
Salgótarjánból elszármazott hírességek pezsdítették fel a Nyárzáró Fesztivál hangulatát.  Részletek a 6. oldalon.
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Az Irányító Hatóság jóváhagyta Salgótarján Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájára vonatkozó 
támogatási kérelmet, így megnyílt az út azelőtt, hogy a város pályázni tudjon a számára dedikált TOP 
Plusz források azon részére, amelyekre már megtörtént a felhívás kiírása. A támogatói kérelem jóváha-
gyását követően a Városi Sportcsarnok, a Salgótarjáni Táncház, valamint az Egészségügyi-Szociális 
Központ épületének energetikai korszerűsítése valósulhat meg. Írásunk a 3. oldalon.

Augusztus 19-én jelentette be közös- 
ségi oldalán Fekete Zsolt, Salgótarján 
polgármestere, hogy a város önkor- 
mányzata az augusztus 20-i tűzijáték 
és lézershow helyett a salgótarjáni ál- 
talános iskolás gyermekek iskolakezdé- 
sét fogja támogatni. Az így megtaka-
rított összeget kipótolva 5000 forint 
támogatást nyújtanak azoknak a sal- 
gótarjáni lakcímmel rendelkező álta- 
lános iskolás gyermekeknek az iskola- 
kezdéshez, ahol a családban az egy 
főre jutó jövedelem nem éri el a nettó 
250 ezer forintot. A támogatás már 
igényelhető. Részletek a 7. oldalon.

Már igényelhető 
az iskolakezdési 
támogatás

Fesztivállal búcsúzott a nyártól a város

Főhajtás a bányászmúlt előtt

A „Salgótarján 100 éve város” emlékév keretében Sal- 
gótarjánban rendezték meg a 72. Országos Bányász-
napot szeptember elsején, majd szeptember 3-án a 72. 
Megyei Bányásznapot is, melynek kísérő programjában 
a Fő téren érdeklődők sokasága előtt lépett színpadra 
az Apostol együttes. A város vezetői, önkormányzati kép- 
viselők, civil szervezetek és magánszemélyek a bá- 
nyásznap alkalmából a Salgótarjánban lévő bányászati 
emlékhelyeken tisztelegtek a város ipartörténetét 
meghatározó bányászok előtt.  Tudósításunk a 4. oldalon
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Salgótarjánt 1922. január 22-én nyilvánították várossá, erre emlé-
kezve 2022. január 27-én kezdődött meg a Salgótarján 100 éves város 
emlékév, amely 2023. január 27-én zárul. Az emlékév 12 hónapjában – 
amint azt korábban már olvashatták – centenáriumi mellékletünkben 
fotókkal, emlékezésekkel, anekdotákkal elevenítjük fel Salgótarján 
100 évének történéseit. Összeállításunk a 10-16. oldalon.

Csillagok csatáztak az Ugrógálán 
A Kristály Kupa atlétikai versenyekre a Kohász-stadionban került sor. A magas- és a rúd- 
ugrás látványos versenyszám, de az ugrópálya messze esett a lelátótól, nehéz volt követni 
a viadalt. Ezért Angyal János, az SKSE akkori vezetőedzője a két számot 1986-ban kihozta 
a Fő térre, így született meg az Ugrógála.  Cikkünk a 15. oldalon

Zagyvapálfalvát
1961-ben csatolták 
Salgótarjánhoz 
A növekvő, terjeszkedő Salgótarján-
hoz 1961-ben csatlakozott Zagyva-
pálfalva, de a folyamat már 1958- 
ban elkezdődött. Ekkor a város mo-
dernizálását célzó tervet módosítot- 
ták, és Zagyvapálfalva rendezési 
tervét is elkészítették, hiszen nyil-
vánvalóvá vált, hogy a két település 
összenőtt.  Írásunk a 13. oldalon.

SALGÓTARJÁN

100 éve 
VÁROS
M E L L É K L E T

Három intézmény energetikai korszerűsítése valósulhat meg
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A Gedőci út legrosszabb, szinte járhatatlan 
szakaszán egy teljesen új aszfaltos utat épí-
tett Salgótarján önkormányzata. A Meredek 
út egy szakaszán a  járda újult meg, a követ-
kező hetekben, hónapokban pedig további 
út-, valamint járdafelújítások várhatók.      

Több salgótarjáni út, valamint járda felújí- 
tását kezdte meg az elmúlt időszakban Sal- 
gótarján önkormányzata. A  Besztercén, a 
Gedőcz-tetőn, a város egyik legújabb és leg- 
dinamikusabban fejlődő lakóövezetében ta- 
lálható Gedőci út felső részének legrosszabb, 
vízmosásokkal teli szakaszán egy teljesen 

új aszfaltos utat építettek, szegélyekkel, 
kiállókkal. Molnár Károly, a  terület önkor-
mányzati képviselője pedig bízik abban, 
hogy még az idén a Gedőci út alsó, aszfal-
tozott, de napjainkra már rendkívül rossz 

állapotúvá vált szakaszai is felújításra ke- 
rülhetnek. 

A Meredek út páratlan oldalán egy több-
száz méter hosszú járdaszakasz újult meg, 
a  legrosszabb részeken pedig a szegélykö-
veket is kicserélték. Elkezdődött a Pécskő út 
páratlan oldalán is a járdafelújítás. 

Új köntöst kap az Eperjes-telepen a Nyár 
út felső szakasza, valamint hamarosan meg- 
újulhat Zagyvarónán a  Mátyás király út, il- 
letve a December 8. tér előtti járda is. Mind-
ezeken túl további négy út, utca felújítása is 
megvalósulhat még az idén az önkormány-
zat tervei szerint.

Újabb utak és járdák újultak meg

A gyermekeknek szóló Bányamanó Élmény-
központ helyett inkább utakat újított volna 
fel, valamint somoskői turisztikai fejleszté-
seket hajtott volna végre az önkormányzat 
a TOP (Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program)-keretből, ám a  kormány 
nemet mondott a változtatási kérelemre, és 
azt közölte: az így felszabaduló forrás terhére 
számítja be a más projektekre megítélt, akkor 
még plusz támogatásokat, amelyek viszont 
így már nem is jelentenek plusz támogatást.    

Mint arról júliusi lapszámunkban beszámol- 
tunk, Salgótarján önkormányzata korábban 
úgy döntött: eláll a  bányamúzeum szom-
szédságába, a  piac területére tervezett 
Bányamanó Élményközpont projektjétől, a 
beruházásra szánt uniós forrásokból pedig 
inkább a piac körüli két, rendkívül rossz álla-
potú út, a Zemlinszky és az Ady Endre utak 
teljeskörű felújítását, valamint Somoskőn 
turisztikai fejlesztéseket valósítana meg.

Lehetetlen lett volna lépést 
tartani a növekvő építési 

költségekkel

A gyermeknek szóló, bányászati tematikát 
interaktív módon feldolgozó múzeum be- 
csült építési költségei ugyanis folyama-
tosan emelkedtek az elmúlt évek során: 
először a módosított helyszín miatt drágult 
meg a beruházás, majd az évről évre egyre 
rohamosabb ütemben növekvő építőipari 
árak miatt nőttek folyamatosan a költségek.

Ezek miatt az önkormányzat ugyan be- 
nyújtott a kormányhoz egy úgynevezett rá- 
emelési kérelmet, de erre csak több év után 
kaptak pozitív választ, ami alatt a költségek 
tovább növekedtek. Az újabb ráemelési 
kérelemről való döntésre pedig várhatóan 
ismét hosszú ideig kellett volna várni, így 
az önkormányzat úgy döntött, hogy eláll 
a  beruházásától, mivel azt 2023 végéig 

teljesen le kellene zárni, de ennek megvaló- 
sítását nem látta biztosítottnak.

A Bányamanó Élményközpontra Salgó- 
tarján számára megítélt összeget ehelyett 
más projektekre szerette volna felhasználni 
az önkormányzat.  Mint ismert, a 2014–2020 
közötti uniós költségvetési ciklusban a Te- 
rület- és Településfejlesztési Operatív Prog- 
ram (TOP) keretében, mint megyei jogú 
város, Salgótarján is dedikált forrást kapott, 
ezen belül pedig az önkormányzatoknak 
joga lett volna módosítani az előre elterve- 
zett célokon, beruházásokon. 

Az átcsoportosítással kapcsolatosan elő-
zetesen pozitív informális jelzések érkeztek  
az önkormányzat számára, ám amikor konk-
réttá vált az erre irányuló kérelem, a kormány 
alá tartozó Irányító Hatóság megtagadta az 
átcsoportosítást arra hivatkozva, hogy Salgó-
tarján a korábbi ráemelési kérelmeivel már 
„kimerítette” a  számára rendelkezésre álló 
TOP-keretet, a  Bányamanó Élményközpont 
projektjéről való lemondással „felszabaduló” 
összeget a  piacfelújítás, a  játszóház-építés 
és a  Forgách-telepi városrehablitáció „rá- 
emeléseibe” számítják bele.

Mindez azért érdekes, mert rengeteg te- 
lepülés kapott és kap ilyen „ráemeléseket”, 
vagyis lényegében plusz támogatást a beru-
házásokhoz, mégsem jellemző, hogy ezeket 
más projektek kárára számolják el, ráadásul 
utólag.  

Indulhat a Forgách-telepi 
városrehabilitáció 

Mint kiderült, a Salgótarján számára egyéb- 
ként is biztosított TOP-keret terhére, vagyis 
nem plusz támogatásként, de jóváhagyta a 
„Forgách-telepi városrehabilitáció” elnevezé- 
sű projekt ráemelési kérelmét a kormány. Erre 
a döntésre szintén nagyon régóta várt már 
Salgótarján önkormányzata, miközben a je- 
lenlegi inflációs környezetben szinte min- 

den hónap késlekedés súlyos pluszköltsé-
geket okozhat egy-egy beruházásban. 

