
Szeptemberben a thaiföldi Satun Geoparkban tartotta soros tanácskozását az UNESCO Globális Geo-
parkok Tanácsa, melyen a Novohrad-Nógrád Geopark nemzetközi címének megújítását is tárgyalta 
a testület. A Novohrad-Nógrád Geopark a globális hálózatba történő 2010-es felvételét követően 
2014-ben és 2018-ban is sikeresen újította meg nemzetközi tagságát, és így történt ez 2022-ben is.   
Cikkünk a 2. oldalon.
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A jogilag egy ingatlanon osztozó, egy mérőórát használó, de 
több családból álló lakóközösségek jogosultak a kedvezményre.  
A fogyasztóknak a polgármesteri hivatalhoz kell fordulniuk, ahol 
kérelemre hatósági bizonyítványt állítanak ki, melyet a szolgál- 
tató fogad be a kedvezmény érvényesítéséhez. Írásunk a 4. oldalon.

Gyerekkorától a mozgás, a sport a 
mindene. Tinédzserként már tudta, 
hogy az ő világa és élete a sport lesz, 
így egyre tudatosabban készült erre. 
Testnevelő-edző szakos diplomát szer- 
zett az egri főiskolán, majd rövid út- 
keresés után céltudatos kitartással meg- 
valósította álmait. A salgótarjáni Wejwár 
Dávid 34 évesen ismert személyi és 
erőnléti edző. Portré a 21. oldalon.

A magyar
vívóválogatott
olimpiai felkészülését
segíti a salgótarjáni
erőnléti edző

Megőrizte nemzetközi címét
a Novohrad-Nógrád Geopark

Visszatér a SPARTAN
Salgótarjánba

Emlékfallal tisztelegtek a civil elődök előtt

Tavaly nagy sikerrel debütált városunkban a SPARTAN 
nemzetközi akadályverseny-sorozat, a kétnapos meg-
mérettetésre több ezer versenyző és kísérő érkezett. 
Jövő tavasszal pedig jön a folytatás egy újabb kétnapos 
versenyhétvégével.  Részletek a 2. oldalon

Az idei „Civil Ősz” egyik kiemelt rendezvényeként 
emléket állítottak a salgótarjáni civil élet meghatá-
rozó, de ma már sajnos nem élő szereplőinek a Nógrád 
Megyei Civil Közösségi Központban. Beszámoló a 6. 
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.

Tarjániak az olimpiai dobogó tetején 
1968, Mexikó: első ízben – és eddig utoljára – köszönthettünk salgótarjáni klub színekben 
sportoló olimpiai bajnokokat. Az SBTC két kiválósága, Básti István és Szalay Miklós a lab-
darúgó-válogatottunk tagjaként szerzett aranyérmet. Szintén a bajnokcsapat tagja volt 
a karancsaljai születésű, salgótarjáni nevelésű Menczel Iván és a korábban az SBTC-ben 
élvonalbeli játékossá váló Kocsis Lajos. Cikkünk a 15. oldalon.

Ötven éve indult
a város első 
felsőoktatási intézménye
A Pénzügyi és Számviteli Főiskola, va- 
lamint a Nógrád Megyei Tanács meg-
állapodása alapján a PSZF salgótar- 
jáni kihelyezett tagozatán 1972 szep- 
temberében indult el a képzés ipari 
szakon dr. Lonsták László közgazdász 
vezetésével. Az induláskor az ala-
csony hallgatói létszámhoz csak hat 
főállású és három óraadó oktatóra 
volt szükség.  Írásunk a 13. oldalon.

SALGÓTARJÁN

100 éve 
VÁROS
M E L L É K L E T

Rezsicsökkentett áron 
kaphatnak gázt 
a többgenerációs családi 
házban élő családok
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Szeptemberben a thaiföldi Satun 
Geoparkban tartotta soros tanács- 
kozását az UNESCO Globális  
Geoparkok Tanácsa, melyen a 
Novohrad-Nógrád Geopark nem- 
zetközi címének megújítását is 
tárgyalta a testület. 

Az UNESCO cím felülvizsgálata 
minden területnél négyévente 
esedékes. A Novohrad-Nógrád 
Geopark a globális hálózatba 
történő 2010-es felvételét köve- 
tően 2014-ben és 2018-ban is 
sikeresen újította meg nem- 
zetközi tagságát, és így történt 
ez 2022-ben is. Ennek megfe- 
lelően a nógrádi határon át- 
nyúló terület újabb négy évig 
viselheti az UNESCO Globális 
Geopark címet. Idén nyáron 
egy szlovén és egy német szak- 

embert delegált az UNESCO a 
helyszíni jelentés elkészítésére. 
A szakértők a geopark több 
nevezetességéhez ellátogattak, 
és találkoztak, illetve tárgyaltak 
térségi politikusokkal, város- és 
faluvezetőkkel, a turizmusban 
érdekelt szervezetek és helyszí- 
nek vezetőivel, az állami ter- 
mészetvédelem helyi képvise- 
lőivel, valamint a geopark me- 
nedzsmentjével is.

Beszámolójuk alapján szüle- 
tett meg a döntés. Az UNESCO 
a hivatalos internetes oldalán 
közölte, hogy a Novohrad-Nóg- 
rád Geopark esetében a Globá- 
lis Geoparkok Tanácsa a nem- 
zetközi cím négyéves meghosz- 
szabbítását javasolja. Ezt erő- 
sítették meg a thaiföldi tanács-
kozáson.

Megőrizte nemzetközi címét
a Novohrad-Nógrád Geopark

Új eszközökkel fejlesztik a szakellátást

Tavaly nagy sikerrel debütált 
városunkban a SPARTAN nem- 
zetközi akadályverseny-soro- 
zat, a kétnapos megmérette-
tésre több ezer versenyző és 
kísérő érkezett. Jövő tavasszal 
pedig jön a folytatás egy újabb 
kétnapos versenyhétvégével.  

Szimbolikus időpontban, pon- 
tosan egy évvel a tavalyi salgó- 
tarjáni SPARTAN-verseny után 
jelentették be a szervezők, hogy 
visszatér városunkba a több 
ezer embert megmozgató meg- 
mérettetés, hiszen 2023. ápri-
lis 1-2. között Salgótarján ad 
otthont a régió első Spartan 
„Trifekta” hétvégéjének. 

Salgótarján tökéletes hely-
szín ehhez az évről évre egyre 
népszerűbb sporthoz. Többek 
között ez fogta meg a szerve-
zőket már első alkalommal is, 
ezért hozták el városunkba az 
akadályfutás legnagyobb nem-

zetközi brandje, a SPARTAN 
három magyarországi verse-
nye közül az egyiket. Mivel az 
akkori rendezvény fantasztiku- 
san sikerült, mind a verseny-
zők, mind a szervezők nagyon 
szerették, ezért mindenki bí- 
zott a folytatásban. És szeren-
csére lesz is folytatás: a jövő 
évi versenysorozat Salgótar-
jánban rajtol majd április első 
hétvégéjén. 

A tavalyi évvel ellentétben 
a gyermekfutamok mellett a 
felnőtteket nem csak a több 
mint 30 akadályból álló, 21 
kilométeres BEAST, valamint 
a 20 akadályt tartalmazó, 5-6 
kilométeres SPRINT, hanem a 
kettő közötti SUPER futam is 
várja majd, ahol 10 kilométe-
res távon 25 akadállyal kell  
megküzdenie a versenyzőknek. 
A salgótarjáni SPARTAN hét- 
végére hamarosan indul a re- 
gisztráció is.

A megyei kormányhivatal több 
osztálya költözött be a kor-
szerűsített irodaházba.  

Szeptemberben átadták a Nóg- 
rád Megyei Kormányhivatal 
által felújított egykori Köjál/
ÁNTSZ-épületet Salgótarján- 
ban. A korszerűsítés 886 mil- 
lió forintból valósult meg. Az 
épületet 1965-ben adták át 
rendeltetésének, majd 42 éven 
át, egészen 2007-ig a Köjál, 
illetve az ÁNTSZ helyi köz- 
pontjaként működött. Az in- 
gatlan azóta üresen állt.

A teljes körű felújítást je- 
lentő beruházás során többek 

között kívül-belül szigeteltek, 
kicserélték a nyílászárókat és 
a teljes elektromos hálózatot, 
a régi lámpákat korszerű LED- 
es világítás váltotta fel, míg az 
energiahatékonyságról nap- 
elemes rendszer gondoskodik. 
A pinceszinten irattárat és rak- 
tárakat, a földszinten ügyfél-
fogadó tereket, a két emeleti 
szinten pedig irodákat alakí-
tottak ki.

A Köjál egykori épületében a 
teljes Agrár- és Vidékfejlesztést 
Támogató Főosztály, illetve a 
Családtámogatási és Társada- 
lombiztosítási Főosztály há- 
rom osztálya kapott helyet.

Visszatér a SPARTAN 
Salgótarjánba

Megújult a Köjál volt épülete

Radványi Ferencre emlékeztek
Szeptember 22-én Radványi Ferenc élete, munkássága és ki- 
hatása a Novohrad-Nógrád UNESCO Geoparkra címmel – a 
Novohrad-Nógrád Geopark szervezésében, a Magyarhoni Föld- 
tani Társulat társszervezésével – konferenciát rendeztek a salgó-
bányai Geocsodák Házában.  

Radványi Ferenc volt, aki elsőként írt monográfia jellegű 
ismertetést Nógrád megyéről. Ez idáig még nem jelent meg 
ennek a műnek latinból történt hiteles fordítása nyomtatott for-
mában, de egyéb kéziratos magyarítása eddig is kitűnő adatokat 
szolgáltatott a megye történetírásához.

Az 1700-as évek elején született kézírásos anyagból kiol-
vasható, hogy leginkább a személyes, azaz helyszínen szerzett 
információkból építkezett a szerző. Ugyanakkor nem teljesen 
tisztázott, hogy kik voltak az adatközlői, valamint kinek az írásait 
használta fel az alkotás során.

A forrásanyag jelentősége ellenére sem a szerzőjéről, sem a 
keletkezése körülményeiről gyakorlatilag alig tudunk valamit, 
ezeket a fehér foltokat próbálta tisztázni a konferencia. Megvitatták 
azt is, hogy az akkori élővilágról, épített környezetről és földtudomá- 
nyi helyszínekről írt adatai hogyan illeszkednek be a Novohrad- 
Nógrád UNESCO Globális Geopark jelenlegi attrakciói közé.

Hat szakrendelés eszközparkját is fejlesztik a salgótarjáni Szent 
Lázár Megyei Kórházban, melynek köszönhetően magasabb minő-
ségben és rövidebb idő alatt lesznek elvégezhetőek a vizsgálatok, 
valamint a diagnosztika is pontosabbá válik.

A salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program kiírásán nyert el közel 293 millió 
forintot a projektre, mely az aktív fekvőbeteg-kapacitások további 
optimalizálására, a járóbeteg-ellátás, illetve az egynapos beavat-
kozások erősítésére koncentrál.  A projekt részeként olyan modern 
eszközöket szereznek be, melyek segítségével javítható az ambu-
láns ellátás hatékonysága. A beruházás a szemészeti szakrendelést, a 
radiológia – Ultrahang diagnosztikát, az urológiai szakrendelést, 
a szülészet-nőgyógyászati szakrendelést, a neurológiai szakrende-
lést, valamint a fül-orr-gégegyógyászati szakrendelést érinti.
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Vége felé jár az egykori eresztvényi Dornyay 
Turistaház új életre keltésének folyamata: 
az építési munkálatok teljes egészében be- 
fejeződtek, már csak az épület belső beren-
dezése van hátra.

