
Az energiaválságra hivatkozva, az emiatt meghozott takarékoskodási intézkedések részeként 210 
település összesen 366 postájának működését szünetelteti november 12-től február 28-ig a Magyar 
Posta. A döntés Salgótarjánt is érinti: a város hét postájából összesen ötöt zárnak be: a Beszterce-la-
kótelepi, a kemerovói, a zagyvarónai, a városházi, valamint az öblösüveggyári postát, és mindössze a 
Gorkij körúti, illetve a belvárosi Főposta marad nyitva a téli időszakban. Részletek a 4. oldalon.
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A városi közgyűlés októberi ülésén a drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt rendkívüli 
takarékossági döntéseket hozott, így a fűtési szezonban ideiglenesen több önkormányzati intézmény 
zárva tart. Fekete Zsolt a döntésről közleményt adott ki, mely lapunk 4. oldalán olvasható.

Az energiaválság miatt a korábbi évek- 
hez képest idén visszafogottabb ad- 
venti programokkal készülnek Salgó- 
tarjánban, ám természetesen a vá- 
rosnak idén is lesz karácsonyfája. Ezt 
november 27-én, Advent első va- 
sárnapján adja át ünnepélyesen a vá- 
ros lakosságának Fekete Zsolt polgár-
mester. 
A további programokról a 8. oldalon 
olvashatnak.

Mindenki
karácsonyfájával
köszönti az 
Adventet a város

Tél végéig zárva tart  Tél végéig zárva tart  
öt salgótarjáni postaöt salgótarjáni posta

Szenzációs sikert értek
el a strandkézisek

Köszöntötték a
szociális munkásokat

Ezüstérmet szerzett a Salgótarjáni Strandépítők KC férfi 
strandkézlabda csapata a Portugáliában megrendezett 
Bajnokok Tornáján, mely a sportág Bajnokok Ligájának 
tekinthető.  Információk a 22. oldalon.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális 
Központja november 11-én a Civil és Ifjúsági Házban, 
a SITI-ben köszöntötte a szociális és gyermekjóléti 
szférában dolgozókat.  Tudósításunk az 5. 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.

Ápolják a palóc örökséget 
Híven őrzik és csodálatos jókedvvel tolmácsolják a gazdag palóc népi hagyományokat, így 
nem csoda, hogy az utóbbi 47 évben sok értékes díjat nyert el a Nógrád Néptáncegyüttes.  
A társulat a legismertebb hazai fesztiválokon is számos alkalommal kapott kiváló minősí-
tést.  Cikk a 12. oldalon.

Mecser Lajos 
Salgótarjánban vált
világklasszis atlétává 
Nem csak városunk, hanem az 
egész magyar atlétika nagy egyéni-
sége Mecser Lajos, aki Európa-baj-
noki ezüstérmes, Európa-csúcstartó 
volt, részt vett az 1964-es tokiói és 
az 1968-as mexikói olimpián. Pá-
lyafutása befejezése után könyvet 
is írt az atlétika szeretetéről.
Írásunk a 15. oldalon.

SALGÓTARJÁN

100 éve 
VÁROS
M E L L É K L E T

Energiatakarékossági ügyekben döntött az önkormányzat

Bezárt a Beszterce-lakótelepi posta is
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Itt valósághű vészhelyzeteket 
oldhatnak meg modellezve a 
szakemberek.

Szakmai nap keretében mu- 
tatták be a közelmúltban a sal-
gótarjáni a Szent Lázár Megyei 
Kórház Onkológiai Központjá-
ban az úgynevezett skill labort, 
melyben az ott zajló eszkö-
zöknek és a magas színvonalú 
képzéseknek köszönhetően le- 
hetőség nyílik az egészségügyi 
ellátás erősítésére. A  fejlesztés 
az Országos Kórházi Főigazga- 
tóság, a Debreceni Egyetem, a 
Pécsi Tudományegyetem és a Sze- 
gedi Egyetem partnersége által 
jött létre országszerte. A projekt 
által a három egyetemi skill 

központban és az oktatókórházi 
skill laborokban lehetővé vált a 
diagnosztikus, terápiás beavat- 
kozások élethű modelleken tör-
ténő oktatása, illetve az egységes 
képzési program bevezetése.