Végre tehát elindulhat Salgótarján egy 
újabb szegregátumának, valamint az ott ta- 
lálható önkormányzati bérlakásoknak a  tel- 
jes megújítása, modernizálása. A  nagysza-
bású beruházás keretében lesz néhány 
épület, amit elbontanak, a  többségét azon- 
ban felújítják. Többféle lakástípust alakí- 
tanak majd ki, lesznek közöttük mozgás-
korlátozottak számára átalakított lakások 
is. Az önkormányzati ingatlanok felújítása 
során az épületeket szigetelik, korszerű 
nyílászárókat építenek be, felújítják a  teljes 
elektromos- és vízvezeték hálózatot. Mind-
ezek mellett utakat, járdákat és parkolókat 
építenek a  telepre, valamint létesül egy 
akadálymentesített közösségi ház és egy 
játszótér is az érintett területen. Minden 
ingatlant csatlakoztatni fognak a  városi 
közműhálózatra, valamint kiépítik a  csapa-
dék- és szennyvízelvezetést is. 

Salgótarján jól áll a forrás- 
felhasználásában

Fekete Zsolt polgármester a  város közgyű- 
lésének legutóbbi, augusztus végi ülésén 
beszámolt arról, hogy a közelmúltban lezaj- 
lottak a Terület- és Településfejlesztési Ope- 
ratív Program előrehaladáshoz kapcsolódó 
éves személyes egyeztetések, ahol többek  
között azt közölték, hogy Salgótarján a TOP- 
források felhasználásával kifejezetten jól 
halad, az elszámolások beadása és elfoga-
dása tekintetében az élmezőnybe tartozik.

A 2023-as zárásnak nem lesz akadálya, 
hiszen már csak két nagy projekt, a vásár- 
csarnok és piac felújítása, valamint a  For-
gách-telepi városrehabilitáció kivitelezése 
zajlik majd jövőre, miközben akadnak te- 
lepülések, ahol bizonyos beruházások ese- 
tében még csak a közbeszerzés vagy a ter-
vezés zajlik.

Nem engedélyezte a támogatások 
átcsoportosítását az Irányító Hatóság 
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Az Irányító Hatóság jóváhagyta Salgótarján 
Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájára 
vonatkozó támogatási kérelmet, így meg-
nyílt az út azelőtt, hogy a város pályázni 
tudjon a számára dedikált TOP Plusz for- 
rások azon részére, amelyekre már meg-
történt a felhívás kiírása. Az önkormányzat 
nem is tétlenkedett, a döntés utáni első 
testületi ülésen három projekt pályázati 
folyamatának elindításáról már meg is szü- 
letett a határozat.   

Mint arról Salgótarján közgyűlésének au- 
gusztus végi ülésén Fekete Zsolt polgár-
mester beszámolt, jelenleg az úgynevezett 
„Fenntartható Városfejlesztés” keretében ter- 
vező nagyobb városok, így Salgótarján szá- 
mára is csupán a „Fenntartható energiaha-
tékonyság” című pályázati kiírás érhető el. 
Ezen felhívásra 990 millió forintos keretösz-
szeg áll a város rendelkezésére. 

Ennek keretében a polgármester előter-
jesztésére három projekt esetében döntött 
úgy a közgyűlés: minél előbb kerüljön sor 
a támogatási kérelem beadására, hogy a tá- 
mogatói döntések is mielőbb megszülethes- 
senek, hiszen az építőiparban most már évek 
óta tapasztalható folyamatos és rendkívüli 
mértékű áremelkedések miatt célszerű a 
projekteket minél hamarabb elindítani és 
megvalósítani. 

Energetikai korszerűsítések 
a középpontban 

A mostani döntés értelmében a támogatói 
kérelem jóváhagyását követően a Városi 
Sportcsarnok, a Salgótarjáni Táncház, vala- 
mint az Egészségügyi-Szociális Központ épü- 
letének energetikai korszerűsítése valósulhat 
meg. Ezek az egyre magasabbra szökő rezsi-

költségek csökkentése miatt is különösen 
fontos beruházások. 

Fekete Zsolt polgármester hangsúlyozta 
azt is: ezen túl jelenleg semmilyen más pá- 
lyázati kiírás nem érhető el a „Fenntartható 
Városfejlesztés” keretében tervező telepü- 
lések számára, de bíznak abban, hogy rövi-
desen ez megváltozik. 

A pályázati kiírások hiányának oka egyéb- 
ként az, hogy Magyarország kormánya és 
az Európai Bizottság még mindig nem tu- 
dott megállapodni teljes mértékben a 2021- 
2027 közötti pénzügyi ciklusban Magyaror-
szágnak jutó uniós pénzekről.

Az, hogy a TOP Plusz források tekintetében 
a megyei önkormányzatok alá tartozó falvak 
és kisebb városok számára több körben is 
megítéltek fejlesztési támogatásokat, azért 
lehetséges, mert a magyar kormány számuk- 
ra megelőlegezte ezeket az összegeket. A na- 
gyobb városok irányába viszont egyelőre 
csak az energiahatékonysági beruházások 
terén tett ilyen gesztust a kabinet. 

Számos fejlesztést tervez az 
önkormányzat 

A 2021–2027 közötti uniós költségvetési 
időszakra vonatkozó Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program Plusz, azaz a 
TOP Plusz forrásaira vonatkozóan ismétel-
ten dedikált fejlesztési keretet határoztak 
meg Salgótarján számára. Ez ezúttal 11,176 
milliárd forint lesz, amely nominálisan 
ugyan nagyobb, mint az előző hétéves idő-
szakban, azonban az infláció és ezen belül is  
az építőipari áremelkedések miatt reálérté-
ken ez már gyakorlatilag most lényegesen 
kevesebbet ér, mint az a valamivel több  
mint 9 milliárd forint, amelyet a 2014-2020 
közötti ciklusban elkölthetett a város. 

Éppen ezért az előzetes tervekhez képest 
kevesebb projekt, illetve szerényebb műsza- 
ki tartalmú beruházások férnek majd csak 
bele ebbe a kicsit több mint 11 milliárd 
forintos keretbe. Ráadásul ez az összeg nem 
szabadfelhasználású: önkormányzati ingat- 
lanok energetikai felújítására – ennek ke- 
retében pályázik most a fent nevesített há- 
rom projektre az önkormányzat – közel egy-
milliárd forintot, egészségügyi és szociális, 
valamint oktatási és nevelési infrastruktúra 
fejlesztésére mintegy 1,75 milliárd forintot, 
társadalmi ESZA-projetekre több mint 
1,8 milliárd forintot, míg városfejlesztési, 
illetve infrastrukturális fejlesztésekre – pél- 
dául utakra, közterekre, parkolókra –, 
valamint turisztikai projektekre mintegy 6,4 
milliárd forintot költhet a város a következő 
években.

A fenti tervezési keretek között, figyelem- 
be véve a lakossági igényeket, cégek, intéz- 
mények, szakértők és a bevont szervezetek 
javaslatait álltak össze azok a konkrét pro- 
jektek, amelyeket az önkormányzat a követ-
kező években szeretne megvalósítani a TOP 
Plusz forrásainak felhasználásával.

Ennek keretében a tervek szerint meg- 
újulhat többek között a belváros, a Gorkij- 
lakótelep és a Kemerovó-lakótelep egyes 
közösségi terei, de érintik a fejlesztések 
a Vásártér és a Rokkant bizonyos területe- 
it, valamint a Tóstrand tó környéki részeit 
is.

Folytatódhatnak az önkormányzati épü-
letek energetikai felújításai, több rendelő 
megújulhat, illetve újakat is kialakíthatnak. 
Óvoda- és iskolaudvarok és épületek újul- 
hatnak meg. És természetesen tervez az ön- 
kormányzat turisztikai jellegű fejlesztéseket 
is a következő években Somoskő és Ereszt-
vény térségében.

Megújulhat a Városi Sportcsarnok is  

Energetikai korszerűsítés valósulhat meg a Városi Sportcsarnokban
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A „Salgótarján 100 éve város” emlékév kere-
tében Salgótarjánban rendezték meg a  72. 
Országos Bányásznapot szeptember 1-jén, 
majd szeptember 3-án a 72. Megyei Bányász-
napot is. A város vezetői, önkormányzati kép- 
viselők, civil szervezetek és magánszemélyek 
a bányásznap alkalmából a Salgótarjánban lé- 
vő bányászati emlékhelyeken tisztelegtek a vá- 
ros ipartörténetét meghatározó bányászok előtt.    

1922-től, Salgótarján várossá válásától egé- 
szen az 1960-70-es évekig a szénbányászat 
vezető iparága volt a  város és a  városkör- 
nyék több településének. Salgótarjánt a szén- 
bányászat megjelenése és kiteljesedése in- 
dította el a fejlődés útján, annak gazdasági 
hatása magával hozta a városi lét megterem- 
tésének feltételeit. A bányászat a maga mun- 
kakultúrájával, a bányavállalatok művelődési, 
sport és szociális intézményeivel, a helyi tár- 
sadalom életét döntően befolyásolta, mint-
egy meghatározta annak működését.

A szeptember 1-jei Országos Bányásznap 
salgótarjáni központi rendezvényén Palkovics 
László technológiai és ipari miniszter ünnepi 
beszédében hangsúlyozta: mindazon elkö-
telezettségre, tudásra és hozzáértésre, amit 
a  magyar bányászat egésze jelent, minden 
eddiginél nagyobb szükségünk van.

Fekete Zsolt polgármester, az esemény há- 
zigazdája köszöntőjében kiemelte: a  város 
példát mutat abban, hogy a  hagyományokra 
büszkének kell lenni. Salgótarjánban emlék-
helyek őrzik a bányászati múltat, a városban 
működik a  földalatti Bányamúzeum, amelyet 
hazánkban elsőként, Európában második-
ként hoztak létre.

