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A kormány  az adósság elleni 
küzdelem újabb fejezetét nyitja 

meg: az Orbán-kabinet 1956 
település 612 milliárd forintnyi 

adósságát átveszi, ezzel hatalmas 

-
-
-

(Fidesz) a Rogán Antal 
-

A nemzeti kormány folytatja az 
adósságellenes küzdelmét – szögezte 
le Balla Mihály. Magyarország 1956 
önkormányzatától vesz át összesen 
mintegy 612 milliárd forintnyi 
adósságot az Orbán-kabinet. Az álla-

hiszen az önkormányzatok adóssága 
eddig is a konszolidált államadósság 
részét képezte. Az uniós módszertan 
alapján számolt eredményszemléleti 

az önkormányzati alrendszer mu-
tatója javulni fog a központi költség-

vetés terhére. Az önkormányzatok 
adósságterheinek az átvállalása 

mivel  az emberek kapnak segítséget 
közvetve.

Balla Mihály elmondta: az önkor-
mányzatok 2007-ig stabilan tudták 
tartani 250 milliárd forint körüli 

kormányok több mint 800 milliárd 
forint támogatási forrást vontak ki a 

A nemzeti kormány adósságátvál-
lalása az 5 ezer lakos alatti telepü-

mértékben átvállalja a kabinet az 

pességet veszik figyelembe. A na-
-

százalékos kategóriába esnek majd.
Az ötezres lélekszámnál kisebb 

települések adósságát még az idén 

ennél nagyobbak esetében pedig 2013 
közepéig vállalja át az adósságál-
lományt.

-
dából az önkormányzatokat – 

-

Térségünk honatyája felhívta a fi-
gyelmet a munkahelyteremtésre. A 
kormány munkahelyvédelmi intéz-

azoknak a vállalkozá-

számban foglalkoztat-
nak képesítés nélküli 

-

-
szereket vezetnek be 

javuljon a kis- és középvállalkozók 

nyert Magyarország kormánya és az 
EU által támogatott fejlesztési tá-

-

-
-

unk számára.                       (szilágyi)

2012.  november

Az év megyei vállalkozója
Az év Nógrád megyei vállalkozója lett a Xhénia Aluradiátor 
és Szerkezetgyártó Kft., az Erste Nógrád 
megyei vállalkozói díját pedig a Toldi ’98 
Kft. vehette át a Salgótarjánban rendezett 
8. Nógrád Megyei Prima-díj gálaestjén.
A Xhénia Kft. 1988-ban kezdte meg 

illetve más vállalkozásoknak és kereske-
delmi cégeknek sorozatban gyártott sza-
niter termékek. A vállalkozás által 1994-ben 
kifejlesztett Xhénia radiátorok gyártása 

folyamatosan fejlesztenek. 2003 óta pvc 
nyílászárók gyártásával is foglalkozik a gyarmati társaság. 
A megyei vállalkozói érdekképviselet díját Tóth András 

-

3

-

-
tos támogatás 
felhaszná-
lásával sikere-

kerékpárút az 
óvoda udvarán. 
Ezúttal is 

-
zorálásért és egyéb felajánlásokért.

az önkormányzatokat a kormány
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Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2012. és a 2013. évi 

-

-

Sikercsokoládé
Sikert sikerre halmoz a balassagyarmati származású 

Mészáros Gábor, aki két éve alapított csokoládé manufak-
túrájával nemzetközi elismertségnek örvend. 

adták át az Ernst & Young Év üzletembere díjait. A döntés 
-

-
merésének hazai díjazottjait minden évben a 

-
zetközileg felállított kritériumrendszer alapján. 
A döntésben a díjazott által vezetett társaság 

-
-
-

játszik.

-
-

gyen.
-

mét is megszerezte. A hazai internetes kereskedelem meg-

tegóriákban versenyezhettek.

