendõr szemmel” nézi a világot. 

Balassagyarmat Sportjáért díjban részesül Schuchmann Attila,
az MLSZ Nógrád megyei igazgatója és Sztancsik József sporto-
ló, edzõ, klubmenedzser. 
Schuchmann Attila labdarúgóként számtalan egyesületben szere-
pelt húzóemberként, míg idén kinevezték a Magyar Labdarúgó
Szövetség Nógrád Megyei Igazgatójának. Munkájából és elhiva-
tottságából is adódóan fõ feladatának tekinti a helyi utánpótlás-ne-
velés helyzetének javítását.

Sztancsik József a város egyik legismertebb sportembere.
Mint sportoló többször teljesítette például a Bécs-Bu-

dapest szupermaratont, részt vett számtalan
maraton és félmaratonon, a Honfoglaló és

Testvérvárosok triatlonon. Szervezõként
olyan rendezvényeket is jegyez, mint a
nemzetközi hírû Palóc Triatlon, a Moz-
dulj Gyarmat, a Szilveszteri Futás.

Balassagyarmat Jó Tanulója, Jó Spor-
tolója emlékérmet tizenöt fiatal vehet át.
Kovács László (Balassi Bálint Gimnázi-

um, tanulmányi átlag:4,9, sportág: tájfu-
tás)

Krenács Loretta (Balassi Bálint Gimnázi-
um, tanulmányi átlag: 4,5, sportág: Kyokushin

Karate)
Lavaj Flóra Réka (Balassi Bálint Gimnázium, sportág:

alpesi sí, tanulmányi átlag: 4,6)
Jamrik Egon (Balassi Bálint Gimnázium, sportág: duatlon, tanul-
mányi átlag: 4,7)
Garamvölgyi Eszter (Szent – Györgyi Albert Gimnázium, sport-
ág: kézilabda, tanulmányi átlag: 5 - Balassagyarmat sporttörténel-
mében strandkézilabdában elsõként szerzett a Városi Egyesület
színeiben szereplõ versenyzõként Európa–bajnoki címet. )
Jusztin Fanni (Kiss Árpád Általános Iskola, sportág: tánc, tanul-
mányi átlag: 5)
Nagy Vanessza (Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tag-
iskola, sportág: triatlon, duatlon, tanulmányi átlag: 4,9)
Takács Kolos (Kiss Árpád Általános Iskola, sportág: labdarúgás,
Tanulmányi átlag: 5)
Schuchmann Eszter (Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György
Tagiskola, sportág: duatlon, triatlon, tanulmányi átlag: 5)
Siket Kristóf (Balassi Bálint Gimnázium, sportág: duatlon, triatlon,
tanulmányi átlag: 4,8)
Pozsonyi Gábor (Balassi Bálint Gimnázium, sportág: Kyokushin
Karate, tanulmányi eredmény: jó)
Cservenák Kira (Szabó Lõrinc Általános Iskola, sportág:
Kyokushin Karate, tanulmányi eredmény: 4,4)
Benus Alíz (Balassi Bálint Gimnázium, tanulmányi átlag: 4,9, 6
éve táncol és versenyez)
Dócs Kinga (Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagisko-
la, sportág: Lábtenisz, tanulmányi átlag: 4,6)
Pleva Mercédesz (Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György
Tagiskola, sportág: Lábtenisz, tanulmányi átlag: 4,2)

Elismerik a város kiválóságait
Balassagyarmat önkormányzata szokásához híven az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, a Ma-

gyar Köztársaság Nemzeti Ünnepén, ünnepi képviselő-testületi ülésen köszönti a város szakmai kitüntetettjeit.
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Ég a város! Ég a ház is! Tűz, tűz! Jaj de

messze a kanális! Szólhatott riasztóan

akár ez a dal is Balassagyarmaton az

1880-as nagy tűzvész idején, ami után a

város beszerzett egy tűzoltó fecskendőt,

amelyhez állandó személyzetet képeztek

ki. Balassa-Gyarmat mezőváros képvi-

selőtestülete 1876. március 23-i köz-

gyűlésén elhatározta és támogatta egy

önkéntes tűzoltó egyesület alakulását. 

Akkori-
ban alakul-
tak meg a
v á r o s i
egyesüle-
tek, elsõ-
ként a kor-
csolya egy-
let és mivel
1876 elejé-
tõl Kövy

Tivadar ügyvéd a tûzoltók, Wágner Ist-
ván tanító egy tornaegylet megalakítá-
sán fáradozott toborzásuknak köszön-
hetõen 1876. április 15-én megalakult a
„Balassa-Gyarmati Országos Tûzoltó

és Torna Egylet”, amelynek elsõ pa-
rancsnoka Kövy Tivadar lett. Meg-
egyeztek az egyenruhában is, amely vi-
lágoskék nadrág és zubbony, vörös zsi-
nórzattal, csizma, bõrsapka és réztaréjú
sisak volt, saját költségen. A tûzoltók
õrszobáját a Városháza /ma Posta/ 3.
számú boltjában jelölték ki, a szertár
pedig az udvari színben kapott helyet.
Az önkéntes tûzoltók az elsõ tûzke-
resztségem már július 31-én átestek,
amikor az Ó-városban egy tetõ tüzet 10
perc alatt eloltottak. A város vezetõsége
a tûzvédelmi intézkedések sorában
1883-ban nyomtatott Tûzoltási szabá-
lyokat osztott ki a háztulajdonosoknak.
Ez volt a kezdet.

Aztán az egylet 1883. március 15-én
tagja lett a Magyar Országos Tûzoltó
Szövetségnek. Balassagyarmat 1899-
ben kérte a kötelezõ tûzoltóság meg-
szervezését és az 1900-ban megjelent
Belügyminiszteri rendelet értelmében
az önkéntes tûzoltóság helyébe a köte-
lezõ tûzoltóság lépett, amely átvette az
egylet vagyonát is. A kézi mûködtetésû
fecskendõkkel rendelkezõ alkalmazott
és önkéntes tûzoltók fogadalmat tettek
hivatásuk ellátására. Aztán még sok

víz folyt le az Ipolyon, míg 1940-tõl
technikai változás következett be a tûz-
oltóság technikai fejlõdésében. Teher-
autóra helyezett tartályban vitték ki a
vizet, amelyet kézi szivattyúval juttat-
tak ki és megjelentek az elsõ motoros
szivattyúk. 1960 után már egyre kor-
szerûbb gépjármû fecskendõk segítet-
ték a tûzoltók munkáját, akik már a já-
rás területén is segítették a helyi önkén-
teseknek a tûzoltásban

- Ma már az elmúlt években lezajlott
technikai fejlesztésnek köszönhetõen
az összes gépjármû (2 db fecskendõ,
vízszállító, mûszaki mentõszer, erdõtü-
zes) lecserélése megtörtént - tájékoztat
Okolenszki Gábor õrnagy, városi tûz-
oltó parancsnok, akinek az édesapja is
tûzoltó volt. A parancsnokságon 78 fõ
tûzoltó szolgál és 63 település tûzvédel-
mét látják el, 20 perc vonulási idõvel.
Tavaly 907 riasztásuk volt! 