A bányásznapi koszorúzási ünnepségére  
szeptember 3-án a Bányamúzeumnál került 
sor. Itt Fekete Zsolt beszédében bejelen- 
tette: a  közeljövőben a volt Stécé Klubház  
melletti körforgalom közepére elhelyeznek  
egy, a  nógrádi szénmedencében használt,  
alvázon lévő csillét, amit a  „Jó szerencsét!” 
felirat díszít majd.

A József Attila Művelődési Központban ren- 
dezett megyei bányásznapi díjátadó ünnep- 
ségen huszonöten vehettek át elismeréseket, 
akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a 
bányászhagyományok megőrzése és ápolása 
terén, illetve az ágazati szakszervezet tagja-
ként több évtizede eredményesen folytatnak 
a  bányászmúlttal kapcsolatos értékmegtartó 
és értékközvetítő tevékenységet.

Főhajtás a bányászmúlt előtt

130 éves a Bányász-Kohász Dalkör
Vendéglátással is egybekötött összejövetelen ünnepelte meg augusztusban fennállásának 
130. évfordulóját a Bányász-Kohász Dalkör. Az együttes jogelőd szervezete 1892-ben 
alakult meg, és bár azóta több névváltáson átestek, a mai napig őrzik a hagyományokat, 
miközben rendszeresen fellépnek különböző rendezvényeken.   

A számos kedves történetet felelevenítő, nosztalgikus dalos születésnapi rendezvényen Sal-
gótarján önkormányzata nevében Tarnócziné Máté Melinda méltatta köszöntőjében a dalkört.

A városi ünnepségen Fekete Zsolt polgár- 
mester méltatta a bányászmúltat, a nógrádi 
szénbányászat jelentőségét

Az Országos Bányásznapon Palkovics László 
technológiai és ipari miniszter mondott 
ünnepi beszédet

A városi ünnepségre a Bányamúzeumnál 
került sor A Megyei Bányásznap díjátadó ünnepségét követően az Apostol együttes adott koncertet 

Zsúfolásig megtelt a Fő tér a Megyei Bányásznap színpadi, zenés programjaira 
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Az ünnepi programok augusztus 19-én kez- 
dődtek, amikor a Salgótarjáni Rendezvény-  
és Médiaközpont Salgótarján várossá nyil-
vánításának 100. évfordulója alkalmából 
nagyszabású, szabadtéri színházi produkció- 
val kedveskedett az érdeklődőknek. A  nap 
folyamán a somoskőújfalui Kakuk Lovasud- 
varban középkori játszóudvarban kapcso-
lódhattak ki kicsik és nagyok, este pedig a 
Nemzeti Lovas Színház Szent László, a  lo- 
vagkirály című előadását tekinthették meg 
a nézők.

Augusztus 20-án hagyományos helyszínen, 
a  Szent István emlékművénél koszorúzással 
ünnepelt Salgótarján önkormányzata, me- 
lyen a  város több testvértelepülésének kép- 
viselői is részt vettek a Felvidékről, Erdély-
ből és Finnországból is.

A megyeszékhelyen működő történelmi 
keresztény egyházak vezetői mondtak el- 
sőként köszöntőt, majd Fekete Zsolt pol-
gármestere ünnepi beszédét hallhatták a 
jelenlévők.

A politikus hangsúlyozta, hogy a magyar 
történelem legfontosabb eseményének 
Szent István király államalapító tevékeny- 
ségét tekinthetjük, hiszen törvényeinek 
köszönhetően találta meg helyét Magyar- 
ország Európában, a nyugati kereszténység-
ben.

Fekete Zsolt az államalapítást a  család 
alapításához hasonlítva kifejtette, hogy a 
fiatalokon múlik Magyarország társadalmi 
és gazdasági felemelkedése, hiszen csak így 
építhetünk házat és hazát.

Délután a  Fő téren az ünnepi kenyér-
szenteléssel folytatódott az augusztus 20-i 

program, majd a  színpadon sztárfellépők 
szórakoztatták késő estig a közönséget. Zá- 
rásként a színpadi nagy kivetítőn láthatták 
az érdeklődők a  „Száz év Salgótarján” című 
imázsfilmet.

Mint ismert, a  gazdasági megszorítások 
miatt – az ország sok-sok településéhez ha- 
sonlóan – Salgótarjánban is elmaradt a ha- 
gyományos tűzijáték, illetve a  tervezett lé- 
zershow is.

Fekete Zsolt az ünnepet megelőzően kö- 
zösségi oldalán tájékoztatta a  lakosságot, 
hogy az így megtakarított összeget kipótol- 
va 5000 forint támogatást nyújtanak azok- 
nak a salgótarjáni lakcímmel rendelkező ál- 
talános iskolás gyermekeknek az iskolakez-
déséhez, ahol a  családban az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el a nettó 250 ezer forintot.

Felvételeink az ünnepi programokon ké- 
szültek – Fotók: Hegedűs Márk

Államalapító királyunkra 
emlékezett a 100 éves város

Testvérvárosi
találkozó az
ünnepi hétvégén
A Salgótarján 100 éve város emlékév 
egyik kiemelt eseményeként városunkba 
érkeztek Salgótarján több testvérvárosá-
nak delegációi, hogy velünk ünnepeljenek 
az augusztus 20-i hétvégén.   

A finnországi Vantaa, a romániai Borsa, 
valamint a  szlovákiai Besztercebánya, 
Losonc és Fülek képviselői részt vettek 
az augusztus 20-i városi koszorúzási ün- 
nepségen, ahol Fekete Zsolt, Salgótarján 
polgármestere beszédében külön is kö- 
szöntötte őket. A delegációk megkoszorúz-
ták Szent István királyunk szobrát is. 

A testvérvárosi találkozó részeként, az 
ünnepséget követően a  városháza első 
emeletén megnyitottak egy különleges 
kiállítást is, amely Salgótarján testvér- 
városait mutatja be különböző kiadvá- 
nyokon és emléktárgyakon keresztül. A tár- 
latot a  polgármester nyitotta meg, be- 
szédében kiemelve: bízik abban, hogy 
a  jövőben a  testvérvárosi találkozók új 
tartalommal töltik meg és szorosabbá 
teszik ezeket a kapcsolatokat.

A testvértelepülési találkozó keretében 
két konferenciát is rendeztek, amelyeken 
a  testvérvárosok delegációi megismer-
hették Salgótarján várossá válásának fo- 
lyamatát, majd az azóta eltelt egy év- 
századot, bepillantást nyerhettek Salgó- 
tarján kulturális-művészeti életébe, vala-
mint gazdasági helyzetébe és kilátásaiba, 
illetve felidézték a  testvérvárosi iskolák 
közötti kapcsolatok történetét is.
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Jazz STation névvel új fesztivált hívott 
életre az idén várossá nyilvánításának 100. 
évfordulóját ünneplő Salgótarján, amely 
épít a  nagy múltú Nemzetközi Dixieland 
Fesztivál értékeire, de igyekszik szélesebb 
kört megszólítani azáltal, hogy nyit más 
zenei stílusok felé is.    

A szeptember 8-tól 11-ig tartó négynapos 
rendezvény Snétberger Ferenc salgótarjáni 
születésű Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
világhírű gitárművész varázslatos koncert-
jével kezdődött a  József Attila Művelődési 
Központban. 

Salgótarján városa egy meglepetéssel is 
készült a gitárvirtuóz számára, hiszen a kon- 

cert végén Fekete Zsolt polgármester 
„Salgótarján 100 éve város” emlékérmet 
adományozott a  művésznek. Hasonló elis-
merést vehetett át a folytatásban Tóth Csaba, 
a  Nemzetközi Dixieland Fesztivál igazga- 
tója is. 

A fesztivál érintette a  Beszterce teret, 
ahol a  Hiperkarma, valamint Pély Barna 
és zenekara szórakoztatta közönséget, de 
a  programok között szerepelt egy Jazz 
GasztroeST borkóstolóval és Gájer Bálint 
koncertjével, fellépett még továbbá a  Fő 
téren az Anna&Band, majd Náray Erika, Tóth 
Vera és a Budapest Jazz Orchestra, a feszti- 
vált pedig egy csodás gospel koncert zárta 
a salgótarjáni főplébánián.

Salgótarjánból elszármazott hírességek 
pezs dítették fel a Nyárzáró Fesztivál első 
napját.   

A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaköz-
pont Nonprofit Kft. (REMEK) két napon át 
tartó Nyárzáró Fesztiválja „Salgótarján ha- 
zavár” címmel kezdődött augusztus 26-án 
a Fő téren.

Ennek aktualitását az adta, hogy az este 
során kizárólag olyan művészek léptek szín- 

padra, akik a nógrádi megyeszékhelyről in- 
dultak sikereik felé.

A koncertek sorát Figi nyitotta meg, majd 
a Salgótarjánhoz kötődő ismert előadók 
vették át a főszerepet. Színpadra lépett 
Szolnoki Péter és a Bon-Bon együttes, Oláh 
Gergő és Radics Gigi. A nap zárásaként négy 
lemezlovas – Newik, Pryce, Dave Hardy és 
Danny Ground – szolgáltatta a talpalávalót.

Augusztus 27-én, szombaton elsőként 
a magyar hip-hop zene egyre felkapott 

előadója, HRflow lépett színpadra, akit L.L. 
Junior, valamint a Nemazalány és Sofi köve-
tett. Geszti Pétert és csapatát is nagy ováció 
fogadta. Nagy sikert aratott, amikor duetett 
énekelt Oláh Gergővel, akinek mentora 
volt az X-Faktorban, amikor a salgótarjáni 
énekes megnyerte a versenyt.

Végül a fesztivál résztvevői a magyar 
diszkók nagyágyújával, Dj Báránnyal intet- 
tek búcsút az idei nyárnak Salgótarjánban.

Hegedűs Márk felvételei.

Snétberger Ferenc elvarázsolta szülővárosát

Fesztivállal búcsúzott a nyártól a város

Snétberger Ferenc salgótarjáni születésű 
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas világhírű 
gitárművész koncertje hatalmas sikert aratott
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Minden salgótarjáni lakcímmel rendelkező 
általános iskolás gyermek után 5000 forintot 
igényelhetnek a szülők az önkormányzattól. 
A kérelmet személyesen, postai úton vagy 
elektronikus formában nyújthatják be az 
érintettek.  