2012. NOVEMBER

védekezni sem volt képes, a bántalmazás miatt az eszmé-
letét is elveszítette.

arcán, a testén is zúzódások voltak. Miután kiengedték a 

ellen.
-

-
mazása szerint sem pozitív, sem negatív érzése nincs az 

-
-

vizsgálja.

Segítség

annak a programnak, amelynek zárókonferenciáját tartot-

-

-

A napokban 

-

-
-

-
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Patika ünnep

Gyógyító mesék
-

keknek, a gyorsabb és eredményesebb gyógyulás érdekében.

-
-

be, és ott folytattuk a mesélést. A gyerekeken látszott, hogy 

kis betegeket egy kicsit jókedvre deríteni.

Emléknap
Pénzjegynyomda egykori 

városunkban tanult, élt, és itt nyug-

megtanulta a 
bankjegy- és 
bélyeggyár-

-
es rézmetszés 
technikáját, amit 
néhány évvel 

-

Endrét. Az emléknap a 

-
nak adott ajándékait is bemutatták. 

nyomólemezzel, egy eredeti ceru-

ábrázoló festményével ajándékozta 

és a rézmetszés technikájáról 

beszélgetett az ajándékozóval.

Szent Imre-díjat 
alapítottak
Szentmise keretében nyitotta meg az 

minden évben megrendezi a kétnapos 

A nagytemplomban tartott szentmisét dr. 

rálta, aki prédikációjában arra hívta fel a 

életében.

ségnek is részesei lehettek az iskola 
diákjai és tanárai. A keresztény iskola 

díjat, amelyet hárman vehettek át. Az 

kapott Nagy Ervinné, az iskola nyugal-
-

évtizedes áldozatos munkájukat. 
Az iskolában ezen a két napon 

és a szavalóverseny.

Megújult Svejk
-

lett, mostantól szinte bármilyen rendezvénynek 

képes, kellemes bisztró ideális helyszíne baráti 

céges rendezvények, kon-
ferenciák kifogástalan 

technikai feltételek is adot-
tak. A szilveszteri bulit már 
meghirdették.

legalább havi egy zenés 

hívogathatja a kikapcsolódni vágyókat, mint nosz-

A nagy munkálatok során természetesen megújul-
tak a kiszolgálóhelyiségek és a konyha is. A Svejk 



Szegénység
-

-
-

részvételével szervezett sajtótájékoz-
tatót és lakossági fórumot. A rendezvé-
nyen a meghívottak a szegénység 

génység problémájára hívták fel a figyel-
met. Az eseményt a városi kórháztól 
induló Emberi Méltóság Menete zárta. 

Civilek
a civil szervezetekre. A legfontosabb vál-
tozásokról információs napon tájékoztat-

-

-

hivatkozás.

Egyházközségek
-

dezvény, az idén azonban már harmadik 
alkalommal találkoztak a katolikus egy-

lomban és az újtemplomban tartottak. 

vendég atyát is hív a kanonok - az idén 
a csitári plébánost. 

Gyógymód
A hit és a gyógyulás kapcsolatáról 
beszélt dr. Papp Lajos szívsebész, aki a 

adott, a témával kapcsolatban saját 
tapasztalatait is megosztotta a hall-
gatósággal.

Boldogság
A pszichológia tudomány egyik legelis-

helyi szervezetének meghívására. A pro-
fesszor asszony a mindennapi nevetés, 
a pozitív személet fontossága mellett 
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Egészségnap

szellemében fontosnak tartja, hogy 
megismerkedjenek tanulóink az egészsé-

hívja fel a figyelmet az évente kétszer 

Minden alkalommal aktuális problémákra 
-

egészséges táplálkozást, a mozgást, a 
személyi higiéniát, a lelki egészséget, a 

feladatként. A tanulók a fent említett 

választhattak. Az egészséges ételek 
megismerésén túl az ételek elkészítésé-
ben is bizonyítottak az osztályok. 