A balassagyarmati Tûzoltóság 135
éves évfordulója alkalmából megtartott
ünnepi megemlékezésen Med-vácz La-
jos polgármester a város és a térség la-
kói nevében köszönetét fejezte ki a tûz-
oltóknak áldozatos, életet és értéket
mentõ munkájukért. Szabó Endre

A Végtisztesség Bt. mûködésének husza-
dik évfordulóján alapítványt hozott létre a
társaság alapítója. Káplár András a cég
éves bevételeinek 1 százalékos felajánlá-
sával hívta életre a Nyugat-Nógrád Egész-
ségügyéért Alapítványt.
- A Végtisztesség Bt. húszéves születésnap-
ján elgondolkodtam azon – világítja meg
döntése hátterét Káplár Andás -, hogyan kö-
szönhetném meg a lakosság két évtizedes
bizalmát. Mindannyiunkat érintõ alapítványról
létrehozásáról döntöttem: az egészség való-
ban a legfontosabb értékünk. Rengeteg ügy-
felünk elmondta-elmondja nekünk, mi min-
dent megtett volna elhunyt hozzátartozója

életéért. Ezért határoztam úgy, hogy a Nyu-
gat-Nógrád Egészségügyéért Alapítvány ja-
vára befizetem a temetkezésbõl befolyt be-
vételeim 1 százalékát, melyet a kuratórium –
dr. Szabó Géza, dr. Pálffy Ágnes, dr.
Tományi Csaba és jómagam – kizárólag az
itt élõk egészségjavítására fordíthat. 
- Az elmúlt húsz év során jómagam mindig
minden közterhet tisztességgel fizettem –
folytatja a cégalapító -, mindeközben vannak
körülöttem-mellettem olyan vállalkozások,
akik az APEH feketelistáján szerepelnek, va-
gyis semmivel sem járulnak hozzá a közös-
ség kiadásaihoz. Pedig mindannyian tudjuk,
hogy a nagy gondban lévõ oktatás, egész-

ségügy, nyugdíjrendszer, s még sorolhatnám
hosszan, a mi befizetett adóinkból mûködik.
Fõként most van szükség minden fillérre,
amikor ekkora a baj. De ha mások tisztes-
ségtelenek is, én példát akarok mutatni a
mindennapi mûködésünk mellett ezzel a köz-
jót szolgáló ala-
pítvánnyal is. Ké-
rek mindenkit,
akinek lehetõsé-
ge vagy szándé-
ka van – csatla-
kozzon hozzám!
Az Alapítvány számlaszáma: Érsekvadkert
és Vidéke Takarékszövetkezet, 64000015-
10101920-00000000, a székhelye: Balassa-
gyarmat, Temetõ u.1. Tel.: /35/ 300-413. To-
vábbra is köszönet a lakosság bizalmáért!

Életünket és értékeinket védik

Korábbi szokást elevenített fel a minap városunk elsõ embere: a
jegyzõ társaságában körsétát tett a városban, hogy személyesen
tájékozódjanak a gyarmati polgárok gondjairól, kérdéseirõl, véle-
ményérõl. Ezúttal a Rákóczi út 18. szám alatti Gazda Kenyér minta-
bolt elõtt futottak össze a társaság ügyvezetõjével, Horváth János-
sal, aki megragadta az alkalmat, hogy hosszasan elbeszélgessen
Medvácz Lajossal és Tõzsér Zsolttal. A városvezetõk a jövõben
kéthetente kerítenek sort sétájukra a város különbözõ részein. 

Százharmincöt éves a Balassagyarmati Tűzoltóság

Köszönet a lakosság bizalmáért
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Évtizedekig sikeresen működött a

Szántó Középiskola egészségügyi ta-

gozata, számtalan kiváló szakember

került ki a patinás intézményből. Mi-

vel a gimnáziumi képzésre felvehető

diákok létszáma drasztikusan csök-

ken, az önkormányzat azon munkál-

kodik, hogy a következő tanévtől új-

rainduljon az egészségügyi szakkép-

zés a Szent-Györgyi Albert Gimnázi-

umban. Ezt erősíti az is, hogy ez az

egyetlen szakma a városban, ahol az

elkövetkező évtizedben több száz biz-

tos munkahely lesz.

A Szántó Kovács János, késõbb
Szent-Györgyi Albert Szakközépis-
kola egészségügyi tagozata 1968
szeptemberében indult, 1996-os
megszûnéséig végig nagy elismert-
sége volt a szakképzésnek, hiszen a
tanulók érettségit és szakmát is sze-
reztek 18 éves korukra. Többen or-
vosok, védõnõk, mentõtisztek,
gyógytornászok, diplomás ápolók
lettek a késõbbiekben. Városunk
kórházában is nagyon sokan dol-

goznak az egykori szántósok közül.
Az önkormányzat képviselõ-tes-

tülete tavaly feladatul szabta a kö-
zépiskolának és a Kórháznak, hogy
tegyenek meg mindent, hogy újrain-
dulhasson az egészségügyi szak-
képzés a városban, melyet a jelenle-
gi társadalmi-szociális helyzet is
erõsít: ki ne tudná, milyen orvos-
vagy nõvérhiánnyal küzdenek a
kórházak, a szakrendelõk, a házior-
vosi és a szociális ellátás. 

Egy statisztikából kitûnik, hogy
csupán a városi intézményekben
dolgozó egészségügyi szakemberek
27 százaléka 50 éven felüli, és 12
százaléka 5 éven belül nyugdíjba
megy. A kistérség hasonló intézmé-
nyeivel együtt ebben a szakmában
több száz állás szabadul fel az elkö-
vetkezõ évtizedben, vagyis a mun-
kahellyel kecsegtetõ legbiztosabb
helyi szakma lesz. A jövõben éppen
az egészségügyi pálya lesz az,
amely biztos állást biztosít. Ezt erõ-
síti a kormányzat tervezett Egész-
ségügyi Életpályamodellje is, és az
önkormányzat szándéka ezen szak-
mában ösztöndíj támogatás indítá-
sáról.

A tavalyi terveknek megfelelõen a

2012-2013-as beiskolázás elõkészíté-
se folyamatban van. Hamarosan
megkezdõdik az egészségügyi tago-
zat népszerûsítése. Fontos tudnivaló
a szülõknek és a gyerekeknek, hogy
ezen a sza-
kon a beis-
kolázás 3-as
át lagered-
m é n y h e z
kötött, ép-
pen azért,
hogy minél
többen fel-
vételt nyer-
hessenek.