Még augusztus 19-én jelentette be közösségi 
oldalán Fekete Zsolt, Salgótarján polgármes- 
tere, hogy a város önkormányzata az augusz- 
tus 20-i tűzijáték és lézershow helyett in- 
kább a salgótarjáni általános iskolás gyer-
mekek iskolakezdését fogja támogatni. Az 
így megtakarított összeget kipótolva 5000 
forint támogatást nyújtanak azoknak a sal- 
gótarjáni lakcímmel rendelkező általános is- 
kolás gyermekeknek az iskolakezdéshez, ahol 
a családban az egy főre jutó jövedelem nem 
éri el a nettó 250 ezer forintot. A részlet-
szabályokról aztán augusztus 25-i ülésén 
döntött Salgótarján közgyűlése.     

Az iskolakezdési támogatás szeptember 
1-től már igényelhető, akik még nem kérték, 
azoknak egészen szeptember 30-ig van erre 
lehetőségük. Az erre vonatkozó igénylőlap 

letölthető a www.salgotarjan.hu weboldal-
ról, valamint elérhető nyomtatott formában 
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalának ügyfélszolgálatán is.

A kérelmet postai úton vagy személyesen 
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármes- 
teri Hivatalában (3100 Salgótarján, Múzeum 
tér 1.) ügyfélfogadási időben, valamint elek- 
tronikusan az epapir.gov.hu szolgáltatáson 
keresztül lehet megtenni. Utóbbihoz ügyfél-

kapus bejelentkezés szükséges, amely után az 
alábbi adatokat kell megadni: témacsoport: 
önkormányzati igazgatás, ügytípus: szociális 
ügyek, címzett: Salgótarján Megyei Jogú Vá- 
ros Önkormányzata. A kitöltött kérelmet és 
a kérelmező lakcímkártyáját csatolmányként 
fel kell tölteni, majd a levelet elküldeni. Fon- 
tos, hogy a kérelem benyújtója a saját ügyfél-
kapuján keresztül jelentkezzen be, ellenkező 
esetben meghatalmazás csatolása is kötelező.

Már igényelhető az iskolakezdési támogatás

Szeptemberben az iskoláskorú 
gyermekek veszélyeztetettsége 
magasabb az átlagnál. A nyári 
vakáció után gyakorlatilag egy- 
szerre, tömegesen jelennek meg 
a mindennapok közlekedésé- 
ben, még él bennük a nyári, 
felszabadult állapot, ez csök- 
kentheti az életkoruknál fog- 
va egyébként is alacsony szin- 
tű veszélyérzetüket. Ezért szük- 
séges, hogy a járművezetők 
felkészüljenek az elmúlt hóna- 
poktól jelentősen eltérő szep- 
temberi közúti forgalomra, az 
őszi időszakkal járó speciá- 
lis kockázatokra.

A helyi rendőri szervek a 
tanév megkezdése előtt vala-
mennyi frekventált helyen lévő 
oktatási intézmény közvetlen 
környezetének közbiztonsági, 
közlekedési és bűnügyi helyze- 
tét áttekintették és elemezték.

Szeptemberben – a napi ok- 
tatás kezdetének és befejezésé-
nek időszakában – a rendőrség 
és a polgárőrség azon általános 
iskolák környékén, ahol ez köz- 

lekedésbiztonsági szempontból 
indokolt, kiemelt rendőri jelen- 
létet biztosít.

A két szervezet demonstra- 
tív jelenléttel kívánja elősegí- 
teni a gyermekek biztonságos 
közlekedését, fokozott figyel- 
met fordítva a gépjárműveze- 
tők jogkövető magatartására, 
különösen a kijelölt gyalogos- 
átkelőhelyek megközelítésére, 
továbbá a biztonsági öv és a 
gyermekülés használatára.

Fokozott figyelem 
kíséri tanévkezdés után
az iskolák környékét

A kéményseprők a fűtési sze- 
zonon kívüli is elérhetők, aján- 
lott ilyenkor felvenni velük a 
kapcsolatot, hogy elvégezzék  
az ingyenes kéményellenőrzést.

Ne várjunk őszig, foglaljunk 
időpontot minél hamarabb. 
Ilyenkor gyorsabb az ügyinté-
zés, a várakozási idő rövidebb, 
könnyebb megfelelő időpon- 
tot találni a kéményseprők fo- 
gadására. 

2018. január 1-je óta a ké- 
ményseprők nem mennek ki 
automatikusan a családi házak- 
hoz, az ellenőrzésre időpontot 
kell egyeztetni. Magánszemé-
lyeknek az időpontfoglalás, a 
kémény ellenőrzése, és ha szük- 
séges, a tisztítás is ingyenes.

A https://kemenysepres.ka- 
tasztrofavedelem.hu/ webolda- 
lon az ügyfélszolgálat ikonra 
kattintva irányítószám alapján 
ki lehet keresni, hogy a ka- 

tasztrófavédelemnél, vagy va- 
lamelyik kéményseprőcégnél 
kell-e időpontot egyeztetni az 
ingyenes kéményellenőrzésre. 
Időpontot ugyanezen a felüle-
ten lehet foglalni.

Ha valaki jobban szereti a te- 
lefonos ügyintézést, a 1818-as 
telefonszámon foglalhat idő-
pontot. A telefonos menüben 
a 9-es, majd 1-es nyomógom-
bot kell megnyomni.

Azért, hogy a kéménytüzeket 
és a szén-monoxid-mérgezés 
veszélyét elkerüljük, célszerű 
már most tenni otthonunk biz-
tonságáért. Ha gázzal fűtünk, 
akkor a kéményt kétévente, ha 
szilárd tüzelővel, akkor pedig 
évente érdemes szakemberrel 
megnézetni.

A társasházakban élőknek 
nem kell időpontot foglalniuk, 
oda automatikusan érkeznek 
a kéményseprők. 
(Forrás: katasztrofavedelem.hu)

Ne várjunk a fűtési szezonig 
a kéménysepréssel
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A tanévkezdet több szempontból fokozott veszélyeket rejthet a 
gyermekek számára, ezért a rendőrség ilyenkor kiemelt figyelmet 
fordít az iskolák környékére – írta a police.hu. 
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A közelmúltban elkészült a Vá- 
rosi Sportcentrum új attrakciója, 
egy izgalmas drótkötélpálya, 
amelyet szinte azonnal birtok- 
ba vettek a gyermekek, és azóta 
is nagy népszerűségnek örvend  
a körükben.  

A Városi Sportcentrum nagyon 
népszerű a családok körében, 
tavasztól késő őszig nagyon 
sokan látogatják, óvodás és is- 
kolás csoportok is rendszeresen 
megfordulnak a létesítményben, 
épp ezért volt kiemelten fontos a 
sportcentrumot működtető Sal- 
gótarjáni Rendezvény- és Média- 
központ számára, hogy a tulaj- 
donos önkormányzat segítségé- 

vel és támogatásával az elmúlt 
években megvalósított kisebb- 
nagyobb fejlesztéseket folytatva 
a játszóteret is bővítsék egy iga- 
zán látványos élményelemmel. 

A felépült új drótkötélpálya 
azonnal a gyermekek kedvencé- 

vé vált, és azóta is szuper él- 
ményt jelent a kicsiknek és na- 
gyoknak egyaránt. 

A Városi Sportcentrum sok 
apró lépésben történő, de folya- 
matos felújítása, bővítése azon- 
ban nem ért véget, további el- 
képzelések is vannak a város- 
lakók körében igencsak köz- 
kedvelt létesítmény fejleszté-
sére.

Drótkötélypályával bővült 
a Városi Sportcentrum

Az uszodát a nagyközönség hét- 
köznapokon reggel és késő dél- 
utántól estig, valamint hétvé-
gén használhatja, a hét négy 
napján pedig szaunázni is lehet.

A nyári szünetben csak a Városi 
Strandfürdőben hódolhattak 
szenvedélyüknek az úszás szerel- 
mesei, szeptember 5-én viszont 
sokak örömére újra megnyit- 
otta kapuit a Városi Tanuszoda. 
A létesítmény hétfőtől péntekig 
reggel 6 és 8 óra, valamint 16:30 
és 21 óra, szombaton 6 és 21 
óra, vasárnap pedig 6 és 13 óra 
között várja vendégeit. 

Az uszodában a hét négy 
napján szaunázni is lehet: 
hétfőn, szerdán és pénteken 
17 és 20:30 óra, míg szomba- 
ton 16 és 20:30 óra között. 

Sajnos az energiaárak folya-
matos emelkedése miatt a több 
éve változatlan belépőjegy- és 
bérletárakon is minimális mér- 
tékben változtatni kényszerült 
az uszoda, jó hír viszont, hogy  
a salgótarjáni lakcímkártyá- 
val rendelkezőknek plusz ked- 
vezményt vezettek be. A léte- 
sítményben SZÉP Kártyát és 
AYCM SportPasst is elfogad-
nak.

Újra várja vendégeit 
a Városi Tanuszoda

Snétberger Ferenc világhírű gitárművész, va- 
lamint Gubán Ákos és Gubán Miklós profesz-
szorok voltak a „Salgótarján 100 éve város” 
emlékévet végig kísérő, Az én STorym című 
beszélgetés-sorozat legutóbbi vendégei. 

Rendkívüli időpontban, ezúttal szeptember 
7-én, szerdán várta a nézőket az Az én STorym 
című sorozat a KultPont Kamaraterem, hogy 
élőben is meghallgassák Szily Nóra kiváló be- 
szélgetéseit újabb Salgótarjánból származó, 
de országos, sőt nemzetközi karriert építő hí- 
rességekkel, kiemelkedő szakemberekkel.    