A skill laborok komoly szere- 
pet játszanak a képzésben nem- 
zetközi viszonylatban is. Magyar- 
országon egyedülálló az, hogy 
nem csak az egyetemi úgymond 
skill központok gyakorlati kép- 
zőhelyek fejlesztése történt meg, 
hanem a nagy megyei kórházaké 
– köztük a salgótarjánié – is, 
amelyek hálózatba rendeződtek, 
és kiemelkedő szakmai kapcso- 
lat és interakció, közös gon- 
dolkodás, illetve tananyagfej-
lesztés van közöttük.

Egyedülálló labort rendeztek
be a salgótarjáni kórházban

Piacfelújítás: miért nem
dolgoznak a kivitelezők? 

Noha lapzártánkig még min- 
dig nem született megegyezés 
az Európai Bizottság és Ma- 
gyarország kormánya között 
a 2021-2027 közötti uniós 
ciklus fejlesztési pénzeiről, így 
azt sem tudni, mikor érkez- 
hetnek meg végre az uniós 
források, Salgótarján önkor- 
mányzata több projekt ese- 
tében is elkezdte már a mű- 
szaki tervezést, három be- 
ruházásnál pedig már a társa- 
dalmasítás is elindul novem- 
ber végén kérdőívek és lakos-
sági fórumok formájában.   

Zajlik már a műszaki tervezés 
a Kemerovó-lakótelep közte- 
reinek, zöldterületeinek felújí- 
tása, a Vásártér és Rokkant- 
telep köztereinek, zöldterüle-
teinek felújítása, a Tóstrandi 
tó és környezetének felújítása,  
a piac környéki utak felújítása, a 
nyugati városrészi orvosi ren- 
delő felújítása, valamint a Mac- 
kóvár Központi Óvoda játszó- 
udvarának felújítása esetében. 
Mindezeken túl még az idén 
elindul a Gorkij-lakótelep köz- 
tereinek, zöldterületeinek fel- 
újítása elnevezésű projekt ter- 
vezése, illetve a somoskői és 
eresztvényi turisztikai fejlesz-
tések tervezése is. 

November végén a Kemero- 
vót, a Vásárteret és a Rokkant- 
telepet, valamint a Tóstrandot 
érintő fejlesztések esetében 
megjelennek a projektet érintő 
kérdőíveket, illetve lakossági 

fórumokat is rendeznek majd 
róluk.

Hogy mikor indulhatnak el 
ezeket a tervezett beruházá- 
sok, az a kormányon és az EU-n 
múlik. Mivel egyelőre még 
mindig nincs megállapodás 
az uniós pénzekről az Európai 
Bizottság és Magyarország kor- 
mánya között, ezért az úgy- 
nevezett „Fenntartható Város- 
fejlesztés” keretében tervező 
nagyobb városok számára még 
nem nyíltak meg a TOP Plusz 
forrásai, csupán a „Fenntartható 
energiahatékonyság” című fel- 
hívás pályázati folyamata 
indulhatott el a közelmúltban, 
mivel ezt a kiírást a kormány 
részben előfinanszírozza. 

A 2021-2027 közötti uniós 
költségvetési időszakra vonat- 
kozó Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program Plusz, 
azaz a TOP Plusz keretében 
mintegy 11,156 milliárd forint 
forrást dedikáltak Salgótarján-
nak, azonban ez az összeg nem 
szabad felhasználású, meg van 
szabva, hogy egyes területekre 
mennyit költhet belőle a város. 

Szimbolikus ugyan, de fon- 
tos megjegyezni: október végén 
egyhangúlag fogadta el a vá- 
ros közgyűlése Salgótarján 
Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégiáját és a TOP Plusz 
Városfejlesztési Programtervet, 
a város következői éveinek 
fejlesztéseit meghatározó do- 
kumentumokat a Fidesz-KDNP 
képviselői is támogatták.