Több évtizednyi hányatott sors után tavaly 
év végén elkezdődött az egykori eresztvényi 
Dornyay Turistaház felújítása. Salgótarján 
önkormányzata régóta elkötelezett volt az 
ikonikus épület megmentése, valamint an- 
nak újra a turizmus szolgálatába állítása 
mellett. Ezért vásárolta meg néhány évvel 
ezelőtt az épületet magántulajdonosától, 
majd végzett rajta állagmegóvó felújítást, 
miközben folyamatosan kereste a forrásokat 
az épület teljes körű felújítására. 

Végül egy Interreg, azaz határokon át- 
nyúló kapcsolatok erősítését célzó, a felvi-

déki Gács településsel közösen benyújtott 
pályázatnak köszönhetően kezdhette meg 
a beruházást Salgótarján önkormányzata, 
amely mostanra végre célegyenesbe ér- 
kezett. Az építési és felújítási munkálatok 
már teljesen befejeződtek, elkészült az új 
fogadótér is. Így elmondható, hogy már csak 
a belső terek berendezése, felszerelése van 
hátra.

Az egykori Dornyay Turistaház a pályá- 
zati feltételek miatt nem eredeti funk- 
ciójában újul meg, hanem egy olyan koncep- 
ció született, ami a természet és a kul- 
túra összekapcsolását célozza: Mustó János 
festőművész életművét mutatják be töb-
bek között interaktív kiállítások által. Az 
épületben kialakítanak egy kisebb vendég- 
látó-egységet, valamint hátsó és első terasz 
is várja majd a látogatókat.

Már az épület berendezésénél tart az egykori Dornyay Turistaház felújítása

Tovább fejlődhet
Eresztvény a TOP
Plusz keretében
A 2021-2027 közötti uniós költségvetési 
időszakra vonatkozó Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program Plusz, az- 
az a TOP Plusz keretében több turisztikai 
beruházást is szeretne megvalósítani Sal- 
gótarján önkormányzata. 

A tervezett turisztikai fejlesztések első-
sorban Eresztvényt és Somoskőt érintik. 
Eresztvényben egyrészt a felújított egykori 
Dornyay Turistaház környékére fókuszálnak 
a beruházások, ahová többek között erdei 
játszóteret álmodott a város, de megújí-
tanák a forrás környékét is; másrészt a 
Látogatóközpont környékén is várhatóak 
fejlesztések, többek között a Madárpark 
bővítését is szeretnék megvalósítani.

Somoskőn a jövőbeni beruházások érin- 
tenék a vár alatti parkolót, a vár alatti 
parkot, ahol például tematikus játszóte- 
ret alakítanának ki, valamint a helyi mű- 
velődési házat. Felújításra kerülhet a nap-
jainkra igencsak elhanyagolt állapotúvá 
vált Petőfi kunyhó is. 

Az önkormányzat szeretne egy új 
kilátót is építeni Salgótarjánban, ennek 
helyszíne még nem dőlt el véglegesen.

A TOP Plusz keretében tervezett tu- 
risztikai fejlesztések célja a turistafoga-
dás feltételeinek javítása, valamint az 
attrakcióbővítés, hogy minél jobb és szín-
vonalasabb szolgáltatásokkal várhassuk 
az idelátogatókat.

A lakók már elköltöztek, a kivitelező pedig 
megkezdte a munkálatokat a nagyszabású 
beruházás keretében: első körben a közmű- 
vek feltárása, valamint a bontási munkála-
tok zajlanak. 

Elindult a TOP-program keretében zajló utolsó 
nagy salgótarjáni projekt is, a Forgách-telep 
rehabilitációja. A beruházás keretében Sal-
gótarján egy újabb szegregátuma, valamint 
az ott található önkormányzati bérlakások 
újulnak meg. 

A lakók az elmúlt hetekben már kiköltöztek 
otthonaikból, őket más önkormányzati laká-
sokba helyezték el a felújítás idejére, illetve 
akadtak olyanok is, akik maguknak oldották 
meg a lakhatást a következő időszakra. 

A kivitelezés első körében elkezdődött a 
közművek feltárása, valamint a bontási mun-
kálatok is. Utóbbi lomtalanítással is együtt 
jár, ugyanis sajnos elég nagy mennyiségű 
szemét halmozódott fel a Forgách-telepen, 
ennek felszámolása súlyos pénzekbe kerül 
az önkormányzat számára.

A nagyszabású projekt keretében lesz 
néhány épület, amit elbontanak, a többségét 
azonban felújítják. Többféle lakástípust ala- 
kítanak ki, lesz közöttük mozgáskorláto- 
zottak számára átalakított lakás is. Az önkor-
mányzati ingatlanok felújítása során az 
épületeket szigetelik, korszerű nyílászárókat 
építenek be, felújítják a teljes elektromos- 
és vízvezeték hálózatot. Mindezek mellett 
utakat, járdákat és parkolókat építenek a 
telepre, valamint létesül egy akadálymen-

tesített közösségi ház és egy játszótér is az 
érintett területen. Minden ingatlant csat-
lakoztatni fognak a városi közműhálózatra, 
valamint kiépítik a csapadék- és szennyví-
zelvezetést is. 

A Forgách-telepi városrehabilitáció azért 
csak most indulhatott el, mert az ön- 
kormányzat által benyújtott ráemelési ké- 
relmet csak hosszú idő után hagyta jóvá 
a kormány. A munkálatok várhatóan jövő 
ősszel érnek véget.

Elkezdődött a forgách-telepi városrehabilitáció 

Salgótarján újabb szegregátuma újul meg
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A jogilag egy ingatlanon osztozó, egy 
mérőórát használó, de több családból 
álló lakóközösségek jogosultak a  ked-
vezményre.

A fogyasztóknak a  helyi önkormányzati 
hivatalhoz kell fordulniuk, ahol kére-
lemre hatósági bizonyítványt állítanak ki, 
melyet a szolgáltató fogad be a kedvez-
mény érvényesítéséhez. 

A kedvezményt azok a családi fogyasz-
tói közösségek is igénybe vehetik, akik 
olyan – társasháznak vagy lakásszövet- 
kezetnek nem minősülő – családi házban 
vagy ikerházban élnek, ahol legfeljebb 
négy egymástól elkülönülő lakás ta- 
lálható, de csak egy közös gázórával ren- 
delkezik.

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek 
esetén külön-külön is igénybe lehessen 
venni az átlagfogyasztás mértékéig a 
rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizo- 
nyítványt kell kérni a település jegyzőjé-
től, aki a  dokumentumban megállapítja 

az ingatlanon található lakások számát.
Ez az eljárás kérelemre indul, a  jegyző 
a  hatósági bizonyítványt nyolc napon 
belül állítja ki, amennyiben az ingatlanon 
a  lakások kialakítása a vonatkozó jogsza-
bályi előírásoknak megfelel. A  kérelem 
a  település önkormányzatánál szokásos 
módon, valamint e-papíron is benyújt-
ható.

A kézhez kapott hatósági bizonyít- 
ványt a  lakossági fogyasztónak kell be- 
nyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely 
a hatósági bizonyítvány és a hozzá kap- 
csolódó nyilatkozat benyújtását követő 
hónap elsejétől fogja biztosítani a  ked-
vezményt.

A kérelem benyújtásának módjáról 
és a  további fontos tudnivalókról Sal- 
gótarján Megyei Jogú Város webolda- 
lán, a  salgotarjan.hu webhelyen, a  „Tá- 
jékoztató családi fogyasztói közössé- 
gekre vonatkozó kedvezmények igény- 
bevételéről” címre kattintva tájékozód-
hatnak.

Közbiztonsági fórum keretében egyezte- 
tett a  megyeszékhely közbiztonsági hely- 
zetének főbb kérdéseiről Salgótarján 
Megyei Jogú Város képviselő-testülete és 
a  Salgótarjáni Rendőrkapitányság mun-
katársai.  

A polgármesteri hivatal épületének Dr. 
Förster Kálmán termében szeptember 
28-án megtartott értekezlet célja a vá- 
rosrészeket érintő aktuális közbiztonsági 
feladatokról történő egyeztetés volt a 
város településrészein szolgálatot ellátó 
körzeti megbízotti állomány és a  képvi- 
selő-testület tagjainak közreműködésé-
vel. 

Az egyeztetésen Salgótarján képvise- 
lő-testületének tagjai, valamint a Salgó- 
tarjáni Rendőrkapitányság vezetője és 
a  Közrendvédelmi és Határrendészeti 
Osztály munkatársai, továbbá a  polgár-
mesteri hivatal közbiztonsági referense, 
a Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egye- 
sület képviselője, a  Salgótarján Megyei 

Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkor- 
mányzat elnöke és a  megyei rendőr- 
főkapitányság körzeti megbízotti szakirá-
nyitója is részt vett.

A megbeszélést Fekete Zsolt, Salgó-
tarján polgármestere nyitotta meg, aki 
kiemelte, hogy a  rendőrkapitányság és 
a város vezetése között az évek óta fenn-
álló együttműködés töretlen a felmerülő 
közrendvédelmi kérdésekben. Ponyi Béla 
rendőr ezredes, a  rendőrkapitányság ve- 
zetője köszöntötte a  megjelenteket és 
ismertette a megyeszékhelyen szolgála-
tot ellátó körzeti megbízottak különböző 
településrészeken végrehajtott feladatait 
és tevékenységét. Hangsúlyozta, hogy 
a  rendészeti feladatok a  jövőben is közö-
sen, a  fórumon megjelent partnerekkel 
együttműködésben kerülnek megoldásra.

A megjelentek ezt követően értékelték 
a  megyeszékhely településrészeinek köz- 
biztonsági helyzetét és az ezekkel kap-
csolatos további feladatokat.

Forrás: Police.hu

Rezsicsökkentett áron
kaphatnak gázt
a többgenerációs családi
házban élő családok

Közösen Salgótarján
közbiztonságáért

A faanyag, mint fenntartható gazdálkodás-
ból származó, megújítható energiaforrás 
fontos szerepet tölt be a magyar családok 
számára szükséges hőenergia biztosításá-
ban. A hazai erdőkből évente mintegy nettó 
6,5 millió köbméter fát termelnek ki a gaz-
dálkodók, amely minden évben kevesebb, 
mint az erdők természetes növekménye, így 
az ország hosszú távon számíthat a fenn-
tartható módon hozzáférhető faanyagra.

Mivel Salgótarjánban és környékén rengeteg 
az erdő, amelyeket nem csak a városlakók, de 
az ideérkező turisták is szívesen látogatnak, 
ezért sokakban felmerült, hogy a növekvő 
faigény kielégítése hogyan érinti majd ter- 
mészeti kincseinket. Fekete Zsolt polgár-
mester ennek jegyében kezdeményezett ta- 
lálkozót a környékünk erdőgazdálkodását 
végző Ipoly Erdő Zrt.-vel. 

Az állami erdőgazdálkodás megnyugtató 
válaszokat közölt arra vonatkozóan, hogy 
jelenthet-e negatív következményeket a 
megnövekedett tűzifa-igény Salgótarján és 
környéke erdeire. 

Mint azt Kiss László, az Ipoly Erdő vezér- 
igazgatója lapunknak is hangsúlyozta: szi- 
gorú szabályok vonatkoznak a fakiterme- 
lésre, különösen természetvédelmi terüle- 
teken. Mindemellett elmondta azt is, hogy 
maga a fakitermelés egy előzetes terv alap-
ján zajlik, ugyanakkor az elmúlt években az 
adott időszakban kitermelhető mennyiség-
nél kevesebb fát vágtak ki, így van „tartalék”  
a rendszerben. 