Ezúttal Snétberger Ferenc, Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas gitárművész volt az egyik 
vendég, aki beszélt gyermekkoráról, arról, 
hogyan került be a konzervatóriumba, vagy 
éppen miért költöztek el Berlinbe a felesé-
gével, ahol a mai napig élnek. 

Az est folyamán egy ikerpárt is faggatott 
Szily Nóra: Gubán Ákost és Gubán Miklóst, 
akik az egykori Pénzügyi és Számviteli Főis-
kola Salgótarjáni Intézetének meghatározó 
szereplői, sőt, vezetői voltak, majd később a 
Budapesti Gazdasági Egyetemen is fontos 
pozíciókat töltöttek be amellett, hogy tu- 

dományos karrierjüket is folyamatosan épí- 
tették.  

A következő Az Én STorym időpontja ismét 
a megszokottól eltérő időpontban, ezúttal 
október 1-jén lesz, ám most a helyszín is 
változik: Szily Nóra a József Attila Művelő-
dési Központ üvegcsarnokában beszélget 
majd Szűcs Zoltán „Szücsi” táncművésszel, a 
Hip Hop Boyz alapítójával, valamint Kubinyi 
Júlia népdalénekessel.

A részvétel ingyenes, de a helyek korláto- 
zott száma miatt regisztrációhoz kötött. Re- 
gisztrálni a salgoremek.hu weboldalon lehet.

Világsztár volt Az én STorym vendége

Snétberger Ferenc gyerekkoráról is nosztalgiázott A Gubán testvérekkel is beszélgetett Szily Nóra
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Salgótarjánt 1922. január 27-én nyilvánították 
várossá. Egy évszázad alatt történelmi viharokat, 
társadalmi, politikai és gazdasági változásokat élt 
át a város, miközben generációk nőttek fel itt. 100 
év történelmét ismerve minden kor, minden nem- 
zedék hozzátett valamit ahhoz a képhez, amely ma 
minden itt élő ember számára Salgótarjánt jelenti.

Van mire, van kire büszkének lenni az itt szüle-
tetteknek, az itt élőknek, mert a kulturális, szellemi, 

természeti értékek „aranyfedezetére” alapozva fej- 
lődik a város és épül a jövő Salgótarjánban.

Közgyűlési hatáskörrel felruházva Fekete Zsolt 
polgármester „Salgótarján 100 éve város” emlék- 
évvé nyilvánította a 2022. január 27-tel kezdődő 
és 2023. január 27-tel záruló időszakot.

Az emlékév 12 hónapjában lapszámaink mel- 
lékletében fotókkal, emlékezésekkel, anekdotákkal 
elevenítjük fel Salgótarján 100 évének történéseit.

SALGÓTARJÁN

100 éve 
VÁROS
M E L L É K L E T

A főtér nyugati oldala esti kivilágításban, 1970 körül
Az 1969-ben átadott Madách-szobor, mögötte a szanálásra váró 
cigánytelep viskói, 1970 körül

A Derkovits-telep (Rokkant II) Lovász József úti része, 1970-es évek 
eleje

Az 1971-72-es idényben bronzérmet szerző SBTC labdarúgó csapatának 
tablója

Dedikált plakát az 1972. szeptember 27-én megrendezett SBTC-AEK 
Athén UEFA kupa labdarúgó mérkőzésről. Idegenbeli 0-3 után a SSE 
pályán 1-1-es döntetlen született.

Görög vendégszurkolók a SSE pálya tribünrészén, SBTC-AEK Athén UEFA 
kupa mérkőzés visszavágó, 1972. szeptember 27.
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Az egyedülálló jelenségnek tartott Balázs 
János cigányszármazású festő és költő 1905. 
november 27-én született a felvidéki Alsóku-
binban. Nagyapja és apja ismert prímás volt. 
Ötévesen félárván maradt, és Salgótarjánba, 
a  Pécskő-dombi telepre került családjával, 
ahol a többi ott lakóval együtt, maguk tákolta 
putriban tengették az életüket. 

Balázs János csak két osztályt járt ki az is- 
kolában. Olvasni azonban megtanult, óriási 
ismeret- és élményanyagot halmozott fel 
magában, amelyeket évtizedek múlva egyéni 
mondanivalóval gazdagítva jelenített meg.      

Már gyerekkorában rajzolt, majd évtize-
dekre abbahagyta. Afféle ezermesterként 
éldegélt: hangszert javított, kéményt tisztí-
tott, sok mindenhez értett.

A II. világháborúban Losoncon, a 23. gya- 
logezredben szolgált, 1944-ben hadifogság- 
ba esett, három évig raboskodott a Szovjet-
unióban. A fogságból 43 évesen tért haza, és 
többé nem is hagyta el Salgótarjánt.

Mogorva remeteként az erdő éltette: gom- 
bát gyűjtött, hullott gallyakat szedett, erdei 

gyümölcsökkel táplálkozott. Vályogot vetett, 
és hangszert készített. 

A putriját csak gyerekek látogatták, akik 
látva rajzait, rábeszélték a festegetésre, és ők 
vitték neki a hozzávalókat is. Ekkortól, 1968- 
tól a festészet és az írás lett a fő élménye.

A történelem, a  magyar és a  cigány nép 
sorsa, mítoszai, saját élményei fantasztikus 
lavinaszerű folyamként jelentek meg a ver-
seiben és öltöttek formát a képi víziókban. 
1971-ben vált ismert művésszé, amikor 
kiállítása nyílt kiállítása Salgótarjánban.

Megszokott közegéből ki sem mozdulva, 
villany, rádió, újság és televízió nélkül al- 
kotott. Ismeretei a belül hordozott ősi gon- 
dolatokkal vegyültek, és talán ennek köszön- 
hető tobzódó színvilága. 

A képek zűrzavaros rejtelmek, ahogy ő 
maga mondta, ott bujkál bennük az egész 
világ létezése. Festményeitől soha nem 
tudott megválni, egyszer mégis úgy döntött, 
13 festményét eladja, hogy Füstölgések 
című kötete 1973-ban megjelenhessen.

Bár a  média felfedezte, nem tudott mit 
kezdeni a hírnévvel. Megjelent az Ecsettel és 

irónnal című kötet, amely verseiből és képei-
ből ad válogatást. Portréfilmet készítettek 
róla, tévériporterek, újságírók faggatták, de 
a  népszerűséget nem tudta feldolgozni. 
Megrokkant, utolsó időszakát ágyhoz kötve 
töltötte. 1977. március 18-án halt meg 
Salgótarjánban.

Balázs János – méltatók szerint – egye-
dülálló jelensége volt a világ festészetének. 
Mágikus hatású műveiben belső víziói ötvö-
ződnek a cigány mesék misztikus világával 
és a valóság elemeivel.

Műveit itthon és a környező országokban, 
majd Svájcban, Németországban, Dániában 
és Norvégiában is kiállították. Idén febru-
ár-márciusban, a brüsszeli Liszt Intézetben 
láthatta a műveit a  közönség. Salgótarján-
ban szobrot állítottak a  tiszteletére, nevét 
viseli a Roma Parlament Galériája.

A hazai roma festészet és költészet úttörő egyénisége 
Balázs János, a mágikus hatású művész

A még átépítés előtt álló Arany János utca környéke a Karancs Szálló emeletéről, 1966

Balázs János a háza előtt az egyik 
festményével 1976-ban

BányászképAz én népem
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Zenthe Ferenc, a  Nemzet Színésze címmel 
kitüntetett Kossuth-díjas és kétszeres Jászai 
Mari-díjas érdemes és kiváló művész 1920. 
április 24-én, Rameshofer Ferenc néven szü- 
letett Salgóbányán.  

Élményszerű gyermekkora volt, amelyből 
– mint elmondta – művészi munkája során 
sokat hasznosított. Bányamérnök édesapja 
közgazdásznak szánta, négy szemesztert el 
is végzett a  közgazdaság-tudományi egye-
temen, de 1941-ben átment a színművészeti 
akadémiára, ahol azonban a II. világháború 
miatt 1942-ben befejezte a tanulmányait.     

Zenthe Ferenc 1945-ben szerződött a Pé- 
csi Nemzeti Színházhoz, majd két évad után 
a  győri Kisfaludy Színház, 1949-ben pedig 
a  debreceni Csokonai Színház tagja lett. 
1952-ben került a budapesti Madách Szín-
házba, amelyhez élete végéig hű maradt. 
Atmoszférateremtő képessége, humora jel- 
lemszerepekben kiválóan érvényesült.

A filmesek is hamar felfedezték. Elsőként 
Nagysándor József honvédtábornokot ala-
kította 1953-ban a  Föltámadott a  tenger 
című filmben, majd a Rákóczi hadnagyában 
már főszerepet játszott. Ezután romantikus 
vígjátékok főszerepei következtek a sármos 

színész életében a 2x2 néha 5, a Mese a 12 ta- 
lálatról, a Fapados szerelem című filmekben. 

A legnagyobb ismertséget A Tenkes kapi-
tánya című televíziós sorozat hozta számára 
1963-ban, de olyan népszerű játékfilmekben 
is feltűnt, mint az Egri csillagok, A  beszélő 
köntös, a  Jó estét nyár, jó estét szerelem, az 
Egy szerelem három éjszakája, a Beszterce 
ostroma, a Pogány Madonna. 

1983-ban készült az Oscar-díjra is jelölt 
magyar–német koprodukció, a  Jób lázadása, 
amelyben Zenthe Ferenc a Tisza-menti, mó- 
dos falusi zsidó szerepében tűnt fel. 

1987-ben indult a Szomszédok című tele-
regény, amelyben Zenthe Ferenc 1999-ig 
Taki bácsit, a  taxisofőrt alakította. Játékfilm-
ben utoljára 2004-ben, a Magyar vándorban 
szerepelt.

A kiváló színész az alakításaival mind 
a fiatalok, mind az idősebbek szeretetét ki- 
érdemelte. Népies, férfias, humoros karak-
terszínész volt. Szerepelt a  Magyar Rádió 

1959–2007 között futó A Szabó család című 
rádiós folyamában.