Bár több helyen még zajla- 
nak a munkálatok, a Váci Egy- 
házmegye megtartotta a Mo- 
dern Városok Program és az 
Országos Templomfelújítási 
Program keretében zajló, ke- 
let-nógrádi egyházi épülete- 
ket érintő projekt zárórendez-
vényét.  

Az eseménynek a salgótarjáni 
Szent József Plébániatemp- 
lom adott otthont, ami szin- 
tén megújult a Modern Vá- 
rosok Program egyházi cso- 
magjának keretében. A ren- 
dezvényen a házigazda Varga 

András esperes-plébános mel- 
lett köszöntőt mondott Mar- 
ton Zsolt váci megyéspüs- 
pök, Soltész Miklós egyház- 
ügyi államtitkár, Becsó Zsolt 
országgyűlési képviselő, vala- 
mint dr. Huszár Máté, Sal-
gótarján alpolgármestere, aki 
beszédében méltatta a most 
befejezett egyházi beruházá- 
sokat, valamint reményét 
fejezte ki aziránt, hogy a 
Modern Városok Program 
további, gazdasági-stratégiai 
fontosságú projektjei is meg-
valósulhatnak a következő 
években.

TOP Plusz: több projektnél 
már a műszaki tervezés zajlik

Lezárult a katolikus
templomfelújítási program

Egyre több vásárló értetlenkedik azon, hogy miért áll már jó ideje 
a Salgótarjáni Vásárcsarnok és Piac felújítása, és ennek kapcsán 
számtalan pletyka kelt szárnyra. 

Noha valóban szükség volt a beruházás bizonyos műszaki tar-
talmainak átdolgozására, és emiatt a vállalkozói szerződést is 
módosítani kell, ami egy hosszú, bürokratikus folyamat, mindez 
azonban nem indokolta, hogy a kivitelező cég teljes egészében 
levonuljon a piac területéről, hiszen akár még épületen belül is, de 
épületen kívül egészen biztosan vannak olyan munkálatok, amiket 
végezhetett volna az elmúlt időszakban, mégsem tette. 

Az önkormányzat a projekt finanszírozása területén is folyama-
tosan, határidőre teljesíti szerződéses kötelezettségeit, így ez sem 
állhat a munkálatok útjában. 

A salgótarjáni vásárlók megérdemelnék, hogy végre méltó 
körülmények között látogathassák a piacot. A közelmúltban újra 
megjelent egy-egy munkagép és néhány munkás a területén a 
kivitelező cég részéről, remélhetőleg ez azt jelenti, hogy a felújítás is 
nagyobb fokozatba kapcsol. 

A salgótarjáni vásárcsarnok 1977-ben nyílt meg, azóta kisebb ál- 
lagmegóvó munkálatokat leszámítva komolyabb felújítás nem tör- 
tént az épületen, így az mára rendkívül rossz állapotba került mind 
energetikailag, mind esztétikai szempontból. Salgótarján önkor-
mányzata ezért évekkel ezelőtt elhatározta, hogy uniós források 
felhasználásával felújítja a vásárcsarnokot. A projekt során többek 
között különböző energetikai beruházásokat eszközölnek a vásárcsar-
nokokon, valamint felújítják a főbejárat előtti, illetve a belső udvart is.
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Az önkormányzat „Színezzük ki 
Salgótarjánt!” pályázatán nyert 
támogatást a projektre a Róna- 
bányai Baráti Kör, magát a fes- 
tést pedig a Salgótarjáni Madách 
Imre Gimnázium diákjai végez-
ték.  

A Rónabányai Művelődési Ház 
tulajdonosának kezelője – a 
Salgó Vagyon Kft. – egy szigetelt, 
simított falfelületet biztosított 
a festéshez, erre varázsolták fel 
a tervezett, a környezettel har-
monizáló motívum egy részét a 
fiatalok. Első körben az épület 
homlokzatának alsó részét „szí- 
nezték meg”, de tavasszal, a jó 
idő beköszöntével folytatják a 
munkát. Akkor még több diák 
bevonásával festik meg a fal fel- 
ső részére szánt motívumokat. 
A „Színezzük ki Salgótarjánt!” 

pályázat célja, hogy segítse a 
helyi civil szerveződéseket vagy 
lakóközösségeket abban, hogy 
a Sakkozzuk ki! Akciócsoport 
népszerű közösségi festéseihez 
hasonló akciók során színe- 
sebbé varázsolják környezetü-
ket, és így Salgótarján is.