Az önkor-
mányzat fo-
lyamatosan
egyeztetést
folytat a
Kórházzal,
elõkészítés
alatt áll a
szakközép-
iskolai tan-
terv kidol-
gozása. Mindezt kiegészíti a közép-
iskolában a felnõttképzés beindítá-
sa, amelyre az akkreditációs eljárás
folyamatban van. (szilágyi)

Újrainduló egészségügyi képzés
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Bognár Miklós a húszas éveiben jár, még-
is egészen jelentõs életút áll mögötte. Ti-
zenhat éves korában már a városi és me-
gyei bíróságok, valamint a belügyminisz-
térium bevándorlási osztályának munká-
ját segítette kínai-mandarin tolmácsként

és fordítóként; eközben a Soong
Chingling Gyermekbarátság Alapítvány
(Budapest) önkénteseként nyári táboro-
kat és csereprogramokat szervezett. 
A kínai nyelv elsajátítása Balassagyarmathoz
kötõdik: a Szent-Györgyi gimnázium magyar-
történelem tagozatos tanulójaként, édesanyja

munkahelyén ismerkedett meg egy váro-
sunkba települt kínai kereskedõcsalád vele
egykorú fiúgyermekével, tõle tanulta meg a
kínai nyelv alapjait – cserébe Miklós a ma-
gyar elsajátításában segített a kínai diáknak.

A nyelv kezdetben hobbi volt, késõbb a
pályaválasztásban is szerepet játszott: Miklós
2003-ban az ELTE kínai-portugál szakán ta-
nult tovább. Az igazán jelentõs döntést – a
késõbbi karrier tekintetében – 2004-ben egy
államközi ösztöndíj jelentette: egy évig a
Beijing International Studies University
(BISU) kínai nyelvészet és kultúra szakán
folytathatott tanulmányokat. Visszatérve az
ELTÉ-n a két szak mellett közel-keleti és
szláv tanulmányok, török népek és kultúra,
valamint ukrán-szerb nyelvet hallgatott. Je-
lenleg a ZMNE védelmi igazgatás szakán ta-
nul, azonban az egyetemi évektõl kezdõdõ-
en folyamatosan nemzetközi (fõleg kínai-ma-
gyar érdekeltséggel rendelkezõ) cégek mun-
katársaként dolgozik.

„Észrevétlenül csöppentem bele az üzleti
világba. Az egyéves ösztöndíj lehetõséget
adott arra, hogy kapcsolatot teremtsek cé-
gekkel. 2004-ben az Eastinfo Kft. pekingi iro-
dájában dolgoztam, tapasztalatot nyertem az
adminisztratív kereskedelmi feladatok terén
is, és – ami nem elhanyagolható, hiszen
egészen más kultúráról, értékrendrõl van szó
– jártasságot szereztem a kínai üzleti etikett
világában is. Ezt követõen kért fel a Xiamen
Liudashan Trading Co. Ltd.nevû cég, hogy
vezérigazgatóként irányítsam egy magyar tu-
lajdonú kínai vállalat alapítását Kína terüle-
tén, ami igazán felelõsségteljes feladat volt.
Azóta szinte mindent kipróbáltam, ami a kí-
nai nyelv használatához és az üzleti élethez
kötõdik: belekóstoltam az egészségügybe, a
turisztikába, az informatikába. Nem panasz-
kodom: még mindig tanulok és élvezem a
munkámat is.”

Miklós jelenleg egy budapesti cégnél
komplex munkakörben dolgozik, kínai-man-
darin és angol nyelven bonyolít üzleti kom-
munikációt. Annyit azonban a búcsúzásnál
elárult, szívesen hasznosítaná a szaktudását
Nógrádban is.                      Nagy Csilla

Kínaiul felsõfokon



Közöttünk élnek, lehet, ismerjük is
azon emberszabású lényeket, kik
visznek mindent, mit érnek, most
éppen térköveket. Egy híres dal jut
eszünkbe: Miért hagytuk, hogy így
legyen? Felvételünk a LIDL áruház
mellett buszmegállóban készült. 
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Tarjánban látta meg a napvilágot, de

már régóta gyarmatinak tartja magát.

Tizennyolc esztendeje tevékenykedik 

a vendéglátásban, családias olasz 

kisvendéglője egyre kedveltebb. Tani

Szabolcsnak az elégedett vendégek 

adnak erőt a lelkiismeretes munkához

és a folyamatos fejlődéshez. 
Negyvenegy évvel ezelõtt a megye-

székhelyen jött a világra, telefonszere-
lõnek tanult, de kiváló eredményei el-
lenére csalódott szakmájában – nyüzs-
gõ világra, változatos életre vágyott,
ezért pályát módosított egészen fiata-
lon. Vendéglátózni kezdett jóbarátjá-
val ’93-ban: rock-kocsmát mûködtet-
tek az egykori Kábel Klubban. Gyak-
ran elugrott cimboráival Vácra, hogy
pizzát falatozzanak, mivel Gyarmaton
ekkor még nem kóstolhatták kedvenc
ételüket. A szenvedélyt tettek követ-
ték, évvel késõbb megnyitották váro-
sunk elsõ pizzériáját - akkoriban nem
csupán ez, de a kiszállítás is újdonsá-
got jelentett. 1996 már a Vasudvarban
találta Tani Szabolcsot, ahol önállóan
életre hívta a Dolce Vita Pizzériát,
majd huszonnégy hónap múlva átala-
kította a Zorba Háza elnevezésû görög
étteremmé. Bérlemény után saját tulaj-
donra vágyott, ezért 2000-ben megvá-
sárolta a jelenlegi, Thököly utcai, lakás-
sal közös épületet, s egy évtizedig itt
üzemeltette pizzázóját.

- Ekkor tért haza az olasz, norvég, iz-
raeli gasztronómiában megedzõdött
barátom, Gál Viktor, aki meggyõzött,
hozzunk létre egy trattoriát, vagyis há-
zias olasz kisvendéglõt – idézi fel a sors-
döntõ tavaly nyári elhatározást Tani. 

Kézzel nyújtott, kövön sütött, fatü-
zelésû kemencében készült itáliai piz-
zák. Eredeti olasz alapanyagok az éte-
lek elkészítésekor: pármai sonka,
rukkola, parmezán sajt, articsóka, szar-
della filé, szarvasgomba, olivaolaj. A
kiváló magyar fajták mellett klasszikus
olasz borok, mint például a chianti és a
lambrusco.

- Mindenben minél jobbra töreked-
tünk – magyarázza Szabolcs. - Ennek
megfelelõen a nyitás elsõ hetében egy
fõvárosi itáliai étterem menõ séfe adta
át tudását a szakácsainknak. De a teljes
személyzettel hónapokon keresztül
minden zárás után megvitattuk, mit
kell még jobban csinálnunk. Büszkén
mondhatom, hogy lelkiismeretes
munkánk meghozta gyümölcsét, egy-
re többen igazolták vissza, milyen so-
kat fejlõdtünk. 

Folyamatosan igazodnak a vendé-
gek igényeihez. Amikor egyre többen
nehezményezték, hogy túl vékony a
klasszikus olasz pizza, vastagítottak a
tésztáján. Amikor már sokan kerestek
hazai ételeket is, egy magyar próbahó-
nap után a legsikeresebbeket felvették
az étlapra. 