Zenthe Ferencet az elismerések sem ke- 
rülték el. 1954-ben és 1968-ban Jászai Mari- 
díjat, 1975-ben érdemes, 1989-ben kiváló 
művész címet kapott. 1997-ben vehette át 
a Kossuth-díjat.

A szülőföld sem feledkezett meg róla: 
1997-től Nógrád megye, 2003-tól Salgó-
tarján díszpolgára lett. Utóbbi alkalmából 
látogatott el a salgóbányai idősek klubjába 
is, hogy elbeszélgessen a földijeivel. 

Színészként csak 85 évesen lépett a helyi 
közönség elé a  József Attila Művelődési Köz- 
pontban, ahol a  Madách Színház Szakonyi 
Károly a Turini nyár című darabját adta elő. 
A  művész a  tapsorkánban virágcsokorral a 
kezében, meghatódva mondta: „Köszönöm 
a Jóistennek, hogy ide születhettem…”

Zenthe Ferenc 2006. július 30-án hunyt 
el Budapesten. A  nevét viseli a  2012-ben 
alapított salgótarjáni színház.

Salgóbányán 2007-ben emlékparkot ala- 
pítottak tiszteletére, az Erdészház parkjá- 
ban 2008-ban felavatták a mellszobrát, 2015- 
ben a  Geocsodák Házában Zenthe-emlék-
szobát adtak át. 

Salgóbányáról indult el a világot jelentő deszkákra Zenthe Ferenc

Imádta a közönség a sármos színészt

A Tó-strand az 1960-as évek végén. A tavat a Tarján-patak felduzzasztásával hozták létre.

A fiatal Zenthe Ferenc az édesapjával és az 
édesanyjával

Zenthe Ferenc szülőháza

Zenthe Ferenc A Tenkes kapitánya című 
sorozat főszerepében
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A Karancs-hegyi kápolna – búcsújáró hely – 
a  hegység 685 m magas Kápolna-hegyén 
található. A  hagyomány szerint a  tatárok 
elől menekülő IV. Béla király itt pihent 
meg, ennek emlékére leánya, Szent Margit 
a hegyen kápolnát építtetett.  

Mocsáry Antal 1826-ban, Nemes Nógrád vár- 
megyének históriai c. könyvében ír a Karancs- 
kápolnáról: „Ennek tetején vagyon egy már 
csak omladékaiban látszó kápolna kőfala, 
mely a  r. katolikusok által Szent Margit 
tiszteletére szenteltetett.”   

„Ki építette hajdan ezt a kápolnát, a mel- 
lette volt remetehajlékkal, kerttel, pincével, 
istállócskával, az írók benne meg nem egyez- 
nek” – folytatta Mocsáry Antal. 

Majd idézi Bél Mátyás könyvéből a  latin 
szöveget, amelyben az áll, hogy Pálfy Katalin, 
gróf Forgách Zsigmond nádor özvegye állít-
tatta a  kápolnát a XVII. század elején. Egy 
másik adat szerint Forgách Barbara állíttatta.

„A Mocsáry nemzetség pedig azt állítja, 
hogy az ő eleji építették azt, határjokban lé- 
vén a hely, és a  téglán M betű látszván” – 
írta Mocsáry Antal.

A XIX. század végén már csak a méteres 
falai és az apszis diadalíve álltak, amikor 
helyi, népi kezdeményezésre felújították. 

1926-ban Boroznaki Pál, a  kegyhely gond- 
noka kezdte meg a kápolna romjainak a he- 
lyén az újjáépítést közadakozásból. Ferencz 
István, Karancskeszi plébánosa 1926. június 
13-án szentelte fel a  kőépületet a  búcsús 
hívek jelenlétében. A  harangot 1929-ben 
hozták fel. 

Boroznaki Pál feljegyzése szerint 1927. 
augusztus 14-én rendezték meg a  régi ha- 
gyományra alapozva „Mária halála, temetése 

és mennybevitele” ájtatosságot, virrasztást 
az ő vezetésével. A  kápolna építése 1934-
ben fejeződött be. A remetelakás 1936-ban 
készült el. 

A szentélyben lévő főoltár domborművét 
Bóna Kovács Károly szobrász készítette, 1937 
nyarán szentelte fel Réz Marián salgótarjáni 
Ferenc-rendi szerzetes apát, házfőnök. Az 
ősi apszist sértetlenül megőrizték, mert a 
hagyomány szerint azt az angyalok hozták 
a  hegyre. Az 1920-as évektől felújultak a 
kápolnához vezetett zarándoklatok. 

1950-ben betiltották a  kegyhely műkö-
dését, berendezéseit széthordták, oltárát 
a  karancslapujtői római katolikus temp-
lomban helyezték el. 1990-ben Szőllős Géza 
karancsaljai lakos és Morgenstern Ferenc la- 
pujtői polgármester kezdeményezésére meg- 
kezdték a romos kápolna újjáépítését. 

Az új kápolnát 1991. július 13-án szen-
telte fel Seregély István egri érsek több száz 
hívő jelenlétében. Ezután elkészült az új 
harangláb és a remetelak is. 

A kápolna legutóbb 2007-ben újult meg 
a  Karancs Kápolna Alapítvány és az Ipoly 
Erdő Zrt. jóvoltából, Beer Miklós váci me- 
gyéspüspök szentelte fel. A  szenthelyet bú- 
csújárók és turisták keresik fel évente több 
alkalommal.

A Karancs-kápolnát IV. Béla király emlékére emeltette Szent Margit  

Itt pihent meg az új államalapítónk

Járókelők a Rákóczi úton a szanált utcafronti házak romjai előtt, 
háttérben a főtéri 13-as lakóépület, 1966

Tar István Tereferélők című szobra a Derkovits telepen (Rokkant II), 
1966-os átadása után
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A növekvő, terjeszkedő Salgótarjánhoz 
1961-ben csatlakozott Zagyvapálfalva, de 
a folyamat már 1958-ban elkezdődött, ami- 
kor a város modernizálását célzó tervet  
módosították, és Zagyvapálfalva rendezési 
tervét is elkészítették, hiszen nyilvánva-
lóvá vált, hogy a két település összenőtt.

Mint közölték, Salgótarján és Zagyvapál- 
falva közigazgatási egyesítését az érdek- 
azonosság, a területek gazdaságos felhasz- 
nálása, a további iparfejlesztésekhez szük-
séges területek, a két település kommunális, 
kereskedelmi, egészségügyi és szolgáltatói 
igényei indokolják.

A beterjesztett tervet a városi tanács 1960. 
július 29-én tartott ülésén jóváhagyta. 
Megállapították, hogy a város általános ren- 
dezési tervének készítését sokban befolyá-
solja Zagyvapálfalva önálló államigazgatási 
egységként kezelése. Ezért kezdeményezték 
a megyei tanácsnál a város és a község 
államigazgatási egyesítését.

Mivel 1960. december 31-i hatállyal meg- 
történt Salgótarján és Zagyvapálfalva állam 
igazgatási egyesítése, lehetőség nyílt a két 
települést egy egységként kezelő általános 
városrendezési terv elkészítésére. 

Zagyvapálfalva egyébként 1909-ben jött 
létre Pálfalva és Andrásfalva egyesítésével.

Andrásfalva az 1548. évi adóösszeírás 
szerint Lotho János birtoka volt, de a későbbi 
listákról hiányzik, bár 1629-ben a faluban 
még plébánia működött. 1826-ban a gróf 
Thoroczkay család és a Csoma-örökösök vol- 
tak a helység birtokosai, majd a XIX. század 
közepén Gyürky Ábrahám, majd báró Solymosy 
Jenő volt a nagyobb birtokosa.

Pálfalva nevét először 1374-ben említik. 
1548-ban Nagyfáy Balázs birtoka volt, de a 
későbbi összeírásokból hiányzott. Az 1715–
20. évi összeírásokban ismét szerepelt, de 
csak négy háztartással. 1740-ben a Komjá-
thy és a Pakots családok, 1770-ben Mikulay 
István, Komjáthy Sándor, Pap József özvegye, 
Patkó István örökösei és Beniczky István voltak 
a földesurai. 1826-ban Felső-Pálfalván 164-
en,  Alsó-Pálfalván 120-an laktak.

A két településrész 1836-ban már egy köz- 
séggé alakult, ekkor az alsó részen 139, a 
felsőn 221 ember lakott, földesurai a Bor-
nemissza, a Komjáthy, a Pap, az Okolicsányi 
és a Kun családok voltak. Később Gyürky 
Ábrahám lett a legnagyobb birtokosa.

1873–77 között az Andrásfalva határában 
lévő Csókás-pusztán helyi nyersanyagra, a 

kvarchomokra, valamint a szénre alapuló 
üveggyár működött. Palacküveg termékeit 
már az alapítás évében bemutatták a bécsi 
világkiállításon.

A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. 1880 után 
bányát, és 1893-ban indult a Táblaüveggyár. 

Az Alsó-és Felső-Pálfalva közti dombon 
1935-ben középkori templom romjait talál-
ták meg. A Jézus Szíve templomot községi 
összefogással dr. Fábián Gáspár építész óke-
resztény bazilika stílusában készült tervei 
szerint épült, 1933-ban szentelték fel. 

Zagyvapálfalvát 1961-ben csatolták Salgótarjánhoz
Elnyelte a községet a növekvő város

Zagyvapálfalvai képeslap 1938-ból: a római katolikus templom, a községháza és a Hangya üzlete

A Síküveggyár és környéke 1938-ban

Salgótarján ma – Közéleti havilap. Kiadja: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. Felelős kiadó: Fekete 
Zsolt polgármester. Szerkeszti: a  szerkesztőbizottság. Szerkesztőség: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. E-mail:  
ma@salgotarjan.hu. Lapunk MTI-hírfelhasználó. Nyomdai munkálatok: EDS Zrínyi Zrt. Meg nem rendelt kéziratokat nem 
őrzünk meg és nem küldünk vissza. Készült: 19 000 példányban.
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Rendezvény a már átadott és kövezett új főtéren (ekkor Tanácsköztársaság tér), 1968-1969

A II. világháború után megkezdték a nyomor 
felszámolását Salgótarjánban. Az 1946-os 
fejlesztési program főként a lakásépítésre, 
iskolákra, kulturális intézményekre fóku-
szált, de a vízellátás és az utak burkolása is 
fontos volt.   