A pályázat keretében meg-
határozott keretösszeg erejéig 
a festéshez szükséges eszközök 
és alapanyagok költségeihez 
kérhetnek támogatást azok 
a salgótarjáni pályázók, akik 
szeretnék egy-egy, a környeze-
tükben található, jelenleg még 
csupasz falat vagy lépcsőt ki- 
színezni, és pontos elképze-
léseik vannak arról, milyen al- 
kotást szeretnének megfesteni. 
A pályázatról további részle- 
teket a salgotarjan.hu web- 
oldalon olvashatnak.

Kiszínezik a Rónabányai
Művelődési Házat

Fekvőrendőrökkel a biztonságért

Mint arról egy korábbi lapszá-
munkban már beszámoltunk, 
az önkormányzat több út- és 
járdafelújítást tervezett az 
őszre, melyek közül volt, ami 
már szeptemberben elkészült, 
többnek a kivitelezése pedig 
az elmúlt hetekben zajlott. 

A Besztercén, a Gedőci út fel- 
ső részének legrosszabb sza- 
kaszán teljesen új aszfaltos 
utat építettek, szegélyekkel, ki- 
állókkal. A Meredek út párat- 
lan oldalán egy többszáz mé- 
ter hosszú a járdaszakasz újult 
meg, a legrosszabb részeken 

pedig a szegélyköveket is ki- 
cserélték. Szintén a járda újult 
meg a Pécskő út páratlan 
odalán egy rövid szakaszon, 
valamint a December 8. tér 
előtt. Új köntöst kapott az 
Eperjestelepen a Nyár út felső 
szakasza, valamint Zagyvaró-
nán a Mátyás király út is.

A Kodály Zoltán Általános 
Iskola környékén két út is 
megújult: a Május 1. út, vala- 
mint a Mártírok útja, de érin-
tette az útfelújítási csomag 
a Vadaskerti utat, valamint a 
Művésztelepen a Kisfaludy 
utat is.

A forgáchiak régi igénye va- 
lósult meg a közelmúltban Lu- 
dányi József, a körzet önkor- 
mányzati képviselőjének kezde- 
ményezésére: közösségi össze- 
fogásnak és közösségi munká-
nak köszönhetően elkészült a 
forgáchi temetőt és a ravata-
lozót összekötő híd és járda, 
így már könnyebben megkö-
zelíthetik a hozzátartozók a 
sírkertet, nem kell elsétálniuk 
a temető egy másik bejáratá-
hoz, sem „keresztülmászniuk”  
a mély patakmedren. 
A hidat szűk körben, a kivite-
lezésben résztvevők körében 

adták át október végén, tehát 
mindenszentek és halottak nap- 
ján már használhatták az em- 
lékezők. A képviselő beszédé- 
ben köszönetet mondott mind- 
azoknak, akik segítették a híd 
megvalósulását. Kiemelte azt is: 
tudja, hogy sok a tennivaló 
még a körzetében, de lépés- 
ről lépésre haladnak ezekben. 
Hozzátette: a megoldásokban 
döntő szerepe van az önkor-
mányzatnak, így külön is 
megköszönte, hogy eddig min- 
den feléjük jelzett prob- 
léma megoldásában partne-
rek voltak.

Megújult a Május 1. út is

Megépült a várva várt híd Forgáchon

Salgótarján több útjára is fekvőrendőröket telepítettek a közel-
múltban a magukról megfeledkezve lakóterületeken is száguldozó 
autósok megfékezésére. 