Táncház népzenére, majd balett, zumba 

szeretett volna, az a kettle-bell súlyokat 

felelevenítették tanulóink. 
-

ben a mostaninál is nagyobb szabású, 
-

Elismerések
a Nógrád Megyei 

jutalmát vehette át a 
szolgálati feladatok 

Nyílt nap

tapasztalatokkal is gazdagodtak azok az 

-
-

számára nyújt szakmai képzési 

csokat, parkgondozókat, számítógép 

ezekre az okj-s képzésekre várják a 

szerepet kap az informatika, a 

kilencedikesek éppen magyar bemutató 

információt az intézmény honlapján 
kaphatnak (http://nyirjes.ridens.hu/).

Nyugdíjas
összetartozás

szépkorúak a Napsugár Nyugdíjas Klub 

szolgáltatta a zenét.

csapatba, ahol családias hangulatban 

névnapokat, nyáron gyakran járnak 
-

-
ramokra.

szereteten alapszik. A karácsony várása 
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Veres Zoltán régi nagy vágyát vál-
totta valóra, amikor végigjárta a 

-

neki a nem mindennapi kalandnak. 

nekem ezt végig kell járnom! 2010-
ben elkezdtem megvásárolni a fel-

-
lás.”

-

északi részén. Néhány szakasz 
-

bizony embert próbáló feladat eljutni 

kadás a mindennapi dolgokból.” 

-
mint hétvégi kirándulásokból sze-

-
ogol egy-egy alkalommal. A nyári 

-

mind pedig a Dalegyletben. Szülei a 
gyarmati zeneiskola nyugalmazott 

szívta a zene szeretetét. Tanult hang-

-

azonban manapság kevés ideje jut 
kedves hobbijaira.

-

kának elvégzése után a Szegedi Tudo-

végzett. A mesterképzés elvégzését i-

-
lott még nem kaphattam volna meg. 

android klienst. Bár az alkalmazás 
-

jelzést kap. Kevés szabadidejében 
igyekszik sokat pihenni és hódolni 

-
zelebb a portugál 

-

ha már ennyi ideig 

tapasztalatokkal 
gazdagodott a 

-

az élet mindig alakítja valahogyan az 

maximumot kell kihoznunk! 
-

többnyire ott vannak a szemünk 

maga a boldogság.” 
Máté Szabina Zsófia

A Madách Im-
re Városi Könyv-
tár nemcsak gaz-
dag állományá-
val, multimédiás 

hanem író-olva-
só találkozóival, 

puláris program-
jai révén is a 
város egyik leg-

meghatározóbb kulturális központ-
ja, amely korosztálytól függetlenül 

-
zésre és a szórakozásra. 

-
-

kinevezéséig vállalta ezt a posztot) 
irányítása alatt a könyvtár 2012-ben 

megszervezte Balassagyarmat 

valamint az olvasók jobb kiszolgálá-
sa érdekében bevezetésre került a 

-
tézmény élére: az önkormányzat ál-
tal kiírt pályázatot egyedüli pá-

-
ményeként Kiss-Mohai Orsolya 

-
ságát tölti. 

szakmai tapasztalat ellenére a ko-
-

tokkal is szembe kell néznie. 

-

betöltött szerepét. - A legfontosabb 

-

igazgatóként is számíthatok – teszi 
hozzá.

Nagy Csilla

Új könyvtárigazgató 



-
gével fogad bennünket az a 86 éves 

-
-
-

tolóan friss emlékezettel és válasz-

leghátborzongatóbb történéseit. 

volt a leventeség – kezd mondandójá-

26-án katonai SAS behívót kaptam 
több gyarmati fiatallal együtt: be-

-
tek ki minket partizán tevékenységre. 

alá éjjel. A fronton visszafelé jövet 

hazafelé minden faluban befogtak a 
ruszki katonák egy kis robotra. 