- A vendégnek mindig igaza van –

árulja el szakmai hitvallását Tani -,
ezért minden körülmény között pró-
bálunk megfelelni az elvárásainak.
Nem véletlen, hogy egyre népszerûb-
bek vagyunk. Bátran mondhatom, a
Dolce Vita neve már garancia a minõ-
ségre, a hangulatra. Mindig is ilyen
kisvendéglõrõl álmodoztam: ahová az
emberek örömmel jönnek, és szívesen
visszatérnek.

A tulaj azt sem titkolja, évekkel ez-
elõtt egy amerikai lehetõség miatt ko-
molyan eljátszott a gondolattal, hogy a
tengerentúlon kezd új életet családjá-
val. Maradt és tudja, jól döntött.

- Soha nem ültem a babérjaimon,
mindig magamban bíztam – vázolja
Tani Szabolcs. - Tudom, ha kellõ oda-
adással és alázattal tevékenykedik az
ember, elõbb-utóbb sikerre van ítélve.
A legfontosabb, hogy azt csinálhatom,
amit szeretek. A családom mellett ez az
életem. Arról már ne is beszélve, hogy
Ferenc fiam vendéglátósnak tanul –
elõttem hát az utódom!          (szilágyi)

Családias hangulatban a vendégekért
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Hiánypótló könyv
Tíz éve fogant fejében a gondolat, a mi-
nap pedig megjelent Sztancsik József
Magatartászavarok és korrekciós lehe-
tõségeik hosszútávú sportokkal címû
könyve.

- Sok szülõ hozta hozzám a gyerekét: csi-
nálj már valamit, mert nem lehet vele bírni
– ekkor gondoltam elõször arra, foglalkoz-

nom kéne a témával
– idézi fel az évtized-
del ezelõtti apropót
városunk közismert
sportembere,
Sztancsik József. –
Elkezdtem fejlesztõ

pedagógiát tanulni, majd egyre jobban be-
leástam magam a kérdésbe: rengeteget
olvastam, számtalan elõadást meghallgat-
tam, és gyakorlatban próbálgattam hipoté-

ziseim. Aztán szívesen beszéltem a saját
elképzeléseimrõl. Mindenkitõl biztatást
kaptam, például az ELTE professzora is
szorgalmazta, hogy írjam meg. Évekkel
ezelõtt tárgyaltam kiadóval, de nem lett
belõle semmi. Aztán váratlanul felhívtak ta-
valy és megkérdezték: hol a könyv? Most
már meg kellett írnom. 
Sztancsik József négy hónapon keresztül
vetette papírra gondolatait – többnyire éj-
szaka és hajnalban. A 90 oldalas, olvasmá-
nyos, közérthetõ, ugyanakkor rendkívül ala-
pos könyv a minap megjelent. Mindennél
többet elárul, hogy az oktatási államtitkár-
asszony is levélben gratulált a szerzõnek és
a pedagógusok figyelmébe ajánlotta.
- Valóban lehetséges a magatartászavarok
kezelése és megelõzése a hosszútávú
sportokkal, a futással, a kerékpározással,
az úszással. A receptet átnyújtottam, tes-
sék használni! – kacsint a tõle megszokott
csibészes mosollyal Sztancsik Dodó.



Ebben az évben is sokak számára jelen-

tett újdonságot a Balassagyarmatról el-

származottak hagyományos találkozója

a  Duna Palotában. A színházterem elő-

terében a Városi Könyvtár munkatársai

kínálták a legújabb gyarmati kiadvá-

nyokat.
Sokan forgatták kíváncsisággal dr.

Zonda Tamás legújabb kötetét, ame-
lyet a szerzõ így ajánlott: - A könyvem
Balassagyarmat jeles polgárairól szól,
akik sokat tettek a városért valamikor.
A 368 oldalas munkában 702-en van-
nak benne, de úgy, hogy a felét kihagy-
tam. Számomra is izgalmas dolgokat
találtam az anyaggyûjtés során és ter-
vezem a folytatást. 

- Tamással egy osztályba jártunk a
Balassiba - emlékezett Szabó Györgyi
szociológus professzor. - Az édesapám

Gyarmaton volt iskolaigazgató, én a
Magyar Tudományos Akadémia tag-
jaként is benne vagyok ebben a könyv-
ben. Egy fogadásról jöttem ide és nem
bántam meg.

- Szívesen tájékoztatjuk a közvéle-
ményt a város dolgairól - mondta
Nagy László, aki már hat éve mûköd-
teti a www. Balassagyarmat eu honla-
pot és két éve a Hírlevelet, amely mint-
egy ezer címre megy ki.

Számos régi ismerõssel találkozott
Lipták György grafikusmûvész: - Far-
kas András tanár úr látott a rajzaimban
fantáziát, aztán Orosz István tanítvá-
nya voltam. Az Iparmûvészeti Fõisko-
lán végeztem és eddig legalább ötven
könyvet illusztráltam. 

- Sokan üdvözölték Párkányi Péter
szobrászmûvészt, aki örömmel újságol-
ta, hogy legutóbb Pekingben állított ki.

A városból régebben elkerültek kö-
zötti kapcsolatokat szorgalmasan ápo-
ló Kunné Kubicza Erzsi régi ismerõsét
László Aladárnét mutatta be. 

- Negyedszázadig éltünk Gyarma-
ton a Baltik Frigyes utcában, - emléke-
zett a 85 éves, de még fiatalos tartású

asszony.  Szép és keserves emlékek
kötnek a városhoz. A férjem, aki Salgó-
tarjánban anyakönyvi felügyelõ volt
1956-ban, a megtorlás idején a Daróczy
Gusztáv és Magyar Pál mellett a har-
madrendû vádlott volt, mint a járási ta-
nács titkára és 10 évet kapott.  Az évek-
re nehéz helyzetbe került családunk-
nak a városban mindenki segített, mert
tudták, hogy koncepciós perben ítélték
el õket. A gyerekeink, Levente és Csil-
la Gyarmaton jártak iskolába Réti Zoli-
nál. A nyolcvanas években még a
rendõr odajárt hozzánk, mert szem
elõtt tartottak minket, a leveleinket is
fölbontották.  Hatvanöt évet élt a fér-
jem, akit élete végéig üldöztek, még
engem is. De fönt az Isten mindent lát
és segít minket. 

Beke Margit nagy beszélgetésbe volt
Makainé Kosztolányi Erzsébetettel,
mikor az örömmel ismerte fel a forga-
tagban egykori Balassis osztálytársát, a
Kanadában élõ Both Ritát, aki a sorsá-
ról így emlékezett: - Édesapám Both
Gyula a Gyógyszertári Központban
volt fõgyógyszerész és az Ady Endre
út sarkán laktunk. Úgy kerültem kül-
földre, hogy érettségi ajándékként a
Los Angelesbe élõ nagynéném meghí-
vott nyaralni és megismerkedtem egy
kanadai fiúval, akinek aztán a felesége
lettem. Érdekesség, hogy abban a Van-
couverben élek, amelynek egy képét

megláttam még a gyarmati gimnazista
koromban és azt mondtam a társaim-
nak, na én itt szeretnék élni. Így is lett.
A lányomnak már két gyereke van, a
harminc éves fiam most nõsült. Most
hazajöttem a szüleim sírjához, meglá-
togatni a várost és az unokatestvérem
Romhányiné Svéter Ildikó javasolta jöj-
jünk el erre a találkozóra. Nem bántam
meg. Sok régi ismerõssel találkoztam
itt.