A Pécskő útra négy fekvőrendőr is került, hogy így lassítsák a for- 
galmat, amely azért is fontos cél, mivel iskola, játszótér és uszoda 
is van az utcában. De nem csak a Pécskő úton okoznak balesetve-
szélyt a sebességhatárokat figyelmen kívül hagyó autósok, ezért 
fekvőrendőrök kerültek az Arany János útra, az Alkotmány útra, a 
Keszi útra és a Beszterce-lakótelepre, a Kassai soron lévőt pedig 
felújították. 

Mivel egy-egy fekvőrendőr ára elég borsos, jó lenne, ha nem 
lenne szükség ennyi helyre telepíteni ilyen eszközöket a biztonság 
megteremtése érdekében. Ehhez pedig csak annyi kellene, hogy 
egymásra figyelve, a vonatkozó közlekedési szabályok és sebes-
séghatárok betartásával közlekedjen mindenki.

Új ruhát öltött a Május 1. út

Fo
tó

: S
al

gó
ta

rjá
ni

 M
ad

ác
h 

Im
re

 G
im

ná
zi

um
 F

ac
eb

oo
k-

ol
da

la



4
SA

LG
Ó

TA
R

JÁ
N

 M
A

M I N D E N N A PO K

„Közgyűlésünknek ma súlyos döntéseket 
kellett meghoznia.

Az áram-, valamint a gáz- és távhőszolgál-
tatás ára megsokszorozódott. Ez rendkívüli 
terheket ró nagyon sok családra, rendkívüli 
terheket ró a vállalkozásokra, és rendkívüli ter- 
heket ró a magyar önkormányzatokra. Sal-
gótarján önkormányzata pedig különösen 
nehéz helyzetben van, hiszen hosszú ideje 
nagyon fegyelmezett gazdálkodás mellett 
tudja csak a kötelező feladatok ellátását 
biztosítani.

Az előzetes felmérések alapján az ön- 
kormányzat és intézményrendszerének ener- 
giafogyasztása 2022-ben másfél milliárd 
forinttal, a jövő évi költségek közel két és fél 
milliárd forinttal nőnek. Az önkormányzat 
működési költségvetésének főösszege 8 
milliárd forint körül alakult az elmúlt évek-
ben, vagyis csak energiafogyasztás ágon 
25%-kal emelkedik az önkormányzat által 
kifizetendő számlatömeg, és akkor még nem 
beszéltünk az infláció általános hatásairól.

Az elszabaduló rezsiárak önkormányzato-
kat érintő negatív hatásai miatt a kormány 
„egyedi egyeztetéseket” kezdeményezett, 
mely során Balla György miniszteri biztossal 
tárgyaltunk. Ennek során be kellett mutat-
nunk, hogy milyen intézkedéseket tudunk 
meghozni a megemelkedett költségek fe- 
dezésének biztosítására, s a kormány ennek 
függvényében fogja – reményeink és az 
ígéretei szerint – támogatni az önkormány-
zatokat.

Cégeink és intézményeink már korábban 
elkezdtek még energiatakarékosabban fo- 
gyasztani, ám a megsokszorozódott költsé-
geket nem lehet ennyivel kigazdálkodni.

A városi közgyűlés az alábbi döntéseket 
hozta valamennyi képviselő egyetértésé- 
vel.

•  Az önkormányzat által fenntartott in- 
tézmények helyiségeiben a fűtés útján 
biztosított léghőmérséklet legfeljebb 20 
Celsius-fok lehet. Kivételt képeznek az 
óvodák és bölcsődék gyermekek által hasz- 
nált szobái, helyiségei, ahol 22–24 Celsi-
us-foknak kell lennie.

•  A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Böl- 
csőde intézményeiben 2022. december 
22. és 2023. január 6. között téli óvodai 
szünetet rendeltünk el. Ügyeleti ellátás a 
Hétszínvirág Tagóvodában lesz.

•  A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2022. 
november 1. és 2023. február 28. között 
részlegesen bezár, a könyvtári szolgálta- 
tást a földszinti klub helyiségben és elő- 
adóteremben látja el korlátozott nyitva 
tartással.