-
kit.

folytatja: - Eljött az a bizonyos felejt-
-

szok elvittek egy kis munkára a bará-

felrobbantott síneket raktuk össze. 

mikor jön egy magas szovjet száza-
-

Az oroszok egy hónapon keresztül 
tartották fogságban egy gyarmati 

ahol az orosz hadsereg katonai 
bírósága elítélte partizán tevékenysé-
gért - golyó általi halálra. Írhatott 
kegyelmi kérvényt: kitéptek egy lapot 

-

anyámra és testvéreimre…” 
Harmadnap bevagonírozták és 
megállás nélkül robogott a vonat 

egy szelet kenyeret és némi vizet 

-
-

liek. 

-

próbált nyugtatni: biztosan kegyel-

-

átváltoztatták az ítéletem 25 év javító-

-
sokára kivégezték. 

társával Harkovon és Moszkván 

Innen vonaton szállították az Északi 

egyik legélhetetlenebb városának tar-
tanak. Az évente 8 hónapig tartó hó-
takaró 2-3 méter magasságban ellepi 

-

terre sem lehet ellátni. Norilszk lakói 

hat héten keresztül egyáltalán nem 
-

fokos lázam volt – emlékezik. – 

volt. Önkívületi állapotban 

moszkvai sebész – szintén kényszer-

tisztuljon a seb. Akkoriban semmiféle 

8 riport
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-
csolatát a „magyar Szolzsenyicinnek” is 

éves korában.

-
ban raboskodott, Alekszandr Szolzsenyicinnel, 

-

augusztusában vette át a Magyar 

-
nettudomány számára fontos forrásanyagot 

-
meréseként.

-
-

lyes találkozásuk emlékét.
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így jobb híján testmeleg hipermangán-
nal öblítgettek. Hihetetlen volt a 

maradtam. A lábadozóba november-
-
-

bányában voltam. De fél évig még 
gennyet köptem rendszeresen.

-
ben. Aztán átkerült egy évre a réz-

-

-
ben lenyomorodott bal kezének 

-
-

ujja és az orra is elfagyott. Éjjel fény-
-
-

mus építése.
- Háromszor voltam életveszélyben 

– mondja. – Mindháromszor a 

egyszer egy sugallatnak köszön-

Egyszer rászakadt a szikla egy mel-
lettem álló munkatársra: a meglett 

férfiból alig maradt valami. Másod-
szor is emberélet hullott mellettem. 
Harmadszor egy láthatatlan hang du-
ruzsolta munka közben a fülembe: 
menj onnan! Odább mentem. Tíz má-

többmázsás plafon…
A lágerben mindig ugyanaz volt a 

-

-

-

közöttük! Az a rendszer a kitüntetett 
embereit is kényszermunkatáborba 

Szovjetunió gyorsan intézkedett: kör-
-
-

verték a lázadást. Több száz embert 

egy kezdetleges szénbányába vittek. 

-

elérkezett 1955. szeptember 15! 

-

szállíttatnak a hazájukba! Kegyelmet 

kormány megállapodása alapján a 

mehetnek…
-

„nemzetközi problémák” miatt 

-
ber végén hazaérkezett. A gyarmati 

Az emberek saját szemükkel akarták 

poklot…
-

-

vagyok. És hogy minek köszön-
-

-

bármikor kézen álltam az íróasztalon! 

volna. 

munkaügyre került. Közgazdasági 

vonult nyugdíjba pénzügyi osztály-

-

- Nem haragszom az orosz népre! 
-

odakint eredeti nyelven – ezért me-
gértem az orosz lelket. Nem tehetnek 

az országot. Elég baj az ennek az 
egyébiránt tehetséges népnek. A 

a szibériai pokolról. Ma már nem. 
Verseket viszont azóta is ír és változa-
tlanul sokat olvas. Családján kívül 
viszont nem keresi az emberek tár-

-

legtöbb idejét.     
Szilágyi Norbert

Csattog-vágtat, az orosz síkságon át,

Közelebb, közelebb a sors vége felé.
Mindenki vár, mindenki néz,
S a gondolat elszáll száz vonat elé,
Hol ölel a bajtárs, s szorít a kéz.