Megindult a családiház-építés Rokkanton és 
az acélgyári völgyben, és a főút is aszfalt-
burkolatot kapott.   

A Vásártéren 1947-ben adták át az első ház- 
tömböt, és 1961-ig közel ezer lakás épült. 
Elkészült a megyei tanács (1953) és az Ál- 
lami Áruház (1955), a megyei tanács mögötti 
dombra is lakóházakat építettek. 

A belváros szanálása 1961-ben indult. 
Az új városközpont tervezésével a Lakóterv 
céget bízták meg, ahol Magyar Géza gyorsan 
elkészítette az új városközpont koncepció-
ját, amely figyelembe vette a már tervezés 
alatt álló Karancs Szállót és a József Attila 
Művelődési Központot. Ezzel összeállt a mai 
főtér képe. 

Az új belvárost – az akkori városi tanács 
és a Pécskő utca között – kulturális, keres-

kedelmi és igazgatási központnak képzelték 
el, ahol számos lakóépület is helyet kap, 
így a nap minden szakában forgalmas lesz. 
A tervek fiatal készítői a kor legfrissebb 
építészeti irányvonalát követték. 

Az új főtéren elsőként a Karancs Szálló 
(1964, Jánossy György), majd a József Attila 
Művelődési Központ (1965, Szrogh György) 
készült el. Utóbbi mellett épült meg a 13-as 
lakóház (1966, Magyar Géza), amely helyi 
gyártású épületelemekből állt össze. E ház-
tömb előtt kapott helyet a Pécskő üzletház 
(1966, Finta József). A főút túloldalán szintén 
1966-ra épült fel az SZMT-székház, míg 
kijjebb, észak felé 1967-ben adták át az új 
megyei kórházat. 

A főtér köré tovább épültek a lakótömbök, 
míg feljebb a Bolyai János Gimnázium (1966), 
a Gagarin Általános Iskola (1967), majd 
később a kollégium és a Pénzügyi és Szám-
viteli Főiskola kapott helyet.

Salgótarjánt úgy emlegették, mint az új 
építészet születési helyét, a városközponttal  
a korabeli Európa építészeti irányzatához 
csatlakoztak. Nem véletlen, hogy az új bel- 

város 1968-ban elnyerte a Magyar Urba- 
nisztikai Társaság akkor alapított Hild Já- 
nos-emlékérmét, míg két évvel később a 
főtéri és környező épületek tervezői, Szrogh 
György, Finta József és Magyar Géza Állami 
Díjat kaptak. 

A fejlődés következő években sem állt 
meg, felépült a csillagház, a lakberendezési 
áruház, a garzonházak magas, kettős tömbje, 
majd mögöttük a mozi, a múzeum és az új 
városi tanács épülete, az ÁFÉSZ-székház, az 
ÉVI 1-2 áruház, a Technika Háza, a Madách 
Gimnázium, nem beszélve a nyugati város-
részről. 

A gyors „átváltozásról” Finta József Kos- 
suth-díjas építész így írt: „Salgótarján in- 
tenzív fejlődésének, kiépülésének másfél- 
két évtizedes, nagy iramú korszaka olyan épí- 
tészeti cselekedetté vált, amelynek minta- 
értéke és hatása tagadhatatlan a hazai épí- 
tészet egészére nézve. Ez a város megmu-
tatta, hogy néhány egymást tisztelő építész 
együttes munkájával a tipizálás, egyenirá-
nyítás, szériateremtés korában is lehet 
egyedit létrehozni.”

Az 1960-as évektől kezdődött a nagy átváltozás

Szép, új belváros épült 

A frissen átadott Karancs Szálló 1964-ben

Készül a Pécskő üzletház 1966-banÉpülő házak a Pécskő utcában (1965)
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Népszerűek voltak a Kristály Kupa atlétikai 
versenyei a Kohász-stadionban, ahol elindul- 
tak a magyar atlétika nagyjai. A magas- és 
a rúdugrás látványos versenyszám, de az 
ugrópálya messze esett a lelátótól, nehéz 
volt követni a viadalt. Ezért Angyal János, 
az SKSE akkori vezetőedzője a két számot 
1986-ban kihozta a Fő térre.

Az egyedülálló Ugrógálát gyorsan megked-
velte a közönség, 1990-ben jött a versenyre 
az első világsztár, az Európa-bajnok Dragutin 
Topics, és ezután és mind nevesebb sportolók 
érkeztek városunkba.

1992-ben eljött a rúdugrás friss barcelo-
nai olimpiai bajnoka, Makszim Taraszov, aki 
elmondta, nagyon tetszett neki is a verseny, 

élvezte, hogy karnyújtásnyira lehet a szur-
kolóktól.

1993-ban megérkezett Szergej Bubka, a rúd- 
ugrás királya és Sztefka Kosztadinova, a női 
magasugrás világcsúcstartója. Szergej cár  
is elmondta: szükség van az ilyen show-jel- 
legű bemutatókra. Ő 580 cm-t ugrott, Kosz- 
tadinova kerek két métert vitt át. Ezt a ver- 
senyt az Eurosport is közvetítette Salgótar-
jánból.

1994-ben érkezett meg először a kubai 
különítmény: Javier Sotomayor magasugró, 
aki előtte 240 cm-t ugrott a londoni Grand 
Prix-döntőn. Silvia Costa, a karibi gyöngy-
szem és Alberto Juantorena sportminiszter, 
a kétszeres olimpiai bajnok középtávfutó, 
aki futócipőt húzott az ÖMV-futófesztiválon. 
Sotomayor itt is jó nagyot ugrott, 236 cm-el 
győzött.

1995-ben ismét itt volt Sotomayor, aki 
még nagyobbat, 237 cm-t ugrott. A rúdug-
rást Makszim Taraszov nyerte 591 cm-el. 
A legnagyobb szenzáció azonban az volt, 
hogy a női rúdugrásban a cseh Daniela 
Bartova 422 cm-el világcsúcsot ugrott, míg  
a férfi távolugrás világcsúcstartója, a kubai 
Ivan Pedroso helyből távolugró bemutatót 
tartott.

1996-ban, a 10. ugrógálán három olim-
piai bajnok vett részt. Az atlantai győztes 
magasugró, Charles Austin 230 cm-t ugrott. 
Rúdugrásban Makszim Taraszov 580 cm-t 
teljesített. Női magasugrásban Sztefka Kosz- 
tadinova 201-el nyert.

Itt volt Kareem Abdul Jabbar korábbi 
6-szoros NBA-győztes csillag, aki igazi ko- 
sárlabdashow-t mutatott be a főtéren. An- 
gyal János és Gyulai István, az IAAF főtitkára 
Pro Urbe-díjat vehetett át.

1997-ben sikerült összehozni az aktuális 
világ- és olimpiai bajnokot: Javier Sotomayor 
és Charles Austin csatázott Salgótarjánban. 
Mindketten 232 cm-t ugrottak, a kubai fiú 
kevesebb kísérletével győzött.

Újabb mérföldkövet jelentett, hogy Angyal 
János az Ugrógálát 1999-ben Somoskőbe 
vitte ki, ahol világszínvonalú műanyagpálya 
épült. Itt Vjacseszlav Voronin jeleskedett 232 
cm-el a férfi magasugrásban.

2001-ben itt búcsúzott az aktív verseny- 
zéstől Sotomayor. 2006-ban Blanka Vlasics 
203 cm-rel nyerte a női magasugrást, amely- 
lyel Somoskő felkerült az IAAF világrang-
listájára. Az utolsó versenyt 2010-ben ren- 
dezték.

Világ- és olimpiai bajnokok, csúcstartók versenyeztek nálunk 

Csillagok csatáztak az Ugrógálán

Remek képet mutatott a Fő tér az Ugrágála idején

Szergej Bubka, a rúdugrás királya

Javier Sotomayor a somoskői vár tövében

Kareem Abdul Jabbar és Charles Austin
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Esti díszkivilágítás a még nem lekövezett főtéren, 1967

Finomcsiszoló műhely az öblösüveggyárban, 1960-as évek második fele

A vadaskerti öreg tölgyfa („Rákóczi tölgy”, 
„Rákosi-fa”), 1960-as évek vége

Az átépülő város központjának déli része, 1967. 

Május 1-i felvonulás, 1969

Fodrászat a Pécskő üzletházban, 1960-as évek vége
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Szeptember 1-jén futás közben találko- 
zott Földi László, az Országos Mentőszol- 
gálat szabadnapos salgótarjáni mentőgép-
kocsivezetője egy 85 év körüli ismerősével a 
mihálygergei víztározónál. Amikor visszafelé 
kocogott az idős férfit a bokrok közt fekve, 
eszméletlenül találta, aki körül több tucat 
lódarázs rajzott, közölte Facebook-oldalán  
az Országos Mentőszolgálat.

Földi László azonnal segítségére sietett és 
mentőt hívott. Miután a helyszín mentőautó 
számára megközelíthetetlen volt, megpró-
bálta egyedül kiemelni ismerősét, miközben  
a darazsak őt is rengeteg helyen megcsípték.

Ekkor értesítette a környékbeli halőrt és 
a közelben levő ismerősöket is, miközben a 
mentésirányítás a Katasztrófavédelem szak- 
embereit riasztotta. A példaértékű csapat- 
munkának köszönhetően végül sikerült biz-
tonságos helyszínre szállítani a férfit, ahol a 
mentőegység megkezdhette az ellátását.