•  A Dornyay Béla Múzeum 2022. november 
1. és 2023. február 28. között zárva tart. 
A Bányamúzeum fogadhat látogatókat.

•  A József Attila Művelődési Központ főépü-
lete 2022. december 1. és 2023. február 28. 
között zárva tart.

•  A Bátki József Közösségi Ház 2022. október 
15. és 2023. február 28. között zárva tart. 
Ez idő alatt a közösségi házban a szociális 
étkeztetés és a fiókkönyvtár feladatainak 
ellátása zavartalanul működhet.

•  A Geocsodák Háza, a Gyermektábor szál-
láshely, valamint a Besztercei közösségi 
tér 2022. november 1. és 2023. február 28. 
között zárva tart.

•  A Városi Tanuszoda 2022. november 1. és 
2023. február 28. között zárva tart.

Kapcsolódó rendelkezések
•  Az önkormányzat abban az esetben en- 

gedélyezi az alternatív fűtési eszközök 
használatát (légkondicionáló, hősugárzó) 
az intézményekben, ha ezek a táv- és gáz-
fűtés használatához képest megtakarítást 
eredményeznek.

•  Az önkormányzat elrendeli intézményeiben 
a helyiségek megvilágításának racionali-
zálását, energiatakarékos izzókra történő 
cseréjét – ahol ez eddig nem történt meg.

•  Az önkormányzat és intézményeinek ener- 
giaárak emelkedése miatti költségtaka-
rékossági intézkedései nem járhatnak 
munkavállalók elbocsátásával.

A közgyűlés további költségcsökkentő in- 
tézkedéseket hozott, melyek a városlakókat 
közvetlenül nem érintik. A teljes előter-
jesztés elolvasható online a közgyűlési do- 
kumentumtárban.

Nagyon bízunk abban – így, hogy például  
a gáz világpiaci ára már körülbelül harmada 
annak, ami néhány hónapja volt -, hogy az 
energiaárak mihamarabb normalizálódnak, 
vagy a gazdaság szereplőit és az önkor-
mányzati rendszert megfelelő mértékben 
kompenzálja az állam.

Mert végeredményképp mindez a lakos-
ságnak árt, a mindennapi életükben jelent 
szolgáltatás-, s így színvonalcsökkenést. Ne- 
hezebbé válik az élete a legtöbb magyar 
embernek, nehéz döntéseket kell meg-
hoznunk a mindennapokban dolgozóként, 
vezetőként és magánemberként egyaránt.

A következő időszakban kérem Önöket, 
hogy egy kicsit még jobban figyeljünk egy-
másra, és ha tehetjük még jobban legyünk 
egymás segítségére!”

Energiatakarékossági ügyekben
hozott súlyos döntéseket a város

Az energiaválságra hivatkozva, az emiatt 
meghozott takarékoskodási intézkedések 
részeként 210 település összesen 366 pos-
tájának működését szünetelteti november 
12-től február 28-ig a Magyar Posta. 

A döntés Salgótarjánt is érinti: a város 7 pos- 
tájából összesen 5-öt zárnak be: a Beszterce- 
lakótelepi, a kemerovói, a zagyvarónai, a vá- 
rosházi, valamint az öblösüveggyári postát, és 
mindössze a Gorkij körúti, illetve a belvárosi 
Főposta marad nyitva a téli időszakban.   

A Magyar Posta döntése felháborította a 
lakosságot, a Beszterce-lakótelepen például 

két-három nap alatt több mint ezerszáz 
aláírás gyűlt össze a helyi posta bezárása 
ellen, de tiltakozó akcióba kezdtek a lakók 
Zagyvarónán és Forgáchon is. Molnár Ká- 
roly, a Beszterce-lakótelep önkormányzati kép- 
viselője levélben kereste meg a Magyar 
Posta vezetőit, kérve, hogy találjanak komp- 
romisszumos megoldást, és legalább rész-
legesen maradjon meg a lakótelep postája. 