Hell János gépészmérnök így emlé-
kezett: - A háború a családunkat a Fel-
vidékrõl sodorta Balassagyarmatra,
ahol a Bajcsy út 21. szám alatt éltünk. A
városhoz kötõdik a gyermekkorom,
aztán Miskolcon érettségiztem a Gépi-
pari Technikumban és a Mûszaki
Egyetem elvégzése után kilenc évig
egyetemi oktató lettem, végül a Köz-
gazdaságtudományi Egyetemrõl men-
tem nyugdíjba. Gyarmattal szoros
kapcsolatba vagyok, ott él a legjobb ba-
rátom Lucza János, akinek az édesany-
ja a Bajcsyban tanított matematikát.
Véletlenül kaptam hírt errõl a találko-
zóról, de jó hogy eljöttem, sok régi is-
merõssel találkozhattam - örvendezett
a jó tartású, ma is rendszeresen teni-
szezõ hetven éves férfi.

A színháztermet megtöltõ közönsé-
get Medvácz Lajos polgármester kö-
szöntötte és tájékoztatót adott az el-
múlt év várost érintõ dolgairól.  Aztán
dr Zonda Tamás mutatta be kötetét,
amelynek témájához illett Reiter Lász-
ló: Mozaikok Balassagyarmat történe-
téhez címû könyvének bemutatója dr,
Hausel Sándor levéltáros részérõl. A
mûsort vezetõ Horváth Gabriella cuk-
ros témáról beszélgetett Mészáros Gá-
borral, a chocoMe Kft megalapítójával,
a „Csokoládéba öntött siker” címmel.
A jó hangulatról Menyhárt Éva nép-
dalénekes, a Zoborka néptánc együttes
és a világot járt Dûvõ zenekar gondos-
kodtak a közönség örömére.

Szabó Endre
Fotó: Kovalcsik István
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Találkozások a Duna Palotában
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Negyvenhárom év egy szakmában,

három munkahelyen, hogy a név 

a minőség garanciájává váljon –

Hajdú József nyomdász-nyomdave-

zető nyugdíjba vonult. 

A kezdetek
„Véletlenül kerültem kapcsolatba a

nyomdával – egy ismerõsöm mesélte,
hogy van felvétel, bementem, hogy
megnézzem, mi ez egyáltalán. Mayer
Sándor fogadott, akinek a háború elõtt
volt nyomdája, amit ’50-ben államosí-

tottak, de meghagyták telepvezetõ-
nek, vagyis alkalmazott lett a saját
nyomdájában idõs korára. Egy hóna-
pig segédmunkásként ismerkedtem a
céggel, õk velem, s én lettem a cég el-
sõ érettségizett tanulója. Elõször nem
túlságosan lelkesedtem, hiszen ez egy
igazi zsúfolt termelõüzem volt, de az-
tán amikor egy ott készült könyvet
kézbe vehettem, végiglapozgathattam
és beleszagolhattam – akkor már fel-
csillant a szemem. A két év tanulóság
alatt minden területtel megismerked-
tem, szerencsém volt, hogy igazi öreg
szakiktól leshettem el a szakma csín-
ját-bínját. Hamar megbecsültek, gyor-
san elõre tudtam lépni, folyamatosan
fejleszthettem a tudásom a továbbkép-
zéseken. Néhány év elteltével taknyos
sihederként már én oktattam az új-
donságokra egykori mestereim.”

Az első nyomdaépítés
„A takarékszövetkezetnek nyomtat-

ványokat gyártottunk hatalmas
mennyiségben. A pénzintézet vezetõ-
je, Holes Imre, egyszer csak nekem
szegezte a kérdést: mi lenne, ha csinál-
nánk egy nyomdát – te lennél a fõnök!
Ugyan már nem éreztem jól magam a
vállalatnál, sok szakmai vitám volt a

maradi megyei fõnökeimmel, mégis
megrettentem a felkéréstõl. Imre azon-
ban hajthatatlannak bizonyult, min-
den nap felhívott: Számolj ki mindent,
építsünk fel egy nyomdát a semmibõl!
Három hét gondolkodás után igent
mondtam. Négy hónap alatt létrehoz-
tuk a takarék nyomdáját és elkezdtünk
termelni. Elõször még különbözõ há-
zakban dolgoztak a gépek, aztán a volt
ATI-udvarban lett igazi üzemünk, mi-
kor azt kinõttük, elköltöztünk a Deák
Ferenc utcai volt zeneiskola épületébe.
Hatalmas mennyiségben gyártottunk
tucatféle nyomtatványt, mi láttuk el az
ország valamennyi takarékját.”

Újabb nyomdaalapítás 
„Szólt az ismerõsöm, egy fõvárosi

üzletember beszélni akar velem. Talál-
koztam vele, aki így nyújtott kezet:
Schreiber István vagyok, nyomdát
akarok alapítani, szeretném, ha ön len-
ne a vezetõje! Jól elbeszélgettünk, de
idõt kértem. Vonzott a feladat, de két-
ségek is dolgoztak bennem az ismeret-
len személy miatt. Õ azonban hajtha-
tatlannak bizonyult. Újra és újra leül-
tünk, komoly tervekrõl beszélt, amely-
ben nekem szánja a szakmai vezetõ
szerepét. Bólintottam, hiszen elsõsor-
ban színes munkákban gondolkodott,
amely olyan kihívást jelentett szá-
momra, amelyre évek óta hiába vár-
tam. Másodszor kellett hát a nulláról
nyomdát csinálni! Két kisgéppel indul-
tunk, késõbb vettünk két négyszínes

nagygépet, minden elõkészítési fázist
modernizáltunk, közben kinõttük az
épületet, felépítettünk hát egy új üze-
met. Hat év elteltével mûködött a mai,
minden szempontból korszerû nyom-
daüzem. Iszonyatos nehéz munkát je-
lentett: egy személyben kellett meg-
rendelés után mennem, azt megsze-
rezni, kalkulálni, legyártatni, ellenõriz-
ni, gyakran még ki is szállítani. Sok-
szor azért vittem fel jómagam a negye-
dik emeletre az elkészült munkát,
hogy találkozzak a megrendelõvel és
újabb megrendelést szerezzek tõle. Az
egyszemélyi vezetés nagy szabadság,
tulajdonképpen a tulajdonos tisztelete
irántam, ám hatalmas felelõsség is –
ezt a mai világban már kevesen értik.”

Nyomdász vagyok
„Egyszerre jelent fizikai és szellemi

történetet. A fizikai, hogy tudom, ho-
gyan lehet mások szellemi termékét
kézzel foghatóvá tenni úgy, hogy a ki-
vitelezése hozzájáruljon a szellemisé-
géhez. A szellemi, hogy nagyon kevés
olyan általunk gyártott könyv van,
amit nem olvastam el. Pedig több szá-
zat gondoztunk. A nyomdászkodás
nekem hamar hobby lett, aztán évek-
kel késõbb még több: a szenvedélyem.
Egész életemben azt csinálhattam,
amit megszállottan szerettem.”