Amire szükség is van, hiszen a kormány 
által meghirdetett hatósági áras tűzifa- 
program miatt megnőtt a kereslet a tűzifa 
iránt. Ennek lényege, hogy az állami erdő-
gazdaságoknál keménylombos fát erdei 
köbméterenként 30 ezer, lágylombos fát 
és a fenyőt pedig erdei köbméterenként 
19 ezer forintért vásárolhatnak a magyar 
háztartások maximum 10 erdei köbméter 
mennyiségig. Fontos, hogy ez a fa nem 
„konyhakész”, vagyis nincs felaprítva, fel- 
hasogatva, erről a vásárlónak kell gondos-
kodnia, ahogy a fa elszállításáról is, a fenti  
árak az erdei rakodón lévő tűzifa alapanyag 
árát tartalmazzák.

A nagy érdeklődés miatt első körben 
azokat igyekszik kiszolgálni az erdőgazda-
ság, akiknek idén télre kell a tüzelő. Vannak 
ugyanis olyanok, akik már a jövő évi fűtési 
szezonra szeretnének tartalékolni. Mindenki, 
aki most igényli a fát a tűzifaprogram kere-
tében az garantáltan a hatósági áron fogja 
megkapni.

Salgótarjánban az Ipoly Erdő Zrt. helyi 
erdészeti irodájában, a Füleki út 160. szám 
alatt (Tel.: 20/468-7092, 20/468-7094; 
e-mail: sterdeszet@ipolyerdo.hu) lehet 
megrendelni és kifizetni a hatósági áras 
tűzifát, ezután közli majd az erdészet, hogy 
mikor és hol lehet átvenni a megrendelt fát.

Lesz elég
tűzifa télre
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Tizenhatodik alkalommal rendezték meg 
a Nógrádi Megyenapot, melynek ebben az 
évben Nógrád község adott otthont.

A múlt hagyományai iránti tisztelet jegyé-
ben szervezett esemény egyben főhajtás 
napjaink példaképei, mindennapi hősei 
előtt. A hagyományoknak megfelelően a 
megyenapon adják át a Nógrád Megyei 
Közgyűlés által alapított kitüntető címeket, 
és így történt ez a szeptemberi rendezvé-
nyen is.  

Több salgótarjáni, illetve életével, mun-
kásságával a megyeszékhelyhez kötődő 
szakember is a díjazottak között szerepelt.
Nógrád Megye Díszpolgára kitüntető címet 

kapott a Salgótarjánból elszármazott Pándy 
Piroska operaénekes.

Nógrád Megyéért Díjban részesült Tatár 
Csaba, aki több mint húsz éven keresztül 
(1985–2007) a Nógrád Megyei Sütőipari 
Vállalat és a Palócbrot Rt. termelési igaz-
gatójaként szervezte és irányította szűkebb 
hazánk és a megyeszékhely sütőipari termé-
kekkel történő ellátását.

Salkaházi Sára Díjat kapott László Fe- 
rencné, a Szociális és Gyermekvédelmi Fő- 
igazgatóság (SZGYF) Nógrád Megyei Kiren-
deltségének igazgatóhelyettese. 

Perliczi János Díjban részesült Pifka Zsolt, 
Nógrád megye vezető mentőtisztje.

Nógrád Megye Gazdaságáért Díjat kapott 

Márkus Pál, a salgótarjáni Márkus és Társa 
Mérnöki Szolgáltató Bt. tulajdonosa.

Bérczy Károly Díjat adományoztak a Sal- 
gótarjáni Strandépítők Kézilabda Club ré- 
szére. 

A megyenapon jelentették be az új „Nóg-
rádikumok” elismeréseket: két salgótarjáni 
intézmény is bekerült a „Nógrádikumok” közé.

„Nógrádikum” díjjal ismerték el a József 
Attila Művelődési és Konferencia Központot 
és annak kulturális tevékenységét, valamint 
a Salgótarjáni Bányászati Kiállítóhelyet, 
vagyis a Bányamúzeumot.

Gratulálunk a salgótarjáni díjazottaknak 
és a két „Nógrádikum” díjjal elismert intéz-
ménynek.

Két salgótarjáni intézmény is bekerült a „Nógrádikumok” közé

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szö-
vetségének Nógrád megyei szervezete által 
szervezett díjátadó gálának minden évben 
más nógrádi település ad otthont. Idén, 
az immáron 17. Nógrádi Prima Gálának az 
ebben az esztendőben várossá nyilvánítása 
100. évfordulóját ünneplő Salgótarján volt 
a házigazdája. 

A József Attila Művelődési Központ szín-
háztermében megrendezett eseményen dr. 
Huszár Máté, Salgótarján alpolgármestere 
beszédében egyebek mellett köszönetet 
mondott a vállalkozóknak, hiszen ők azok, 
akik a legtöbbet tesznek hozzá ahhoz, 
hogy városunk és megyénk települései 
működőképesek maradhassanak, hogy fej- 
leszteni lehessen a lakóhelyünk életkörül-
ményeit.   

Czékmánné Kelecsény Ágnes, a VOSZ 
Nógrád megyei elnöke a gála körüli 
összefogás méltatása mellett kitért mind-
azokra a nehézségekre, amelyek kihívást 
jelentenek napjainkban a vállalkozások 
számára, pedig az ő működésük eredmé-

nyességén rengeteg család megélhetése 
múlik. 

A köszöntőket követően következett az 
elismerések átadása. Ahogy minden évben, 
úgy idén is három megyei Prima-díjat osztot-
tak ki az eseményen. Oktatás és köznevelés 
kategóriában Lévárdi Beáta zenepedagógus; 
zeneművészet kategóriában Illés Attila; míg 
tudomány kategóriában Pálinkás Sándorné, 
a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretter-
jesztő Egyesület elnöke vehette át a rangos 
kitüntetést. 

A Prima-díjak mellett a VOSZ további el- 
ismeréseket is átadott: az „Év Nógrád me- 
gyei vállalkozója” Balla Krisztián, a Balla 
Euro Kft. ügyvezető igazgatója; az „Év Fa és 
építőanyag kereskedője” a Káplár Fatelep 
Kft. tulajdonos-ügyvezetői, Káplár András és 
Káplár Kornél; az „Év Papíripari Kereske- 
dője” Gyetvai Pál, a salgótarjáni PCT Office 
Kft. tulajdonos ügyvezetője; az „Év Autó- 
ipari szolgáltatója” Takács Zoltán, az Anco 
Bt. Bosch Car Service ügyvezető igazga- 
tója; míg az „Év Fémipari vállalkozása” a 
XHÉNIA Aluradiátor és Szerkezetgyártó Kft. 

vezetői, Tóth András és Tóth Andrásné lettek.
A Nógrád megye Társadalmi szerepválla-
lása díjat Szalók Józsefné Gál Julianna, a 
Vállalkozók az Innovációért – Csillik Zoltán 
Díjat a szuha-mátraalmási Microvilág Kft., 
a T. Németh László Partneri Nívódíjat a sal-
gótarjáni József Attila Művelődési Központ 
vehette át.

A gálát színesítette fellépésével a Salgó-
tarjánból induló, ma már országosan elismert 
énekesnő, Radics Gigi, Kántor-Müller Zsófia  
és Kántor Zoltán versperformansza, vala-
mint a Zenthe Ferenc Színház két művésze, 
Németh Anna és Erdélyi Gábor közös dala. 
Az est fő attrakciója viszont kétségtelenül a 
salgótarjáni születésű Szűcs „Szücsi” Zoltán 
és az általa létrehozott – Salgótarjánban 
először fellépő – Attraction Látványszínház 
produkciója volt, amely olyannyira elvará-
zsolta a közönséget, hogy végül álló tapssal 
köszönték meg a látványos előadást. Az 
est végén dr. Huszár Máté alpolgármester 
„Salgótarján 100 éve város” emlékérmet 
adományozott Szűcs Zoltánnak, ezzel is 
elismerve eddigi teljesítményét.

Salgótarjánban rendezték az idei Nógrádi Prima Gálát

A 17. Nógrádi Prima Gála díjazottjai
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A kormány 2001-ben a magyar nemzet 
gyásznapjává nyilvánította október hatodi- 
kát arra emlékezve, hogy az 1848-1849-es 
szabadságharc leverését követő kegyetlen 
megtorlás során 1849. október 6-án végez- 
ték ki Aradon a magyar szabadságharc ti- 
zenhárom honvéd főtisztjét, Pesten pedig 
Batthyány Lajos grófot, az első magyar 
felelős kormány miniszterelnökét.  

Az Aradi vértanúk napjának városi koszo-
rúzási megemlékezésére – melyen idén is 
részt vettek a salgótarjáni Szarvas-család 
három generációjának tagjai, akik Knézich 
Károly honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú 
egyenesági leszármazottjai – a somoskői Vár- 
alja Emlékparkban került sor, ahol dr. Huszár 
Máté alpolgármester mondott ünnepi be- 
szédet, hangsúlyozva: 173 évvel ezelőtt a 

magyar hadtörténelem egyik legtehetsé-
gesebb és szakmai értelemben legerősebb, 
személyes döntései mellett mindhalálig ki- 
tartó parancsnoki karának tagjai a hazáért 
váltak meg életüktől.     

A 13 aradi vértanú, melyek közül csak négy 
volt magyar, bizonyította az egyetemes értékek 
nemzetek felettiségét. Példaadásuk szimbolizál- 
ja, az örökös szabadságvágyat, a magyar nemzet 
egységét, de a nemzetek közti megbékélést és 
szolidaritást is – emelte ki beszédében az al- 
polgármester. Miközben fejet hajtunk az aradi 
vértanúk előtt, gondoljunk arra, hogy a zsarnok-
ság előtt, legyen bármily kifinomult, leplezett, 
jóindulatával kecsegtető, soha nem hajthatunk 
fejet – fűzte hozzá dr. Huszár Máté.

Elődeink önfeláldozó küzdelmét a magyar 
megmaradásért, a nemzet egységéért emlé- 
kezetünkben örökre megőrizzük. A mártírha-
lált halt aradi hősök legyőzték a halált, örök 
tanúságot téve a nemzet iránti hűségről. A vér-
tanúk elkötelezettségből erőt meríthetünk 
a mindennapokban, de nem csak mi, hanem 
a világ bármely szabadságszerető népe is.

Főhajtás az aradi vértanúk napján

A rendezvényen a Salgótarjáni 
Szlovák Nemzetiségi Önkormány- 
zat, valamint a Salgótarjáni Szlo- 
vákok és Barátaik Köre képvise- 
letében Homoga József köztisz- 
teletben álló fotóművész, Sal-
gótarján díszpolgára mondott 
köszöntőt.

A nemzetiségi önkormányzat 
és a mellette szerveződött ba- 
ráti kör 1996–tól működik Sal- 
gótarjánban. Feladatuk a kultu- 
rális és népi hagyományok ápo-
lása, megőrzése, bemutatása a 
magyarságnak. Ápolják a két or- 
szág barátságát, kapcsolatait, le- 
hetőség szerinti együttműkö-
désükkel elősegítik a gazdasági 
kapcsolatok mélyítését, gazda-
gítását.

A Szlovák Nemzetiségi Önkor- 
mányzat tisztelettel és megbecsü- 
léssel emlékezik azon szlovák 
nemzetiségű munkásokra, bányá- 
szokra, akik munkájukkal, tevé- 
kenységükkel hozzájárultak Sal- 

gótarján 100 éves történelméhez, 
fejlődéséhez. Fejet hajtunk előt- 
tük, s ezzel az emléktáblával járu- 
lunk hozzá, hogy a következő ge- 
nerációk is megismerjék munká- 
jukat – emelte ki ünnepi beszé- 
dében Homoga József, aki 
egyebek mellett megemléke- 
zett a történelem során Salgó- 
tarjánban letelepedett szlovák 
emberekről, akik aktív részesei 
voltak a község, majd a város 
építésének, fejlődésének.