 A beteget végül stabil állapotban szál- 
líthatták kórházba és szerencsére a sza- 
badnapos életmentő sem szenvedett ko- 
molyabb sérüléseket, így másnap reggel 
már szolgálatra jelentkezett a Salgótarjáni 
Mentőállomáson, ahol a régióigazgató egy 
dicsérettel várta a szabadnapján végzett 
elképesztő életmentésért.

Életet mentett szabadnapján 
a salgótarjáni mentős

Dr. Pintér Sándor Magyarország belügymi-
nisztere a rendőrség állományában végzett 
több évtizedes kiemelkedő szolgálati tevé-
kenysége elismeréséül, 50. születésnapja 
alkalmából emléktárgyat adományozott Pal- 
kovics Viktor rendőr alezredes részére, a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Ren-
dészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti 
Osztály vezetőjének. 

Dr. Balogh János rendőr altábornagy, ren- 
dőrségi főtanácsos, országos rendőrfőka-

pitány jutalomban részesítette a Nógrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti 
Igazgatóság Közrendvédelmi és Határren-
dészeti Osztály kiemelt főelőadóját, Honti 
Attila rendőr alezredest, a 2022. július 22. 
és 31. között Hollandiában, Rotterdamban 
megrendezett Rendőr- és Tűzoltó Világ- 
játékokon nyújtott kiemelkedő teljesítmé- 
nyével a fekvenyomás és a puch/pull ver- 
senyszámban megszerzett aranyérmei el- 
ismeréséül.  (Forrás: police.hu)

Rendőrök elismerése

Augusztus 20. alkalmából több 
salgótarjáni kötődésű szakem- 
ber is állami elismerést vehe-
tett át.

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitün-
tetésben részesült Vígh László 
hangosító, hang- és fénytechnikus, 
a Salgótarjáni Rendezvény- és 
Médiaközpont műszaki csoport-
vezetője, valamint Tolnai Sándor, 
a salgótarjáni Háztartások Foglal- 
koztatásáért Alapítvány alapító 
kuratóriumi tagja.

A Magyar Érdemrend Lovag- 
kereszt kitüntetéssel jutalmazták 
Szabó Jánost, a Salgótarjáni Nép-
táncművészetért Közalapítvány 
szakmai tanácsadóját, nyugal-
mazott táncház- és művészeti 

vezetőjét. Ugyanezt a kitüntetést 
vehette át dr. Halmos Péter Ist- 
ván fül-orr-gégész, audiológus fő- 
orvos, a salgótarjáni Szent Lázár 
Megyei Kórház nyugalmazott fő- 
orvosa. 

Pintér Sándor belügyminiszter 
a szolgálati feladatok hosszabb 
időn át történő eredményes vég- 
zéséért rendőrségi főtanácsosi 
címet adományozott Dankóné 
Nagy Éva Lívia rendőr alezredes- 
nek, a Nógrád Megyei Rendőr- 
főkapitányság sajtószóvivőjének. 
Pintér Sándor által adományo- 
zott Miniszteri Elismerő Okle- 
velet vehetett át dr. Surján Or- 
solya helyettes országos tiszti- 
főorvos, korábbi Nógrád megyei 
tisztifőorvos is.

Salgótarjáni szakemberek állami elismerése
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hu A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság két munkatársa is elismerést vehetett át a 2022. 
szeptember 6-án az Országos Rendőr-főkapitányság Auditóriumában megtartott ünnepségen.     

Vígh Lászlót (a képen jobbra) a Vigadóban dr. Huszár Máté, Salgótarján 
alpolgármestere is köszöntötte
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A Palóc Roham ezúttal a Magyar Rákellenes 
Liga Salgótarjáni Alapszervezetét segítette 
a jótékonysági akadályfutó versenyén ösz- 
szegyűlt bevétellel. 

Szeptember 10-én immáron ötödik alka-
lommal rendezte meg a Palóc Roham a 
SalGO Charity Run nevet viselő jótékonysági 
akadályfutó versenyét a Tóstrandon és kör- 
nyékén. A csapat minden évben más-más 
szervezetet támogat a verseny nevezési 
díjaiból és egyéb támogatásokból befolyt 
összeggel. Ebben az évben a Magyar Rákel-
lenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete volt  
a kedvezményezett, akik egy vénaszkennert 
szeretnének beszerezni a fájdalommentes 

vizsgálat érdekében. Ennek ára mintegy 2 
millió forint, amelynek nagyrésze összejött  
a verseny bevételéből, a többi részét pedig  
a Sport-Events pótolta ki. 

Az idei SalGO Charity Run keretében 
egyébként két távon és három kategóriában 
küzdhettek meg a felnőttek az akadályokkal 
és az időjárással, de volt akadálymentes 
terepfutás, gyermekfutamok és Palóc Tusa  
is. Az eseményen véradás és szűrőbusz is 
várta az érdeklődőket. 

A Palóc Roham elmúlt öt évben nyúj- 
tott teljesítményét és eredményeit Salgó- 
tarján önkormányzata is elismerte: a ver- 
seny megnyitója után „Salgótarján 100 éve 
város” emlékérmet adományozott a csa- 
patnak Fekete Zsolt polgármester Salgó- 
tarján civil- és sportélete érdekében vég- 
zett magas színvonalú, eredményes mun-
kájáért.

Idén is sikeres volt a SalGO Charity Run

Augusztus 27-én, szombaton negyedik alka-
lommal várták a Salgótarjáni Lokálpatrióták 
Eresztvénybe azokat, akik számára fontos az 
egészség és a mozgás.    

A Salgótarjáni Lokálpatrióták immáron ha- 
gyományos rendezvényén, az Eresztvényi 
Egészségnapon többféle mozgásformát pró- 
bálhattak ki az érdeklődők, de három komp- 
lex szűrőbusz is várta az embereket: az 
egyikben általános állapotfelmérést, a má- 
sodikban szájüregi, míg a harmadik buszon 
kardiológiai szűrést végeztek. A szolgáltatás 

nagyon népszerű volt, több mint 110 embert 
vizsgáltak meg a nap folyamán.  

Szerencsére az időjárás is kegyes volt az 
egészségnaphoz, amelyre szép számmal 
látogattak ki az érdeklődők. A gyerekeket 
kutyás bemutató és ugrálóvár is várta, és 
szerveztek véradást is, amelyen közel hú- 
szan vettek részt.

A rendezvény ahogy minden évben, úgy 
idén is jótékony célokat is szolgált: a 
gyermekrajzverseny nevezési díjával, a jó- 
tékonysági csöpögtetős kenyér-vásárral, va- 
lamint egyéb adományokból befolyt ösz- 

szeggel az Illyés Gyuláné EGYMI óvodásait 
segítették.

Fotók: Salgótarjáni Lokálpatrióták.

Negyedszer rendezték meg  az Eresztvényi Egészségnapot

Fekete Zsolt polgármester „Salgótarján 100 éve város” emlékérmet 
adományozott a Palóc Roham csapatának



23P RO G RA M A J Á N LÓ

Kultúrházak éjjel-nappal
Szeptember 23-25 között számos program várja az érdeklődőket 
a Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozat salgótarjáni 
rendezvényein. Részletek a lenti plakáton!

PSZF 50
Szeptember 23-án az egykori Pénzügyi és Számviteli Főis- 
kola Salgótarjáni Intézete megalakulásának 50. évfordulója alkal- 
mából nagyszabású találkozót rendeznek a József Attila Műve- 
lődési Központ színháztermében az egykori hallgatók, oktatók és 
további dolgozók számára. A zártkörű eseményre regisztrálni  
a www.salgoremek.hu weboldalon lehet. 

Városunk nagyjai programsorozat – Zenthe Ferenc és Salgóbánya
Szeptember 28-án 15 órai kezdettel Balogh Zoltán történész, a 
Dornyay Béla Múzeum főmúzeológusa tart előadást Zenthe Ferenc,  
a Nemzet Színésze, Kossuth- és Jászai-díjas, kiváló és érdemes művész 
Salgóbányán töltött gyermekéveiről a múzeumban.

Kiállítások a Balassi könyvtárban 
Szeptember 29-ig tekinthető meg a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
Bóna Kovács Károly Galériájába a Balassi Bálint Asztaltársaság 
éves kiállítása. 

SALGÓTARJÁNI  ESEMÉNYNAPTÁR 

17. Nógrádi Prima Gála 
Szeptember 30-án immáron 17. alkalommal rendezi meg a Nógrád 
megyei PRIMA Díj Gálát a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének Nógrád Megyei Szervezete, amelyen díjazzák azokat 
a  nógrádi személyeket, akik az oktatás, a tudomány, a művészetek, 
vagy éppen a sport területén kimagasló teljesítményt nyújtanak. 
A gála helyszíne ezúttal Salgótarján és a József Attila Művelődési 
Központ lesz. A díjakra szeptember 21-ig várja a jelöléseket a VOSZ 
voszograd@starjan.hu emai-címen vagy személyesen a VOSZ irodá-
jában (Salgótarján, Fő tér 1. 2/5.) 

Az én STorym
Rendhagyó időpontban és rendhagyó helyszínen folytatódik 
Az én STorym beszélgetés-sorozat: október 1-jén, szombaton 
17 órától a József Attila Művelődési Központ üvegcsarnokában 
a Hip-Hop Boyz popegyüttes és az Attraction Látványszínház 
alapítója Szűcs Zoltán „Szücsi” táncművész, valamint Kubinyi Júlia 
Junior Prima-díjas előadóművész, népdalénekes mesél majd Szily 
Nórának salgótarjáni élményeiről, valamint arról, hogyan jutottak  
el karrierjükben oda, ahol most tartanak. 

Nemzetközi bélyegkiállítás 
Nemzetközi Bélyegkiállítás nyílik október 3-án, 16 órakor a József 
Attila Művelődési Központ üvegcsarnokában. A tárlattal Salgótarján 
várossá nyilvánításának 100. évfordulójára is emlékeznek. Az ese-
mény részeként október 9-én 8 és 12 óra között ugyanitt érme- és 
plakettbörzét rendeznek. 