Hisz a vonatszerelvény hazafelé robog.
Ki hisz, ki még most is csak nevet,
S a szegény hadifogoly szíve dobog.

Csattog-vágtat az orosz síkságon át.

1956. január 29.
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Adj Uram örök nyugodalmat 

-

-

-

Dr. Ádám György

Huszonhét alma

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

Veres József 

10

a
romlottság  
cinizmusa

“



forgatag várja december 

balassagyarmatiakat: 

vendéglátósok, 

kellemes hétvégét a 

menti Régió Fej      lesztéséért Ala  -
pítvány: hazánk nagyvárosaihoz 
hasonlóan legyen 
szeretett telepü-
lésünkön is igazi 

annak minden 
ízé   vel és zama-

hoz nem hasonlít-
ható varázslatos 
hangulatával!

A hónapokkal 

lést aprólékos ter-

b izonyossággá 
vált az a kétnapos 

melyhez hasonló 

alapítvány kuratóriumának elnö-

-
járatánál – lesz a központ. Erre a hét-

hamisítatlan vásári hangulattal ta-
lálkozhatnak majd az ide látogatók. 

-

már ne is beszéljünk. 
A gondtalanul sétálgató és vásárol-

gató polgárok vendéglátása is 

és a Sinágel József 
vezette Svejk Ven-

-
keit. Természete-
sen a lélekmelegí-

kodnak forralt 

és jófajta házi pá-
linkákkal.

za biztosít eköz-
ben helyet a 

ramok változatos 
kavalkádjának. A 
gyermekek megis-
merkedhetnek az 

el anyunak vagy mamának a sze-

A Házban színvonalas kulturális 

Csalogató és a Latte Maffiato együt-

-
doskodnak a lélek gazdagodásáról. 

A forgatag hangulatát egyéb lát-

-
vény programjai ingyenesek! 

hétvége az áldott ünnepre készü-
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-

profi szakmai háttérrel és szolgáltató 
intézményrendszerrel. Tavaly július-
ban átadták az Európai Uniós 
támogatással teljesen megújult 

Czudar Sándor, az alapítvány 

vidék- és vállalkozásfej -

tizenkét irodájában tevékenykednek 

szerelt
gyalókat is 

rendszeresen igénybe veszik azok a 
partnerek, akiknek fontos, hogy 

élet fellendítése és kulturális misszió 

Czudar. 





Csapatbajnokságát. 

éjszakába nyúló versenyen részt 

fekvenyomó eredményével súlycso-
portjában 1. helyen végzett, valamint a kor-

helyet szerezte meg. 

2012.  november
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Szépség, harmónia, ritmus

egyik elismerésre méltó, szimpati-

SE Látványtánc szakosztályának 

1999-ben a Vitalitás SE-hez igazoltak. 

-

beléptek az akkor alakult Magyar 
-

ség I. Kelet-Magyarországi területi 

-

rendszeresen megendezték ezt a vi-

versenyszámban közel 1000 verseny-

-

-
-

-

ahol a sportversenyeken szerzett ru-

-

igen szép eredményeket értek el a 
növendékek – öregbítve az iskola 
hírnevét is.

készülnek a szakosztály tagjai: tán-

már igazán nagy szükségük lenne 

-

-
lékeknek és díjaknak - szóval lenne 
végre igazi otthonuk.

-

is készít és átadja a nyári nemzetközi 
kurzusokon szerzett tudását a töb-
bieknek. 

Sebjánné munkája rendkívül össze-

-

– és persze a versenyeken kiválóan 
szerepel tanítványaival. 

barátok. És élmények minden men-
nyiségben.

Mostanában szorgos készüléssel 
-
-

nek még szebbé a város lakói 
számára. 

dig tapsra ragadtatják a publikumot. 

A rendezvényen a várost Medvácz Lajos pol-

László szakmai igazgató képviselte. A város 

pa

is kívánja segíteni.
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