Bányász emléktáblát
avattak Baglyason

Az idei „Civil Ősz” egyik 
kiemelt rendezvényeként em- 
léket állítottak a salgótarjáni 
civil élet meghatározó, de ma 
már sajnos nem élő szerep-
lőinek a Nógrád Megyei Civil 
Közösségi Központban. 

A „Civilek a Városért” emlék- 
fal átadóeseményén elsőként 
Nagyné Taracsák Judit, a Sal- 
gótarjáni Civilekért Közhasznú 
Alapítvány elnöke emelte ki a 
kezdeményezés jelentőségét, 
majd Dr. Dániel Zoltán, Salgó- 
tarján alpolgármestere mél- 
tatta köszöntőjében a salgó- 
tarjáni civileket, civil szerve- 

zetek, valamint az emlékfal 
létrejöttét, amely szerinte jól 
illeszkedik a „Salgótarján 100 
éve város” emlékév program-
sorozatához.  

A fal Nándori Ferencné Tóth 
Jolánnak, a Tájak Korok Múzeu- 
mok Klub Egyesület volt veze-
tőjének, Szilasi Andrásnak, a 
Baglyasalja Barátainak Köre 
ikonikus alakjának, Dr. Hor-
váth Emilné Gyimóthy Zitának, 
a Belszervi Betegek Salgótar-
jáni Egyesülete alapítójának, 
valamint Nagy Ferencné Tajcs 
Teréznek, a Sréter Ferenc Nép-
főiskolai Egyesület egykori 
elnökének állít emléket.

Emlékfallal tisztelegtek
a civil elődök előtt
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A 72. Bányásznap záróakkordjaként – a szokásoknak megfelelően – 
Baglyasalján is fejet hajtottak a hős bányászelődök előtt. Ezúttal 
a Baglyasalja Barátainak Köre kezdeményezésére emléktábla ava- 
tásra is sor került, amely a Salgótarján építésében jelentős szere-
pet játszó szlovák bányászok előtt tiszteleg.

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.

Az Aradi vértanúk napján dr. Huszár Máté 
alpolgármester mondott emlékező beszédet

Homoga József, Salgótarján 
díszpolgára mondott ünnepi 
beszédet
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Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. 
Az egész hónapos figyelemfelhívás keretében 
több eseményt is szerveztek Salgótarjánban, 
melyek közül a leglátványosabb az október 
4-én megrendezett „Rózsaszín nap” és figye-
lemfelkeltő séta volt.  

A Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni 
Alapszervezete és a Nógrád Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
által szervezett eseményen – mely idén a 
„Vigyázz magadra!” mottót kapta – a hagyo-
mányoknak megfelelően a Balassi Bálint 
Megyei Könyvtár elől indult el a rózsaszín 
ruhát vagy kiegészítőket viselő tömeg a Fő 
térre, ahol előbb Feketéné dr. Zeke Ildikó 
megyei tisztifőorvos, majd Rozványi Balázs, 
a Magyar Rákellenes Liga elnöke, végül 
az MRL Salgótarjáni Alapszervezetének 
vezetője, Kreicsi Mária szólt a jelenlévőkhöz. 
Ezután a séta résztvevői rózsaszín papírvirá-
gokat helyeztek el a Fő téri virágágyásokban.    

A „Rózsaszín nap” programjai a József 
Attila Művelődési Központban folytatódtak, 
ahol először dr. Dániel Zoltán, Salgótarján  
alpolgármestere mondta el gondolatait, majd 

emlőrákkal érintettek részvételével tartottak 
kerekasztal-beszélgetést. 

A mellrák elleni küzdelem jegyében a 
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alap-
szervezete fotópályázatot hirdetett „Figyelj 
magadra!” címmel, melynek eredményhirdeté-

sére, valamint a fotókból összeállított tárlat 
megnyitójára is ezen a napon került sor 
a József Attila Művelődési Központ előtér 
galériájában. 

A „Rózsaszín nap” programjai végül egy 
flashmobbal zárultak a Fő téren.

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság szer-
vezésében, a társszervek részvételével 
rendezték meg szeptember 16-án Salgó-
tarján belvárosában a Biztonság napját. 

Az egész napos program a reggeli órákban 
a megkülönböztető jelzéssel ellátott szolgá-
lati gépjárművek felvonulásával kezdődött 
a gyerekek nagy örömére, akik később is 
szívesen csodálták a tűzoltóautókat, rendőr- 
autókat. A Fő téren az érdeklődők talál- 
kozhattak a különböző hatóságokkal, tá- 

jékozódhattak tevékenységükről. Jelen vol- 
tak többek között a rendőrség mellett a 
katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a bün- 
tetés-végrehajtás, az adóhatóság, valamint a 
honvédség képviselői is.   

A középiskolások számára vetélkedőt is 
hirdettek a Biztonság napja alkalmából, 
melyet a résztvevő 14 Nógrád megyei kö- 
zépiskola közül végül a salgótarjáni Madách 
Imre Gimnázium csapata nyert meg. 

A nap folyamán látványos bemutatókból 
sem volt hiány. Először egy komplex, közúti 

közlekedési balesetet szimuláló gyakorlatot 
mutattak be a szépszámú érdeklődőnek, 
majd délután a rendőrség és a társszervek 
bevetési egységei külön-külön is tartottak 
bemutatót a Fő tér előtti útszakaszon az 
összegyűlt tömeg számára. 

A nagyszabású rendezvény jó alkalom 
volt arra, hogy mind a gyermekek, mind a 
felnőttek jobban megismerkedhessenek a 
rendvédelmi szervek, valamint a társszervek 
mindennapi munkájával.

A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Salgótar-
jáni Intézete 1972-es megalakulásának 50. 
évfordulója alkalmából nagyszabású talál-
kozót tartottak szeptember végén a József 
Attila Művelődési Központban. 

Az eseményen mintegy négyszáz egykori 
hallgató és dolgozó vett részt, ami jól jelzi 
az egykori intézmény jelentőségét, hiszen 
maga a salgótarjáni főiskola már mintegy 
tíz éve nem működik, mégis ilyen sokan 
eljöttek nosztalgiázni a rendezvényre szerte 
az országból. 

A József Attila Művelődési Központ 
színháztermében a résztvevőket elsőként 
Balogh Katalin, a házigazda intézmény 
ügyvezető igazgatója, egyben maga is volt 

PSZF-es hallgató köszöntötte, valamint 
felkonferálta a „PSZF – Ötven év emlékei” 
című portréfilmet, mely sokak szemébe 
csalt könnyeket. A  Kojnok Dávid rendezte 
filmben – melynek megalkotásában néhány 
kivételtől eltekintve kizárólag salgótarjániak 
dolgoztak – az archív fotók és videófelvé-
telek mellett egykori hallgatók és oktatók 
idézik fel a salgótarjáni főiskola múltját és 
jelentőségét. 

Az esemény folytatásában többen is 
felszólaltak, így a „PSZF 50” találkozó ötlet-
gazdája, egyben a rendezvény moderátora, 
Dr. Gubán Miklós egykori oktató, dr. Huszár 
Máté, Salgótarján alpolgármestere; a PSZF 
anyaintézménye, a ma már Budapesti Gaz-
dasági Egyetem képviseletében Sándoré 

Dr. Kriszt Éva rector emeritus; Dr. Rozgonyi 
József, az intézmény egykori igazgatója; Dr. 
Pál Tibor, a Magyar Könyvvizsgáló Kamara 
jelenlegi elnöke, a salgótarjáni főiskola 
egykori hallgatója és oktatója; Czékmánné 
Kelecsény Ágnes, a Vállalkozók és Munkál-
tatók Országos Szövetsége Nógrád megyei 
szervezetének vezetője, aki szintén volt a 
PSZF hallgatója és oktatója is és Dr. Bocsó 
Klára, a számviteli tanszék egykori vezetője.

A beszédeket követően a Nógrád Tánc-
együttes Salgótarján várossá nyilvánításának 
100. évfordulójára készített „Százszorszép 
– Száz év krónikái” című várostörténeti 
táncszínházi előadását nézhették meg a 
jelenlévők, majd a találkozó kötetlen formá- 
ban folytatódott tovább.

„Rózsaszín nap” a mellrák ellen

Biztonság napja Salgótarjánban

PSZF 50: az egykori salgótarjáni főiskolára emlékeztek
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Látványos, a létesítményt használó 
sportágakat megidéző falfestménynek 
köszönhetően kapott új köntöst a Vá- 
rosi Sportcsarnok emeleti folyosójá- 
nak egy szakasza, a Szojka Ferenc-szo-
bor környezete. 

A város önkormányzatának „Színezzük  
ki Salgótarjánt!” elnevezésű pályázatra  
a Salgótarjáni Strandépítők KC nyújtott 
be támogatási kérelmet, szerette volna 
ugyanis a Városi Sportcsarnok külső 
homlokzatát egy közösségi festés 
keretében megszépíteni. A pályázatuk 
pozitív elbírálásban részesült. Ezután 
elkészültek a látványtervek, sőt, már a 
festés időpontját is kitűzték, azonban 
időközben kiderült, hogy a sportcsar-
nok várható energetikai felújítása a 
homlokzat szigetelésével is jár, így a 
külső látványfestés majd csak egy 
későbbi időpontban, a szigetelési mun- 
kálatok befejezését követően valósul-
hat meg.  

A létesítményt működtető Salgótar- 
jáni Rendezvény- és Médiaközpont 
azonban az intézményszépítés jegyé-
ben felkarolta az ötletet, és az emeleti 
folyosón található Szojka Ferenc-szo-
bor környékén, a tervező, Girtl László 

által megálmodott, a sportágakat élet- 
re keltő terv egy részét megvalósította, 
így az emlékmű környezete új köntöst 
kaphatott.

A közösségi festésből kivették részü-
ket a létesítményt használó sportágak 
képviselői, valamint a Salgótarjáni 
Rendezvény- és Médiaközpont mun-
katársai, köztük az ügyvezető igazgató 
Balogh Katalin, de ecsetet ragadott 
dr. Huszár Máté, Salgótarján alpolgár-
mestere is.

Különleges festéssel 
gazdagodott a sportcsarnok

A salgótarjáni Hello Halloween programjai min- 
den évben nagy sikert aratnak a gyerkőcök köré-
ben, így idén sem maradhat el a tökfaragással, 
vetélkedővel és jelmezversennyel is színesített 
családi program, melynek helyszíne ahogy tavaly, 
úgy idén is Eresztvény lesz.   

A 2022. október 30-án, vasárnap 10 órától kezdődő 
„rémisztő” Hello Halloween tematikája idén a 
népszerű mese, a Hotel Transylvania lesz. Tök jó 
programok várnak mindenkit a nap folyamán a 
szó minden értelmében, hiszen, ha Halloween, 
akkor nem maradhat el a tökfaragás, mindenki 
elkészítheti majd saját töklámpását a helyszínen. 
De lesznek egyéb kreatív kézműves foglalkozá- 
sok, a már említett családi akadálytúra a Hotel 
Transylvania tematikájában, jelmezverseny, játszó-
park és halloween-i édességek is. 

Mindezeken túl mesés-zenés-táncos programok-
kal is készülnek a szervezők: lesz bábszínház, fellép 
Farkasházi Réka és a Tintanyúl, halloweeni bűvész 
show-val varázsolják el a kicsiket és nagyokat, zárás- 
ként pedig Monáék lejtenek majd egy szuper boszi- 
táncot.

Részletes program és további információ: a Salgó - 
tarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Facebook-olda-
lán, illetve a www salgoremek.hu oldalon olvasható.