Hitvallás
„Szolgáltatásnak és véletlenül sem

termelésnek tekintettem. Mindig úgy
álltam hozzá, hogy ez valakinek a sze-
mélyes ügye: megtisztel azzal, hogy
rám bízza a féltett kincsét, a szellemi
alkotását – amit nekem a legjobb tudá-
som szerint kell elõállítanom és át-
nyújtanom. Ez nem termék, sokkal
több annál.” 

A jövő
„Elõveszem azokat a könyveket,

amiket nem tudtam elolvasni, és a sok
lemezem, melyeket meg kell hallgat-
nom. Gyakran fogok koncertre járni,
kirándulni. Ápolom a barátságaimat.
Az utóbbi évek fárasztóak voltak,
most felengedtem. Élvezem a nap
minden percét, s földöntúli boldog-
sággal köszöntöm a minap érkezett
kisunokámat, a tündéri Csengét!”

Szilágyi Norbert
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Nyomdászként szolgálta a közösséget
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1950-ben jön a világra
Cserhátsurányban, a
Balassi Gimnáziumban
érettségizik, három hó-
nap múlva a Nógrád
Megyei Nyomdaipari
Vállalat gyarmati tele-
pének tanulója. A szakmunkásbi-
zonyítvány megszerzése után gyorsan
halad elõre: kéziszedõként kezd, aztán
korrektor, csoportvezetõ, majd a nyolca-
dik évben kinevezik mûvezetõnek.
Üzemvezetõ-helyettes, mikor ’88-ban
bólint a felkérésre és irányításával létre-
jön a Cserhát Takarék nyomdája. Tíz év
után ismét igent mond egy hívásra és
vezetésével épül fel a Runner Csoport
nyomdaüzeme. Nõs, egy lány és egy fiú
édesapja.



Miközben a volt, budapesti -demszky-
gyurcsányi- díszpolgár, Kertész Ákos mi-
napi amerikai nyilatkozatát próbáltam
gondolatban körbejárni, a József Attila-
verssorba is beleütköztem.

„Kertész leszek, fát nevelek,/ Kelõ nap-
pal én is kelek,/  Nem törõdöm semmi
mással,/  Csak a beojtott virággal.”

Nomen est omen; az elkötelezettség na-
iv egyszerûsége, az õsho-
nosan itthoni hangütés
természetes bája, vagy a
nagy költõ, sõt a népdal
forrásvidékének értéke
okán akár még poénos-
filozófiai-poétikai alap-
vetés is lehetne, ha kinek.
Úgy tûnik azonban, a
középszerûség legriasz-
tóbb ismérve, hogy a lé-
lek legmélyén valami
olyasmi hibádzik, amitõl
a homo ludens, a játékos ember olyan iga-
zán emberi lehet. A megmondóember pro-
dukciója ennél a hiánybetegségnél mégis
messze több, ugyanis azt bírta szólni,
hogy „a magyar genetikailag alattvaló”.
(sic!) Aztán úgy jöttek a magyarázkodá-
sok, mint pár éve Kertész Imrénél, aki ha-
sonlót nyilatkozott Németországban egy
lapnak.

Szánalmas jattolók, különösen Blaskó
Péter színmûvész Nyílt levelének kont-
rasztjában, aki 2008. március 14-én így
utasította vissza a Kossuth-díj átvételét:
"Nem óhajtok Önnel kezet fogni ! Ha
megtenném, nem simogathatnám meg
többé gyermekeim arcát, feleségem kezét." 

- Arany János érezhetett így 1857-ben.
Emléknapunk, ünnepünk; negyvenki-

lenc október 6., ötvenhat október 23., és
kétezer-hat október 23. nyilvánvaló pár-
huzamainak elhallgatása mára már nem
retardáltság, sem nem biberachi ciniz-
mus, inkább az embergyûlölet, a mizant-
rópia betegségének megnyilvánulása.
Amíg ennek a lelki-szellemi minõségnek
terápiául ajánlhatjuk a Mi magyarok cí-
mû, Szekfû Gyula szerkesztette izgalmas

tanulmánykötetet,
addig mi magunk,
mindannyiunk hét-
köznapi múlt- és kul-
túra-ismeretünk bi-
zonyosságának úgy
örülhetünk, ahogy
visszaigazolnak min-
ket errõl értékelvû te-
kintélyek vallomásai,
nyilatkozatai. Hi-
szem, hogy e három
választás idõszerû

ünnep-szolgálat is lehet.    
„Az egész civilizált világ adósa Ma-

gyarországnak az õ múltjáért” (Theodore
Roosevelt)

„A magyarok királyi örökséget hagytak
ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a sza-
badságot, amelyet õk nem nyertek el de
egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk!”
(Albert Camus: A magyarok vére 1956.) 

„A magyar nép hihetetlen asszimiláló
képességgel bírt. Egy Jókai egy egész Bu-
dapestet át tudott írni németbõl magyar-
rá. Olyan szép, derék vitézek, büszke lel-
kek ezek a magyarok, legyünk mi is azzá,
mondták a német bürgerek, a zsidó polgá-
rok, de akkor még a tót, oláh, rác atyafi-
ak.” -írja Temesi Ferenc költõ, aztán õ
maga is hozzátesz szerényen saját

imidzsébõl, hogy a megéltség õszinte fel-
mutatásával maibbá hitelesítsen egy
komplex képet 

„Magyarnak lenni ugyan nem érdem,
de számomra igenis természetes állapot.
Bár magyarnak lenni kész csoda, magyar-
nak lenni színtiszta szürrealizmus. 

Magyarnak lenni hidrogénbomba, ma-
gyarnak lenni számítógép. 

Magyarnak lenni színes televízió, mû-
holdas tévélánc. Meg gomb, kocsi, dina-
mó, golyóstoll meg minden. 

Magyarnak lenni célravezetõ C-vita-
min.

Magyarnak lenni didergõ hologram.
Magyarnak lenni – kisebbségnek lenni.

De magyarnak lenni piros-fehér-zöld.
Meg kék meg sárga. Meg fekete szivár-
vány.

Magyarnak lenni nem „tschikosch”,
nem „goulasch”, de mindig paprikás.

Magyarnak lenni nem bolt. Magyar-
nak lenni kész ráfizetés. Magyarnak lenni
nem valami eget verõ szerencse, de nem is
a legsötétebb pech.

Magyarnak lenni a legnyugatibb Kelet.
Magyarnak lenni felhõszakadás utáni
szellõ. Fejét meghajtó fûszál. 

Magyarnak lenni beletörõdés a fátum-
ba. De égig érõ szalmaláng-forradalmak,
az is. Magyarnak lenni a reménytelenség
nyugalma. Meg az ebbõl származó fö-
lény.

Magyarnak lenni nem bokrétaság Isten
kalapján, de szolgálat. 