Idén is lesz 
Hello Halloween
Eresztvényben

Az általa alapított Attraction Látványszín- 
házzal az egyik legnagyobb brit tehetség- 
kutatót megnyerő táncművész, Szűcs Zoltán 
„Szücsi”, valamint Kubinyi Júlia népdal - 
énekes voltak a „Salgótarján 100 éve város” 
emlékévet végig kísérő, Az én STorym című 
beszélgetés-sorozat legutóbbi vendégei.

A hagyományoktól eltérően ismét rendkí-
vüli időpontban, ezúttal október 1-jén várta 
a nézőket Az én STorym című sorozat a 
KultPont Kamarateremben, ahol Szily Nóra 
újabb Salgótarjánból származó, de országos, 
sőt nemzetközi karriert építő hírességekkel, 
kiemelkedő szakemberekkel beszélgetett.    
Ezúttal Kubinyi Júlia, Junior Prima-díjas ma- 

gyar előadóművész és népdalénekes volt az 
egyik vendég, aki a közelmúltban a kultikus 
Fonó Budai Zeneház népzenei művészeti 
vezetője is lett. A Salgótarjánban csak Jul- 
csiként emlegetett nagyszerű énekes gye-
rekkorától napjainkig idézte fel karrierjének 
legfontosabb mérföldköveit.

A folytatásban a szélesebb magyarországi 
közönség által leginkább a 90-es évek nép- 
szerű fiúcsapatából, a Hip Hop Boyz pop- 
együttesből ismert, ám a később általa 
megalapított Attraction Látványszínházzal 
világhírnévre szert tevő Szűcs Zoltán 
„Szücsit” kérdezte ki Szily Nóra salgótarjáni 
emlékeiről, de részletesen kitárgyalták azon 
a bizonyos 2013-as Britain’s Got Talent brit 

tehetségkutatón szerzett élményeket is, 
amelyet első külföldiként nyert meg az 
Attraction, és ezzel elindult világhódító 
útjára.

A beszélgetés visszanézhető a Salgótar-
jáni Városi Televízió Youtube-csatornáján.

A következő Az Én STorym ezúttal újra 
a megszokott időpontban, a hónap utolsó 
szombatján, azaz október 29-én 17 órától 
lesz a KultPont Kamarateremben: Szily 
Nóra ezúttal Al Ghaoui Hesna újságíróval, 
valamint Oláh Gergő énekessel beszélget 
majd. A részvétel ingyenes, de a helyek kor-
látozott száma miatt regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni a salgoremek.hu weboldalon 
lehet.

A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád 
Megyei Szervezete, valamint a Salgótarjáni 
Bélyeggyűjtő Kör szervezésében megvaló-
sult gazdag tárlatot október első hetében 
tekinthették meg az érdeklődők, akik renge- 
teg féle bélyeget, képeslapot, érmét, kitűzőt 
megcsodálhattak. Salgótarján összes fontos 
intézménye megjelent valamilyen formá-
ban a kiállításon, de megtalálhatóak voltak 
a különböző évfordulóknak emléket állító 
bélyegek, képeslapok és érmék is.  

A tárlat igazi különlegessége volt az a hat 
„bélyegfestmény”, amelyeket Czimer-Szend- 
rei Judit készített bélyegek felhasználásával. 
Az egyik kép jelentős részben egyenesen a 
salgótarjáni 1 forintos forgalmi bélyegekből 
állt össze.

A salgótarjáni gyűjtőkörök büszkék le- 
hetnek eredményeikre, melyek országosan 
is elismertek, ez a mostani tárlat is bi- 
zonyosságát adta elismerésre méltó tevé-
kenységüknek. 

Újabb világhírűvé vált salgótarjáni volt Az én STorym vendége

Centenáriumi 
kiállítás
Salgótarján várossá nyilvánításának 100. 
évfordulója tiszteletére Centenáriumi bé- 
lyeg-, érem- és képeslap-kiállítást szerveztek 
városunk gyűjtőkörei a József Attila Műve-
lődési Központ üvegcsarnokában. 
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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

Jeck Ferenc athéni védők gyűrűjében, SBTC-AEK Athén 1-1, 1972. 
szeptember 27.

Munka az acélgyári (ekkor Salgótarjáni Kohászati Üzemek, SKÜ) 
dróthúzóüzemben, 1972

Országjáró Diákok Országos Találkozója, salgótarjáni kemping, 1973 A megyei kórház gyógyszertára, 1970 körül.

A Bartók Béla úti óvoda, 1974 A IV. szabadtéri szoborkiállítás a főtéren, 1974
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A millenniumi programsorozat jegyében 
a Városháza árkádja alatt avatták fel a salgó- 
tarjáni panteont, amely a  városi polgári kör 
kezdeményezésére született. Itt kapott he- 
lyet 2002-ben Bátki József bronz mell-szob- 
ra is.

Bátki József festő- és szobrászművész 1877. 
március 14-én született Zagyvarónán. A  rozs- 
nyói gimnázium elvégzése után a  buda- 
pesti Iparművészeti Főiskolán ösztöndíjas- 
ként tanult díszítőfestészetet. Egyéves párizsi 
ösztöndíjat kapott a  Julian Akadémiára, majd 
Münchenben és Grazban tanult. Hazatérve 
Pestújhelyen telepedett le.  

Meghívták Róth Miksa üvegfestészetébe, 
ahol figurális tervezőként nyolc évig dolgo-
zott – többek között – Rippl-Rónai Józseffel, 
Nagy Sándorral, Körösfői-Kriesch Aladárral 
együtt.

Főként templomi színes üvegeket, üveg- 
ablakokat, velencei mozaikokat tervezett. 
Büszke volt – a többi között – a zeneakadé- 
miai mozaikképre, a  fokvárosi nagy üveg- 
festményre, a Pannonhalmi Apátság homlok- 
zatának mozaikképére, a  mexikói színház 
nagy opalescens üvegképére. Nagy hatással 
volt rá a  századforduló szecessziós irány-
zata.

Az I. világháború kitörésekor besorozták, 
kikerült a  frontra. Később Budapestre ren- 
delték, ahol több művésztársával elkészítet- 

ték az Uzsoki áttörés című a 6 méter magas 
és 20 méter széles festményt. A kép 36 tá- 
bornokát ő festette meg. 

A művész 1923-ban készítette el a salgó-
tarjáni római katolikus templom főoltárának 
faragványait és főoltárképét. Ugyanebben 
az évben egy országos képkiállítás aranyér-
mét nyerte el Salgótarjánban. 

A két világháború között Bátki József Sal-
gótarján kiemelkedő művészegyéniségének 
számított. 1932-ben kiérdemelte szobrával 
a Halmos Izor-díjat, és további elismerése-
ket is nyert munkáival.

1934-ben, szülőfalujában elkészítette a 
templom freskóit, és 57 éves korában végleg 
itt telepedett le. 

A művész 1935-ben a  salgótarjáni déli 
templom oltár- és üvegablak-terveit készí-
tette el. Rendszeresen részt vett a  Balassi 
Bálint Társaság kiállításain. Magánrendelé-
sekre képeket, szobrokat készített. 1939-ben 
Élő vonalak címmel rajzkönyvet jelentetett 
meg. 

1941-ben, a Paál László Társaság 80 éves 
jubileumi kiállításán Napsugár című szobra 
elnyerte a  társulat nagydíját. 1944 elején 
felvették az Országos Magyar Képzőmű-
vészeti Társulat soraiba, ekkor kérték fel 
a  Képzőművészeti Főiskola faszobrászati 
tanszékének vezetésére.

A II. világháborút követő években Bátki 
József az akkori salgótarjáni gimnázium 

homlokzati szobrait faragta meg. 1948-ban, 
a  magyar forradalom és szabadságharc a 
100. évforduló tiszteletére a művész Petőfi 
Sándor-domborművet készített, amelyet 
azonban csak 1973-ban, Eresztvényben, a 
Salgó Hotel falán helyeztek el.

Bátki József 1948. december 27-én hunyt 
el Salgótarjánban. A  zagyvarónai általános 
iskola 1997-ben vette fel Bátki József nevét. 
Ugyanott közösségi házat is elneveztek a 
művészről.

Bátki József festő- és szobrászművész munkái maradandóak 
Főoltárt készített a katolikus templomban

A Dexion-Salgó polc elemeit gyártó üzemrész az acélgyárban (ekkor SKÜ), 1972

Bátki József



11SALGÓTARJÁN 100 ÉVE VÁROS  MELLÉKLET

A Salgóbánya fölé magasodó 625 m magas 
sziklacsúcson emelkednek Salgó-vár romjai. 
Innen déli irányba haladva, néhány perces 
sétával érhetjük el Boszorkánykő – más né- 
ven Kis-Salgó szikla – 572 m-re magasodó 
bizarr szikláit. 

A Boszorkánykő körül kialakított geológiai 
tanösvény egy kisebb hasadékvulkán vál- 
tozatos kőzeteit mutatja be. Láthatunk itt 
mélyből felszakított üledékzárványokat, haj- 
lott lávalemezeket, kukoricacsövesedő ba- 
zaltoszlopokat. A sziklagerinc keleti fala 
majdnem függőleges, ez az egykori törésvo- 
nal természetes úton kibomlott fala, amely 
elérheti a 15–20 m magasságot is.    

S miért Boszorkánykő? Többféle legenda 
is él a nép ajkán!

Az általános hiedelem szerint a magas 
bazaltkúp arról kapta a nevét, hogy tavasszal 
és ősszel itt, a ködbe burkolt magaslaton 
gyűltek össze a környékbeli – fekete mágiát 
űző – boszorkányok tanácskozni. 

A tavaszi teliholdas időszakokban meg- 
tárgyalták, milyen ármánykodásokkal ke- 
serítsék meg a helybeliek életét; milyen 
rontást vigyenek a falvakba, milyen járványt, 
állatbetegséget terjesszenek, mikor legyen 
árvíz és mikor jégeső. S ha már együtt 
voltak, többféle fekete mágiával kapcsola- 
tos rituálét hajtottak végre. Ősszel pedig 

összegezték a munkájuk sötét „eredményét”. 
A boszorkányokat soha nem látta senki, de 
a Kis-Salgó közelében lakók a seprők suhogá-
sából sejtették az érkezésüket, és ilyenkor 
messze elkerülték azt a helyet.

A legenda szerint minden tavasszal véres 
emberáldozatot mutattak be felettesük, a fő- 
boszorkány tiszteletére, amiért az új és még 
nagyobb varázserővel ruházta fel mindegyiket. 

Valamelyik közeli településről elraboltak 
egy előre kiszemelt szűzlányt, és a tanácsko-
zás végén hangos kurjongatások közepette 
ledobták a szikláról. 

Más néphiedelem szerint a Kis-Salgó la- 
pos tetejű szikláján nagyon szerettek tán-
colni a boszorkányok táncolnak, innen ered 
a különleges, egyébként fenséges szépségű 
helynek a neve.

Egy másik monda szerint az inkvizíció 
alatt ezen a helyen zajlott a boszorkány-
perek egyik fő momentuma. Akiket boszor- 
kánysággal vádoltak, innen lökték le a mély- 
be. Ha a vádlott a zuhanás végén meghalt, 
akkor bebizonyosodott, hogy nem volt bo- 
szorkány, megmenekült a lelke. Ha valami 
csoda folytán túlélte, azzal bizonyosságot 
adott az inkvizítorok számára, hogy valóban 
boszorkánnyal van dolguk, és vitték is meg-
égetni.

Egy következő történet szerint egy sze- 
relmes pár nő tagját boszorkánysággal vá- 
dolták meg, és lelökték a sziklaoromról, amit 
természetesen nem élt túl. A férfi bánatában 
utána vetette magát.

Akárhogyan is, az elénk táruló panoráma 
miatt megéri felmenni!

A Kis-Salgó szikláján a hiedelem szerint borzalmak történtek
Félelmetes legendák Boszorkánykőről

Az épülő garzon toronyházak, 1972. A kettős toronyházat 1974-ben adták át

Az előtérben Boszorkánykő, mögötte Salgó vára
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Zagyvaróna 1973 óta Salgótarjánhoz tartozó 
település a Zagyva forrása közelében. A  te- 
lepülés 1341-ben már létezett, a középkor-
ban Rónya (Nagy-Rónya) néven említik az 
oklevelek.

A XI. század elején kialakított királyi várispán- 
ságok idején került Tarján és környéke a Ka- 
csics nemzetség birtokába, akik Zagyvafő vá- 
rát a  XIII. században, a  tatárjárás után épít-
hették fel a település északi végén lévő 423 
méter magas Várhegyen.  

Írásos emlék 1290-ből maradt, amikor – a 
vár említése nélkül – itt keltezik a  Kacsics 
nemzetségbeli Leusták-ág és a Rátót nembe- 
liek ellenségeskedését lezáró oklevelet. Fel- 
tehetően ebben az időben alakították ki a 
dombtetőt övező sáncárkot is. 

A terület 1341-ben már a  Rátót nembeli 
Balden fiainak tulajdonaként szerepel, és 
a  várat a  XIV. században tovább építhették 
a  lakótorony kialakításával és a  védművek 
megerősítésével. 

Az 1426. évi oklevél szerint a  korponai 
konvent előtt Arani Mihály fia István azt bi- 
zonyította, hogy Zagyvafő vára az ő birtokában 
van. Ezután ismeretlen körülmények között 
romba dőlt, és az 1435-ben kelt okirat már 
„Castrum desertum Zaghwafew”-nek nevezi.

Az 1440-es években Griska cseh huszita 
zsoldosvezér hada kerítette hatalmába a kör- 
nyéket. Újjáépítették a várat, amely egészen 
1460-ig volt birtokukban, amikor a  királyi 
had a husziták elleni hadjárata során Salgó- 
val együtt visszafoglalta. 

Mátyás király személyesen is részt vett az 
ostromban. A  legenda szerint az ostrom köz- 
ben egy nyílvessző eltalálta és megsebesí-

tette a királyt, aki ezen annyira feldühödött, 
hogy leromboltatta a várat.

Később az erősséget megpróbálták helyre-
állítani, 1469-ben „fortalicium Zagyva”-ként 
említik, de 1478-ban már teljesen romokban 
hevert, és nem is épült fel többé. Mára 
a  hegyormon csupán néhány falmaradvány, 
elszórt kövek és a hegytetőt körülvevő száraz 
várárok maradt fenn.

A várhoz tartozott Zagyvafő helység is, va- 
lamint Garáb, Korlátfalva, Szenterzsébet (ma 
puszta) és Inaszópuszta is, amelyet 1435-ben 
városnak mondtak az oklevelek.

A helység és a  rom előbb a  Serkei Lo- 
rántffyak birtoka volt, majd 1483-ban a Tornai- 
ak pereskednek érte. Később, 1548-ban Zagy- 
vai Simon birtokában volt. Az 1715-20. évi 
összeírásokban nemes községként fordult elő. 

A XVIII. század közepén ismét jobbágyköz-
ségként említették, ekkor a  Bulyovszkyak, 
majd 1770-ben Prileszky özvegye Rad-
vánszky Erzsébet, a XIX. század első felében 
báró Prónay Lajos volt a község földesura.

Az 1900-as évek elején Zagyvaróna hatá-
rában feküdtek a  Salgótarjáni Kőszénbánya 
Rt. bányái. A községhez tartozott az említett 
Inaszóbánya mellett Rónabánya is. A  helyi 
római katolikus templom még a török korból 
való.

Zagyvaróna községet 1973-ban csatolták Salgótarjánhoz 
Mátyás király is megsebesült az ostromnál

A IV. szabadtéri szoborkiállítás a főtéren, 1974

Zagyvaróna 1973-tól tartozik Salgótarjánhoz
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A Pénzügyi és Számviteli Főiskola, valamint 
a Nógrád Megyei Tanács megállapodása 
alapján a PSZF salgótarjáni kihelyezett tago- 
zatán 1972 szeptemberében indult el a kép- 
zés ipari szakon dr. Lonsták László közgaz-
dász vezetésével.

Az induláskor az alacsony hallgatói lét-
számhoz csak hat főállású és három óraadó 
oktatóra volt szükség. Kezdetben a zeneis-
kola épületében folyt a képzés 1978-ig, a 
főiskola épületének átadásáig. 

A kis létszám miatt az oktatók a PSZF tan- 
székeinek irányításával végezték a munká-
jukat, a tagozatvezető feladata a munkák 
helyi összehangolása volt. 

Az évek múlásával a hallgatói létszám 
nőtt, amihez több speciális tárgy oktatására 
képes szakemberre volt szükség. Ekkor ala-
kultak meg a tanszéki csoportok, amelyek 
szakmai irányítását a PSZF tanszékvezetői 
látták el. 

Az 1980-as főiskolai szervezetátalakítás 
után a salgótarjáni tagozat intézeti rangot 
kapott, amely nagyobb önállósággal járt. 
Ekkor már lehetőség nyílt a tanszéki csopor-
tok élére vezetőket kinevezni. Az 1980-as 
évek vége felé a szervezet növekedésével 
a tanszéki csoportok tanszéki osztályokká 
alakultak át, amelyekből már hét működött 
az intézetben. 

Az 1981-től 16 esztendeig évente meg-
rendezett Fiatal Közgazdászok Országos 
Találkozója révén főiskolánk bekapcsoló-
dott az országos szakmai vérkeringésbe. Az 
intézményből sok kiemelkedő szakember, 

vezető került az ország több jelentős szer-
vezetébe, intézményébe.

Az 1990-es években a demográfiai csúcs-
csal és a korábban az elit felsőoktatásba be 
nem került tanulni vágyókkal ezer főre nőtt 
a hallgatói létszám. Ez idő tájt új épülettel 
is bővült a tarjáni intézet, amely kiemelkedő 
szerepet töltött be Nógrád megye értelmi-
ségiekkel való ellátásában is.

Ugyanakkor érezhető volt a színvonal 
csökkenése, mivel a jó képességű hallgatók 
nagy egyetemekre pályáztak, és már a má- 
sodik vonal jelentkezett a salgótarjáni fő- 
iskolára.

Az intézet élén 1996-ban a nyugállo-
mányba vonuló dr. Lonsták Lászlót a szintén 
helybeli dr. Rozgonyi József követte.

A 2000-es felsőoktatási integráció után 
a tarjáni intézmény három főiskola – a Kül- 
kereskedelmi, a Kereskedelmi és Vendéglá-

tóipari és a PSZF – egyesüléséből létrejött 
Budapesti Gazdasági Főiskolához került. 
Ezzel az addigi főiskolai intézet már csak 
egy kar intézete lett, kisebb önállósággal. 
A  20 ezer hallgatójú főiskolának a 600-as 
létszámú intézet nem különösebben számí-
tott.

Az egységes ponthatár bevezetése után 
Salgótarjánban vészesen csökkent a felvett 
hallgatók száma, ami komoly anyagi vesz-
teségeket is jelentett. A város az intézet 
segítségére sietett, és több éven keresztül 
anyagilag támogatta a hiányzó hallgatói 
létszámot. Ekkor már látszott, hogy rövide-
sen kimondják a halálos ítéletet. Ez 2013. 
szeptember 1-jén be is következett.

Nemrégiben, az alapítás 50. évfordulója 
alkalmából a volt tanárok és hallgatók talál-
kozót rendeztek a József Attila Művelődési 
Központban.

Ötven éve indult a város első felsőoktatási intézménye
Ellátták a megyét szakemberekkel

Dr. Lonsták László igazgató nyitotta meg a főiskola első tanévét 1972-ben

A főtértől északra a Rákóczi út nyugati oldalán lévő utcafronti házak szanálása, 1974
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A Salgó Hotel épülete Eresztvényben, 1970-es évek második fele

Salgótarján vezetése 1959-ben döntött egy 
új, városközponti szálloda létrehozásáról. 
A  Jánossy György tervei alapján készült épü- 
letet a főtér mai helyén jelölték ki. Az alapo- 
zás 1962. március 20-án indult, és október 
22-én már szerkezetkészen állt az épület.    

A szálloda kétszintes kiszolgáló és héteme-
letes, 84 szobás épületét 1964. április 5-én 
adták át. A nyers beton mint homlokzat-
képző anyag itt jelent meg először a hazai 
építészetben.   

A Hungarhotels új szállójának első igaz- 
gatóját, Molnár Máriát 1963. december 1-jé- 
vel nevezték ki, Herczeg József lett az igaz- 
gatóhelyettes, Begyik István az éttermi üzlet-
vezető, Elek István pedig a főszakács. 

A szállodát 1964. április 5-én nyitották 
meg, az első híres vendége Andrijan Nyikolajev 
űrhajós volt.

Az étterem és a presszó gazdaságosan 
működött, a szobák kihasználtságával akad- 
tak gondok, mert a városban nem voltak 
olyan programok, amelyek vonzották volna 
a turistákat.

A konyhájuk hamar híressé vált, erre építve 
szerveztek gasztronómiai rendezvényeket. 
Széchenyi Zsigmond, a nagy vadász-író is lá- 
togatta az éttermet.

A szálló mindemellett rendkívül ráfizeté-
ses volt, ezért 1969-ben az új igazgató, dr. 
Vadas Gábor feladata az volt, hogy tüntesse 
el a veszteséget, amelyet három és fél éves 
munkájával meg is valósított. Erősen épített  
a szálló híres konyhájára, növelte a szálloda 
kihasználtságát, megemelte az alacsony ára- 
kat, és a folklórhagyományokra alapozva kül- 
földi turistáknak szerveztek rendezvényeket 
pl. Hollókőben.

Aztán 1973-tól első helybeli igazgatóként 
Gecse István első ízben nyereségessé tette 
a szállodát. A szobák kihasználtságát segí-
tették a SZOT-üdülések és az IBUSZ által 
szervezett turistacsoportok. 

A város felé is nyitottak, elindították a Ka- 
rancs Bisztrót és a Tajga Teázót, amelyek ja- 
vították az eredményességet. 

Gecse Istvántól Begyik István vette át a 
stafétabotot, majd 1984-ben, egy nehéz idő- 
szakban újra dr. Vadas Gábor vette át a veze-
tést, aki a konszolidáció mellett megtalálta 
az új vezetőt a helybeli Karácsonyné Sándor 
Gabriella személyében, aki azután a leghosz-
szabb ideig – a rendszerváltást követően 
is – vezette a szállodát. 

A magánosítás után helyi üzletemberek 
kezébe került a szálloda, a szakmai vonalat 

– már résztulajdonosként – Karácsonyné 
Sándor Gabriella vitte tovább. Az egyre rosz- 
szabb gazdasági környezetben a szálloda 
végül 2001-ben zárta be a kapuit.

Az épület alsó szintjén lévő helyiségeit 
eladták, azokban bank és üzletek működ-
nek.

A város közepén szellemépületként ék- 
telenkedő Karancsot a tulajdonosok fel 
akarták újítani, de ennek pénzügyi háttere 
nem állt össze. Az épületet többször meg- 
hirdették eladásra, de sokáig ez sem sike-
rült.

Végül az idei év elején tartott árverésen 
155 millió forintért új gazdára lelt a volt 
szálloda: egy ingatlanberuházó cég vásá-
rolta meg a város egyik jelképének számító 
épületet.