Magyarnak lenni minden körülmény-
ben embernek lenni.”

Tiszteletünk a felvállalásért, köszöne-
tünk lélekemelõ soraiért ünnepünk elões-
téjén.                                    Veres József

publicisztika
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A fõ utca járdáján baktattam, elõttem pár lépésre pedig
egy házaspár haladt a maga útján. Kisvártatva a férfiember
egy laza, ám határozott mozdulattal oldalra, a ház falához
hajította a szemetét. Ez az – mormoltam magamban – csak
így tovább! Úgy sincs még elég csikk, mocsok: gyarapod-
junk benne! Én azonban nem ilyen városban szeretnék élni. 

Minap dühömben majdnem visszadobtam a parkoló au-
tó lehúzott ablakán egy égõ csikket az azt „véletlenül elej-
tõ” tulajdonosának. Bizonyára nem akarta rondítani a kocsi
hamutartóját vele, csak a városunkat. Azóta is tûnõdöm,
vajon helyeset cselekedtem volna? Most pöttömöt megsza-
porázva lépteimet utolértem és jeleztem, hogy az úr vélet-
lenül valamit elejtett az elõbb a kezébõl. Kicsit megszep-

pent tõle, vagy legalábbis meglepõdött. Amikor visszafelé
jöttem, a szemét mindenesetre már nem volt ott. 

Arra bátorítom az olvasót, hogy nyissuk ki a szánkat! Ha
a szemetelõk ellen nem teszünk semmit, akkor azok to-
vábbra is szemetelni fognak. Tudom, nem megy egy csa-
pásra a dolog, de valahol el kell kezdeni. Higgyék el, meg
lesz az eredménye elõbb-utóbb, csak szólni kell. Azt sem
erõszakosan, csupán egyszerûen a kérést: vegye fel! Ennyit,
ne többet! Eleinte minden huszadik, majd minden tizedik,
végül mindenki a kosárba teszi a szemetét. Lehet, csak 10
év múlva, de legalább akkor majd. Adjunk ennyi esélyt a
tisztaságnak és tegyünk is érte!

Dr. Ádám György Ferenc

Kertészek - Kertészék!

A magyarok 

királyi 

örökséget

hagytak ránk 

“
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A hazai mezõgazdaság már hosszú ideje
forrás hiánnyal küszködik és ezen a helyze-
ten kormányzati döntések igyekeznek javu-
lást hozni az eredményes gazdálkodás ér-
dekében - hangzott el a Balassagyarmaton
megtartott gazdaköri találkozón. 
Varga Mihály, a gazdakör megyei elnöke be-
jelentette, hogy az agrárhitelek lehetõséget
adnak többek között a termõföld vásárlásra
és a birtokfejlesztésre is. Az induló, a haladó
és a nagy számlaforgalmú mezõgazdasági
vállalkozások részére speciális számlacso-
maggal szolgál az OTP - jelentette be tájé-
koztatójában Mészáros Zoltán, a pénzinté-
zet szakreferense. 
Az agrárium fejlesztése érdekében szolgál
az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapít-
vány, amely 80 százalékos kormány garan-
ciát biztosít a gazdáknak. Bacsa Béla, a me-
gyei FVM hivatal igazgatója tájékoztatójában
kiemelte: Nógrád megyében 2672 regisztrált

mezõgazdasági termelõ gazdálkodik 5 hek-
tártól a 3000 hektárig terjedõ nagyságú terü-
leten. A gazdálkodók reményeit jelzi, hogy
erre az évre a 81 000 hektár megyei szántó
területbõl nem sok maradt szántatlan. A gaz-
dálkodás eredményeit befolyásolta, hogy jú-
lius 26-tól október közepéig nem esett esõ
és ezért például a 3800 hektáron vetett rep-
ce hiányosan kelt és egy részét búzával le-
het újra vetni. Az aratás jól sikerült, a 15 500
hektáron termelt búza a hektáronkénti 38
mázsás átlaggal jónak mondható termést
adott. A 6000 hektáron termelt kukorica jó,
közepes termése várható. A 155 hektáron
termelt alma 85 százalékos fagykárt szenve-
dett. Befejezõdött a szüret és a 364 hektár
szõlõ hektáronként közel nyolc tonnás ter-
méssel magas cukortartalmat produkált. A
méhcsaládok száma 27 000 és újra emelke-
dõben van. 
Tíz évvel ezelõtt még 400 000 darabos csir-

ke állomány volt Nógrádban, ez jelenleg kö-
zel 300 000 darab csirkét számlál. 1990-ben
33 000 darab szarvasmarha volt a megyé-
ben, most mintegy 14 000 darab marha tar-
tását jelentik, mint ahogy a sertések száma
is csökkenõben van, 24 000 darabot szám-
lál. Nem véletlen a vágóhidak privatizációs
pusztulása. Húsz éve még 21 000 darab ju-
hot tartottak a nógrádi tájakon és ez 1995-re
drámaian 5000-re
csökkent. Jó hír,
hogy a juhok szá-
ma 15 000 darabra
emelkedett és az
1990-ben számlált
200 ló jelenleg 1300 darabot számlál, fõleg
a lósport fejlõdésének köszönhetõen. 
Bacsa Béla kiemelte: a valaha világhírû ma-
gyar Hangya szövetkezetek újraszervezése
folyamatban van, a mezõgazdaságból élõk
biztonságos jövõje érdekében. Szabó Endre
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Némafilm
Matúz Gábor, A legbátrabb város, nagysikerû film rendezõje, városunk
Pro Urbe díjasa az egyik alkotója – Siklósi Beatrix mellett – a Némafilm
címû mozinak, melyet az Uránia Filmszínházban mutattak be a közön-
ségnek. A hallássérültek világát mutatják be két siket közéleti személyi-
ség életútján keresztül. A film a bemutató óta eltelt röpke hetek alatt is
szép sikert és kritikai elismeréseket aratott.

Kitüntetés
Záborszky Csaba nyugalmazott gyémánt diplomás, balassagyar-
mati evangélikus lelkész Becsó Zsolttól, a megyei közgyûlés elnö-
kétõl Önzetlenségi Díjat vett át Rétságon.

Lovagok
A Szent György Lovagrend észak-magyarországi Priorátusa – élén
Lovag Dr. Renn Oszkár Nagypriorral – kihelyezett ülést tartott Ba-
lassagyarmaton. A lovagok ismerkedtek Balassagyarmat szépsé-
geivel és problémáival. Megkoszorúzták a Városháza falán álló
Civitas Fortissima emléktáblát, ahol Lovag Dr. Ádám György rövid
beszédet tartott, majd kis séta közepette megtekintették a Civitas
Fortissima emlékszobát. Az ülésen a lovagrend jövõbeli bõvülésé-
rõl, helyi szerepvállalásáról is szó esett.