A Karancs Szálló volt az új városközpont első épülete

Hatvan éve kezdték az építkezést 

A Karancs Szálló a fénykorában, 1977-ben
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1968, Mexikó: első ízben – és eddig utol- 
jára – köszönthettünk salgótarjáni klub szí- 
nekben sportoló olimpiai bajnokokat. Az 
SBTC két kiválósága, Básti István és Szalay 
Miklós a labdarúgó-válogatottunk tagjaként 
szerzett aranyérmet. Szintén a bajnokcsapat 
tagja volt a karancsaljai születésű, salgó-
tarjáni nevelésű Menczel Iván és a korábban 
az SBTC-ben élvonalbeli játékossá váló Kocsis 
Lajos, akik a cserhátszentiváni születésű 
Noskó Ernővel kiegészülve alkotják a nóg-
rádi „mesterötöst.”

Az olimpia idején 22 éves Szalay Miklós el- 
mondta:

– A válogatott kerettel hónapokig készül-
tünk az olimpiára. Voltak olyan pillanatok, 
amikor nem sok esélyt adtam magamnak a 
csapatba kerülésre. Az utolsó két edzőmér-
kőzésen jól ment a játék, ekkor kerültem 
a 18-as utazó keretbe. Eljött a nagy nap, 
1968. szeptember 30-án 14 órás utazás 

után érkeztünk Mexikóvárosba. A közel egy 
hónapos kint tartózkodás csodálatos volt.

Mint Szalay Miklós elmondta, nagyon jól 
összekovácsolódott a csapat. Problémát csak 
Varga Zoltán távozása okozott, ekkor át 
kellett alakítani a csapat szerkezetét. 

– De a végére minden simán alakult, és a 
dobogó legmagasabb pontján állva énekel- 
tük a Himnuszt – folytatta a kiváló játékos.

Szalay Miklós két mérkőzésen szerepelt: 
Izrael ellen 2:0-ra nyertek a mieink, ő a má- 
sodik félidőre állt be, majd a negyeddöntő-
ben a Guatemala elleni 1:0-ás siker során a 
72. percben lépett.

– Nekem minden perc ajándék volt – 
hangsúlyozta a nagyszerű középpályás.

Básti István négy mérkőzésen lépett pá- 
lyára Mexikóban.

– Hosszú hetekig tartó felkészülést kö- 
vetően utaztunk az aztékok országába. 
A klubtársammal, Szalay Mikivel voltunk 
Mexikóban – említi. – Örültünk, hogy vidéki 

fiatalként ott lehetünk. Óriási élmény volt 
részt venni a világ legnagyobb sportfeszti-
válján, ahonnan aranyéremmel tértünk haza.

Básti István mind a négyszer a bal 
szélen kapott helyet dr. Lakat Károly és Sós 
Károly csapatában. Az El Salvador ellen 
4:0-ra megnyert találkozón, a Ghána elleni  
2:2-es döntetlen alkalmával csereként lépett 
pályára, míg az Izrael elleni, 2:0-ás győzelmet 
hozó összecsapást végigjátszotta. A negyed-
döntőben Básti újra a bal szélen kezdett, 
aztán a 73. percben éppen Szalay váltotta.

– A döntőben a bolgárok ellen nem 
játszhattam, de az olimpiai dobogó tetején 
állva hallgatni a Himnuszt, csodálatos érzés 
volt – hangsúlyozta Básti István.

A magyar labdarúgó-válogatott ered-
ményei az 1968-as olimpiai játékokon. 
Csoportmérkőzések: El Salvador ellen 4:0, 
Ghána ellen 2:2, Izrael ellen 2:0. Negyed-
döntő: Guatemala ellen 1:0. Elődöntő: Japán 
ellen 5:0. Döntő: Bulgária ellen 4:1.

Básti István és Szalay Miklós Mexikóban szerzett aranyérmet 

Tarjániak az olimpiai dobogó tetején

A magyar csapat az olimpiai dobogó tetején. Balról az első Básti István,  
a harmadik Szalay Miklós

Az 1968-as magyar olimpiai válogatott. A felső sorban jobbról a második 
Básti István, középső sor jobb szélén Szalay Miklós 

Az 1976-ban átadott Városi Sportcsarnok.
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Mozgalmas héttel kezdődött a hónap a Ba- 
lassi Bálint Megyei Könyvtárban. Állatsimo- 
gatót, kiállítást és előadásokat is rendeztek 
a könyvtári napok salgótarjáni rendezvé-
nyein október 3-9. között.

Tizenhetedik alkalommal került sor az Or- 
szágos Könyvtári Napok eseményeire az In- 
formatikai és Könyvtári Szövetség koordiná-
lásával. A salgótarjáni Balassi könyvtár mellett 
a Beszterce-lakótelepi, a Forgách-telepi és a 
zagyvarónai fiókkönyvtárakban is szerveztek 
rendezvényeket. Az október 3-i nyitónapon a 
Petőfi Sándor nyomában a Petőfi-emlékévben 
című tárlatot tekinthették meg az érdeklődők, 
majd villámcsődülettel ünnepelték meg, hogy 
70 évesek lettek a megyei könyvtárak.

Láss, hallj, érzékelj! mottóval középiskolá-
soknak tartottak érzékenyítő foglalkozást a 
mindennapok esélyeiről, majd azzal foglal-
koztak, hogyan működik a könyvtárlátogatás, 
a könyvtárhasználat az értelmi fogyatékos-
sággal élő fiatalok számára.

A második napon, az állatok világnapján 
a kutyákról és a kutyatartásról szerveztek 
előadást és beszélgetést Simon Szilvia kör-
nyezeti nevelő és Izsa István kutyasuttogó 
közreműködésével, a kisiskolásoknak pedig 
interaktív műsorral kedveskedtek.

Trux Béla író október 6-án arról beszélt, 
milyen volt a honvédelem Árpád idején, a 
16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület pedig kiállítással és 
fegyverbemutatóval egybekötött előadást tar- 

tott hagyományőrzésről és honvédelemről.
A Balassi könyvtár vendége volt Vig Balázs 
meseíró is. Némethné Jancsi Ilona textil- 
szobrász a paverpol technikát ismertette 
meg foglalkozásán, de rendeztek beszél- 
getést a fizikai és mentális fittség megőrzé-
séről is.

A zárónapon állatsimogatóval várták a 
gyerekeket, a Paramisi Társulat interaktív 
meseelőadással lépett fel, A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárjával.

A könyvtári napok idején a feledékeny 
olvasók késedelmi díj nélkül vihették vissza 
lejárt határidőjű könyveiket, de akciós tag- 
ságot, félpénzes beiratkozást, valamint tan- 
évkezdési akciót is hirdettek, és megtartot-
ták a régi könyvek és folyóiratok vásárát is.

Megünnepelték a 70 éves megyei könyvtárakat

Megyénk múltját sokrétűen feldolgozó blo-
got készítettek a Magyar Nemzeti Levéltár 
Nógrád Megyei Levéltárának munkatársai 
egy megyei projekt keretében.      

Nógrád Megyei Digitális Tár néven indult törté-
nelmi blog, mely elsősorban levéltári források 
felhasználásával mutatja be a megye múltját, 
örökségét a nagyközönség számára. A Magyar 

Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 
munkatársai által készített internetes felület 
többek között tartalmaz kronológiát, képcsar-
nokot és videógalériát, de találhatóak rajta 
nemesi jegyzőkönyvek, valamint digitális fel-
adatok és oktatási segédanyagok is. Emellett a 
blogon megismerhetőek különböző országos 
események megyénkre gyakorolt hatásai, 
szerepelnek benne az elmúlt évek közösségi 

eseményei, illetve van egy Nógrádi történetek 
című menüpont is az oldalon. 

A blogot ismertető eseményen mutatták 
be Gréczi-Zsoldos Enikő Fejezetek a palóc 
nyelvjárás történetéből az ómagyar kortól 
napjainkig című könyvét is. Mind a blog, 
mind a könyv a Nógrád Megyei Önkormány-
zat „A megyei identitás erősítése Nógrádban” 
című projektjének keretében valósult meg.

Elindult a Nógrád Megyei Digitális Tár 

Gaál István művészi hagyatéka Pásztóról 
került a salgótarjáni Dornyay Béla Múze- 
umba. Az emlékszobát október 6-án ün- 
nepélyes keretek között adták át.

Salgótarján várossá nyilvánításának 100. 
évfordulóján egy olyan kivételes egyéniség- 
nek nyílott emlékszobája, aki a magyar 
filmtörténet jeles személyiségeként sokat 
tett megyénk és székhelye jó hírnevének 
öregbítéséért. 

A salgótarjáni születésű művész számára 
egész életében meghatározó volt a szülő-
földjéhez fűződő viszonya. Fontosak voltak 
a salgótarjáni gyökerei, ahol a nyarakat töl- 
tötte a nagyszüleinél, és Pásztó, a gyermek- 
korának színhelye. A későbbiekben is gyak-
ran és szívesen jött megyénkbe, de nem 
nosztalgiázni jött haza, hiszen itt mindig 
otthon érezte magát.

Az emlékszoba átadásán dr. Huszár Máté, 
Salgótarján polgármestere emlékeztetett 
arra, hogy Gaál István sok filmjében fel- 
használta azokat a motívumokat, helyszí-
neket, melyeket e vidékről vitt magával. 
A  szülőföld gyökerei konkrét értelemben 
is megjelennek alkotásaiban. A Bartók Béla 
életét bemutató Gyökerek című filmjének 
központi szimbólumát Salgótarjánban, a 
Dolinkában találta meg, de városunkban 

történt a medvetáncoltatás jelenetének fel- 
vétele is.

A Dornyay Béla Múzeum tavaly megren-
dezett nagy sikerű „A képíró Gaál István” 
című tárlata egyfajta előhangjaként is 
tekinthető a mostani állandó kiállításnak. 
Az emlékszobát, amelynek a múzeum pá- 
lyázati támogatásból felújított terme ad 
helyet, a művész személyes tárgyai mellett 
a páratlan művészeti hagyatékának és a 
kutatható fotótörténeti gyűjteményének ér- 

tékes darabjaival rendezték be. Továbbá 
megjelenik itt az egyre népszerűbb interak-
tivitás lehetősége is.

Az alkotó előtt tiszteleg egykori tanítvá-
nyának, Shah Timornak a filmje, „Egy képíró  
a Varázsvölgyből – Gaál István életútja” cím-
mel, mely az utolsó portréfilm a rendezőről. 
Emellett a világhálón látható a múzeum 
által 2020-ban készített, a filmrendező éle- 
tét és munkásságát bemutató virtuális ki- 
állítás is.

Átadták a Gaál István emlékszobát a múzeumban

A Gaál István-emlékszoba átadásán dr. Huszár Máté mondott ünnepi köszöntőt
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Gyerekkorától a mozgás, a sport a mindene. 
Hat évesen bátyjával és a barátaival együtt 
járt sportolni, az évek múlásával pedig sok 
sportágat kipróbált. Tinédzserként már tud- 
ta, hogy az ő világa és élete a sport lesz, így 
egyre tudatosabban készült erre. Testne-
velő-edző szakos diplomát szerzett az egri 
főiskolán, majd rövid útkeresés után céltu-
datos kitartással megvalósította álmait.

A salgótarjáni Wejwár Dávid 34 évesen 
ismert személyi és erőnléti edző, aki vallja: 
a kitűzött célokat sosem szabad feladni, 
elhivatottsággal kell a maximumot kihozni 
magunkból. Ennek lesz eredménye, a befek- 
tetett energia megtérül.

De milyen út vezetett a szakmai sikerekig? 
Erről is kérdeztük a fiatalembert. 
Amikor a velem korúak még inkább homo- 
koztak, én már a hat évvel idősebb bá- 
tyámmal kosarazni jártam. Ez alapvetően 
meghatározta a sport iránti elkötelezettsé-
gemet, és ezt a testvéremnek köszönhetem. 
A  Petőfibe jártam általános iskolába, a 
Madách gimnázium angol tagozatos diákja- 
ként érettségiztem. Középiskolai éveim alatt 
Czímer Péter és Kalmár Ibolya testnevelő 
tanárok is meghatározóak voltak a sporttal 
való kapcsolatom alakulásában. Az egri főis-
kolán testnevelő-edző diplomát szereztem. 
Bár szerettem és szeretem a gyerekeket, azt 
gyorsan eldöntöttem, hogy nem erőltetem a 
tanári pályát, hanem inkább az edzői vona-
lon próbálok tevékenykedni.

Azokban az években kosárlabdás berkekből 
volt ismert az Ön neve.
Az SKSE-ben lettem igazolt játékos, majd 
főiskolai éveim alatt Egerben kosaraztam, a 
diplomaszerzést követően pedig visszatér-
tem a tarjáni csapatba. Ma is kosarazok, de 
mondjuk úgy, hogy hobbiból, amatőr szinten.

Merthogy 2012-ben elindult álmai megva-
lósításának az útján.
Miközben pizzafutár voltam Tarjánban, elvé-
geztem a személyi edző tanfolyamot. Ennek 

az évnek a szeptemberében nekivágtam a 
nagyvilágnak, Budapestre költöztem, hogy 
személyi edzőként dolgozzak. Legalább 50-60 
konditeremben néztem szét, mígnem a Gold 
Centerben kaptam munkát. Edzőként és 
pultosként kezdtem, de Tatarek Rezső – az 
ország egyik legismertebb személyi edzője –, 
felismerte a tehetségemet és elindított az 
edzői pályámon, amiért a mai napig hálás 
vagyok. Ezáltal mellette dolgozhattam és 
tanultam tőle. Az együtt töltött 3-3 és fél 
évben szerettem meg igazán a személyi edzős-
ködést, és örömmel mondhatom, hogy ez idő 
alatt legalább 40-50 emberről „szedtem” le 
tekintélyes súlyfelesleget a közös edzések 
során. Kemény évek voltak ezek: reggel hétre 
mentem be a terembe és este 11-kor estem 
otthon az ágyba.

A Gold Center után az útkeresés évei következ-
tek, mígnem Budapest exkluzív és népszerű 
fitness termeiben, az Oxygen Wellnessben 
folytatta a személyi edzői munkát.
Négy éven át dolgoztam itt, miközben 
erőnléti edzőként több helyen is tevékeny- 
kedtem. Az Oxygenben kerültem jó barátság- 
ba Kiss Áronnal, aki a háromszoros kardvívó 
olimpiai bajnok Szilágyi Áron erőnléti 
edzője. Közbenjárásával a Vasas vívó szak-
osztályánál erőnléti edzői feladatokat bíztak 
rám, melyet azóta is végzek az angyalföldi 
klub párbajtőrözőinél. Közben jeles dátum 
érkezett el az életemben: 2019. augusztus 
1-jétől a Ferencváros 16, 18 és 21 éves 
utánpótlás jégkorongcsapatainak erőnléti 
edzőjeként dolgozom. Azt gondolom, hogy 
itt volt a következő szintlépés az életemben 
Don Macadam NHL-győztes edző „kezei alatt” 
dolgozhattam, hisz akkoriban ő volt a szak-
osztály szakmai vezetője. A  mai napig hálás 
vagyok, hogy Magyarország legpatinásabb 
sportklubjánál kezdhetem immáron a ne- 
gyedik szezonomat.   

Legújabb szakmai elismeréseként – mert 
nevezzük annak –, a magyar vívó válogatott 
vezető erőnléti edzői feladataival bízták meg 
Önt.
A Vasasnál végzett munkám által kerültem 
be a vívás vérkeringésébe, idén nyáron pe- 
dig a törökországi Európa-bajnokságon és 
az egyiptomi világbajnokságon a magyar 
válogatott „közelébe”. Ezt követően 2022. 
szeptember elsejétől kértek fel a vívószö- 
vetség vezetői a női kardozók, tőrözők és 
párbajtőrözők, valamint a férfi tőrözők erőn- 
léti edzőjének. A  cél egyértelmű: minden 
vívásnemben kijutni a 2024-es párizsi olim-
piára. A  vívók mellett természetesen a már 
említett, korábbi edzői feladataimat is foly- 
tatom, személyi edzőként tevékenykedem.

Nem kikövezett út és rivaldafény vezetett 
ahhoz, hogy szakmájában ismert és elismert 
edzővé váljon. Mi ennek a titka?
Nincs ebben semmilyen titok. Ami mindig 
motivált, és a jövőben is fog, az az, hogy a 
céljainkat sosem szabad feladni, a maximu-
mot kell kihozni magadból elhivatottsággal,  
szorgalommal. Ha élvezed, amit csinálsz, 
annak biztosan lesz eredménye, hogy meg- 
mutathasd a saját értékeidet. Az én érté- 
keimet a családomból hoztam, a nagyszüleim- 
től, a szüleimtől és a testvéremtől: az egy-
más iránti tiszteletet, szeretetet, a munka 
iránti szerénységet és alázatot. Amit az élet- 
ben tőlük kaptam, azt szeretném nekik visz-
szaadni, a szülői házban kapott értékrendet 
megtartani. De azt sem felejtem el, amit 
edzői pályámon a példaképektől, mesterek- 
től kaptam, mert a segítő kezek mindig a 
legjobbkor érkeztek.

Mik a közeljövő céljai?
Elsődleges cél a párizsi olimpia a vívócsa-
patokkal. Távolabbi terveimben nem zárom 
ki annak lehetőségét, hogy Salgótarján 
sportéletében tevékeny részt vállaljak, 
amennyiben lehetőségem nyílik rá. Mert 
Salgótarján mindig az otthonom lesz.

A magyar vívóválogatott olimpiai felkészülését
segíti a salgótarjáni erőnléti edző
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A salgótarjáni Barta Luca remek ered-
ménnyel zárta az augusztusi nyílt lengyel 
bajnokságot, így a tehetséges öttusázó sé- 
rüléséből felépülve jogot szerzett a hazai 
rendezésű Európa-bajnokságon való részvé-
telre. 

A siker aztán a szeptemberi székesfehérvári 
öttusa kontinensviadalon sem maradt el. 
A  Gulyás Michelle-Simon Sarolta-Barta Luca 
összeállítású magyar trió a csapatverseny-
ben második lett. Barta Luca egyéniben a 10. 
helyen végzett.     

– Nagyon örülök, hogy a sérülésem után 
részt tudtam venni a hazai rendezésű Euró-
pa-bajnokságon. Jól sikerült kihasználni azt a 
rövid időt, ami a felkészülésre maradt. Örülök, 
hogy tapasztalatot gyűjthettem az új verseny-

Bajnai Máté először egyéniben lett magas- 
ugró országos bajnok az U16-os korosztály-
ban, majd néhány héttel később klubtársaival 
együtt a csapatbajnokságon is felállhatott a 
dobogó tetejére.

Idén Győr adott otthont szeptember első 
felében az U16-os korosztály számára kiírt 
szabadtéri atlétikai bajnokságnak, ahová a 
Salgótarjáni Atlétikai Club több versenyzőjét  
is meghívták. A számos remek eredmény, 
illetve egyéni csúcsok sokasága közül ki- 
emelkedett a magasugró Bajnai Máté tel- 
jesítménye, aki nem csak saját rekordját dön-
tötte meg a viadalon, de 178 centiméteres 
teljesítményével korosztálya országos baj-
noki címét is begyűjtötte, valamint rögtön 
ranglistavezető is lett. 

Pálfalvai Zoltán tanítványa remek ered-
ményének köszönhetően a következő héten 
magára ölthette a válogatott mezt is egy 
csehországi nemzetközi versenyen, ahol vé- 
gül a 7. helyen zárt. 

Néhány héttel később azonban egy újabb 
bajnoki címmel vigasztalódhatott, hiszen a 
székesfehérvári csapatbajnokságon a SAC 
U16-os magasugró gárdája (Bajnai Máté, 
Borbás Balázs, Czímer Dávid, Spagina Zsom- 
bor, Roza Zsigmond) aranyérmes lett. 

Bajnai Máténak ráadásul ezúttal sikerült 
az, ami az egyéni bajnokságon nem: átug-
rotta a 180 centiméteres magasságot is, ami 

aranyjelvényes szintet jelent számára, és 
amivel újra egyedüliként vezeti a ranglistát.

A Salgótarjáni Atlétikai Club idén már négy 
magyar bajnoki címet szerzett. Korábban 
Mag Viktória mezei futásban, míg testvére, 
Mag Fruzsina hegyifutásban nyert országos 
bajnokságot.

Barta Luca ezüstérmet
szerzett az Európa-bajnokságon

Szárnyalnak a SAC
utánpótláskorú 
magasugrói

Salgótarjáni 
csapatok a
nemzeti
bajnokságokban
A 2022/2023-as bajnoki szezonban 
összesen négy felnőtt, két férfi és két 
női salgótarjáni klubcsapat versenyez 
valamelyik nemzeti bajnokságban. Az 
első néhány forduló egyelőre minde-
gyikük számára felemásan sikerült. 

A Csépe Salgótarjáni SKC férfi felnőtt 
kézilabda csapata az előző szezonhoz 
hasonlóan idén is az NB I/B-ben ver-
senyez, hiszen különösebb nehézség 
nélkül sikerült kiharcolna a bennma-
radást a gárdának, és így tovább írnia a 
klub történelmét. Ám ez az NB I/B már 
nem ugyanaz, mint ami az előző sze-
zonban volt, hiszen két csoport helyett 
már csak egyben zajlik a bajnokság, 
ami így erősebb is lett a korábbiaknál. 
Magánál a tarjáni gárdánál is jelentős 
változások voltak mind edző, mind 
játékosok terén.

A Csépe Salgótarjáni SKC női felnőtt 
kézilabda csapata az NB II-es bajnok-
ság Észak-keleti csoportjában harcol 
a minél jobb eredményekért ebben a 
szezonban.

A Salgótarjáni KSE férfi kosárlabda 
csapata az NB I/B Piros csoportjában 
szerepel ezúttal is, és a tavalyi szerep- 
lésüknél mindenképpen jobbat szeret-
nének az idén. Ennek érdekében náluk 
is történt edzőváltás, a korábbi játékos, 
majd sikeres utánpótlásedző Dániel 
Péter ült le az első csapat kispadjára, 
egyben több helyi fiatal tehetséget is 
magával hozott a felnőttekhez. 

Az SBTC női röplabda csapata az NB 
II Keleti csoportjában versenyez, de 
elnézve az ellenfeleket, még az előző 
szezonnál is nehezebb dolga lesz a 
tarjáni lányoknak a sikeres szereplés 
érdekében.

Az ezüstérmes magyar csapat, középen  
Barta Luca 

A SAC U16-os országos bajnok magasugró 
csapata (bal szélen Bajnai Máté, aki egyéniben 
is bajnok lett) a dobogó tetején, előttük 
felkészítőik, Pálfalvai Zoltán és Gaál Péter   
Fotó: Salgótarjáni Atlétikai Club

zési rendszerről is, hiszen idén sajnos nem 
volt sok alkalmam erre – nyilatkozta a 
salgótarjáni sportoló.

Barta Luca elmondta azt is, hogy a 
vívását „jobban össze kell rakni” a jövő- 
ben, és az úszásban is van mit fejlődnie, 
de összességében elégedett a teljesít-
ményével.
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