A 93 éves, gyarmati születésû Rácz Lászlóné Lazsik Anna
egy éve az Idõsek Otthona lakója. Az intézmény Ujj-Miklosi
Közalapítványának felajánlott egymillió Forintot, melynek
segítségével az egyik pavilonba liftet építenek. Képünkön 
az idõs adományozót köszönti (balról jobbra) Huszár Péter,
a körzet önkormányzati képviselõje, Selmeczi Zoltán, a
Polgármesteri Hivatal osztályvezetõje és Medvácz Lajos pol-
gármester. 
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„Egy igazi könyvtáros számára a

könyv csak eszköz, az olvasó a legfon-

tosabb”. Ezekkel a szavakkal összegzi

hitvallását Balláné Simon Mária, a

Mikszáth Kálmán Középiskola kariz-

matikus könyvtárosa, Balassagyarmat

köztiszteletben álló személyisége, aki

40, a köz szolgálatával eltöltött év

után 2011 őszén nyugdíjba vonul.

- Szinte hihetetlen, hogy nyugdíjas
leszel. Hogyan éled meg ezt a válto-
zást?

- Kettõsség van bennem. A sok, ne-
hézséggel teli év során bizony elfárad-
tam. A 40 év során rengeteg változá-
son ment át a világ és az ok-
tatás, ezért számtalan kihí-
vásnak kellett megfelelni.
Ezért egyfajta felszabadult-
ság érzés van bennem, a csí-
põprotézis-mûtétem után
teljes emberként szeretnék új
életet kezdeni. Ugyanakkor
már most hiányzik a nyüzs-
gés, amit ez a munka jelen-
tett.

- Igen gazdag életúttal
büszkélkedhetsz…

- Diákkorom óta könyvtá-
rosnak készültem. 1972 és 1978 között
a Mûvelõdési Központban dolgoztam
népmûvelõként. Akkoriban komoly
kulturális élet folyt a városban: Irodal-
mi Preszszót, különféle klubokat mû-
ködtetünk. 1978-tól aztán a Városi
Könyvtárban kezdtem el dolgozni
könyvtárosként. Ez a munkakör több
lehetõséget nyújtott számomra a kitel-
jesedéshez, mert úgy éreztem, közve-
títhetem a tudást, a kultúrát. Vetélke-
dõket, író-olvasó találkozókat, honis-

mereti rendezvényeket szerveztünk.
1986-tól a Bottyán János Honvéd

Kollégium könyvtárosa lettem. A kihí-
vás nagy volt: nekem kellett a semmi-
bõl egy könyvtárat teremtenem. El-
kezdtem hát módszeresen felépíteni a
gyûjteményt, de 1991-ben megszün-
tették a katonai kollégiumot. Amikor
minden adott volt a minõségi munká-
hoz, hirtelen minden összedõlni lát-
szott.

Ám a Honvédség utasította a meg-
szûnõ kollégiumokat, hogy a könyv-
tárakat ajánlják fel a helyi oktatási in-
tézményeknek. Dr. Bacskó József, a
kereskedelmi iskola igazgatója part-
ner volt a könyvtár átköltöztetésében,
így 1991-ben - éppen 20 éve - átkerül-

tem a kereskedelmi iskolába, a mai
Mikszáthba.

- Húsz évig dolgoztál gyerekek
között…

- Igen, ez a húsz év egyszerre volt
nehéz és szép. Nehéz körülmények
között, helyhiánnyal küszködve
ugyan, de igyekeztem minõségi mun-
kát végezni. Leginkább a különféle
rendezvények nõttek a szívemhez.
Szinte „gyermekemnek” tekintem a
Madách-Mikszáth ünnepséget, amely

mára országos szintû rangos vers-
mondó versennyé nõtte ki magát. A
nemzetközi Mikszáth-napok felelõse
is én voltam, ezenkívül iskolai vetélke-
dõk szervezésében, pályázatok írásá-
ban is részt vettem. Így nyertünk pél-
dául számítógépeket, vagy tudtuk el-
indítani 2004-ben a világnyelvi könyv-
tárat. Mindig csapatjátékos voltam, ki-
álltam a közösségi értékekért és az
igazságért. Tapasztalataimat szívesen
megosztottam a fiatal kollégákkal is.

- Mit jelent számodra a könyvtáro-
si munka?

- A kultúra közvetítése könyvek és
rendezvények által szép hivatás, mi-
vel segít az embereknek elfeledtetni a
hétköznapok sivárságát és anyagias-

ságát. Szebbé teszi az embe-
ri kapcsolatokat, emberibbé
az érzéseket. Katarzist ad.
Engem soha nem az anyagi-
ak vezéreltek, és a szeretet
áradása mindenért kárpó-
tolt, erõt adott a munkához.

- Hogyan tovább?
- Fájó szívvel hagyom itt

az iskolát. Nehéz megvál-
nom kollégáimtól és a mun-
kámtól. De talán legjobban a
diákok fognak hiányozni,
akiknek sokszor a lelkét is

ápoltam.
„A könyvtárosság nem egyszerûen

a könyvek kiadását jelenti. Pszicholó-
giai érzéket követel, a könyvtár szelle-
mi mûhely, amely -különösen mai, ér-
tékválsággal küszködõ világunkban-
missziót folytat.” Marika valódi harco-
sa ennek a missziónak, sokat foglalko-
zott a hozzá járó gyerekek lelkivilágá-
val is. Köszönjük ezt az áldozatos
munkát, s kívánunk szép nyugdíjas
éveket!                      Bellér Annamária

Városunk diáksága több rangos helytörténeti viadalon is bizo-
nyíthatja tájékozottságát. Ezeken a versenyeken a tanulók
olyan ismeretekkel gazdagodhatnak, melyekhez egy átlagos
történelem-vagy irodalomórán nem jutnának hozzá. Örvende-
tes, hogy sokan szívügyüknek tekintik az ilyen programokat.
A Madách Imre Városi Könyvtár szervezésében megrendezésre ke-
rülõ Balassagyarmati panteon a 9. osztályosok tudását méri fel. A
verseny három fordulóból áll. A csapatok elõször egy feladatfüzetet
töltenek ki, melyben a város történelmével, irodalmi alakjaival kap-
csolatos kérdések szerepelnek. Ezután következik a szóbeli közép-
döntõ, s az itt legjobb eredményt elérõ csapatok jutnak be a döntõ-

be, melyet a Civitas Fortissima-emléknaphoz kapcsolódóan bonyo-
lítanak le januárban. 
Szintén a Legbátrabb Város ünnepéhez kötõdik a Fidesz Nógrád
megyei Ifjúsági Tagozata által szervezett vetélkedõ, melyet idén már
negyedik alkalommal rendeznek meg. A verseny két részbõl áll: az
állandó téma mindig a Civitas Fortissima eseményei, s ezt egészíti
ki egy másik történelmi téma. A mezõny mindig erõs: Balassagyar-
mat középiskolásai mellett felvidéki diákok is versenyeznek. Az ese-
mény színfoltja a kísérõ program, 2010-ben például Raffay Ernõ tör-
ténész tartott elõadást Trianonról. 
A versenyek eredményeire késõbb visszatérünk.

„A könyvtárosság szolgálat”
12

Helytörténeti vetélkedõk középiskolások számára