Az egyelőre ideiglenesnek ígért postabe-
zárások kapcsán az állami cég egyébként 
azt hangsúlyozza, hogy csak a kisforgalmú 
intézményeket érinti a döntés, de ez a 
valóságban sok helyen, így Salgótarjánban 

sincs így. Például a besztercei posta mintegy 
négyezer fős lakótelepet szolgálta ki a hét- 
köznapokban.

A postabezárások miatt a Salgótarjáni 
Városi Televízió megkereste a Magyar Postát 
és több kérdést feltett az állami cégnek a 
bezárásokkal kapcsolatban.

A kérdésekre a Magyar Posta nem adott 
érdemi választ, mindössze annyit közölt: a 
megmaradt salgótarjáni postákon plusz 
ablakokat nyitnak, bővítik a kapacitásokat, 
így az esetleges megnövekedett forgalom 
lebonyolítása sem okoz majd gondot ígére-
tük szerint.

Tél végéig zárva tart öt salgótarjáni posta

A fűtési szezonban ideiglenesen több önkormányzati intézmény zárva tart.

A városi közgyűlés októberi ülésén a drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt rendkívüli takarékossági döntéseket hozott az 
önkormányzat, melyről Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere a város honlapján és saját közösségi oldalán közleményben tudatta a 
városlakókkal a tudnivalókat. A polgármester közleményét változtatás nélkül tesszük közzé.
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Salgótarján Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata fontos küldetésének tekinti a te- 
hetséges fiatalok felsőfokú tanulmányainak 
támogatását. Ennek szellemében az „Itt van 
az otthonunk, itt van a jövőnk!” önkormány- 
zati ösztöndíjpályázattal – szerződésben rög- 
zített feltételekkel – segíti a fiatalokat, hogy 
esélyt kapjanak a felsőoktatásban való rész-
vételre és eljuthassanak a diplomáig. 

November 11-én a Városházán került sor az 
ösztöndíjprogram zárórendezvényére, melyen 
sor került a támogatási szerződések ünnepé-
lyes aláírására.     

Az idén várossá nyilvánításának 100. évfordu-
lóját ünneplő Salgótarján versenyképességének 
erősítése érdekében fontos a szakképzett, diplo-
más fiatalok megtartása. Ezt a célt szolgálta az 
önkormányzat 2013-ban létrehozott „Itt van az 
otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíja. A prog-
ramunkban részt vevő fiatalok, az együttműködő 
salgótarjáni munkáltatóknak és az önkormányzat 
pénzbeli támogatásának köszönhetően, a dip- 
loma megszerzése után, itthon hasznosíthat- 

ják tudásukat – mondta köszöntőjében Fekete 
Zsolt polgármester.

A meghirdetett pályázatot idén is élénk 
érdeklődés övezte, ezúttal hat, a felsőokta- 
tásban tanuló hallgatóval írtak alá támoga-
tási szerződéseket.

Városunk köznevelési intézményét egy óvo- 
dapedagógus, egészségügyét két általános or- 
vos, egy fogorvos, egy gyógyszerész, valamint 
az egészségügyi gondozás és prevenció terü- 
letén egy védőnő, leendő szakember fogja 
erősíteni – jelentette be a polgármester.

Újabb fiatalokat támogat felsőfokú
tanulmányaikban az önkormányzat

Átadták a Civilek
a városért díjat

Világszerte épp negyedszázada, 
1997 óta ünneplik az egyik leg-
nemesebb szolgálat, a szociális 
munka napját november 12-én, 
a közösség és a társadalom 
megbecsülésének jeleként.

Salgótarján Megyei Jogú Vá- 
ros Önkormányzata és a Sal- 
gótarján és Térsége Egészség-
ügyi-Szociális Központja idén 
november 11-én a Civil és Ifjú- 
sági Házban, a SITI-ben köszön- 
tötte a szociális és gyermek- 
jóléti szférában dolgozókat. 

A szociális munka napja fel- 
hívja a figyelmet arra a jelen- 
tőségteljes hivatásra, amelynek 
középpontjában az elesett 
emberek állnak. A nekik való 
segítségnyújtás pedig nagy lel- 
ki kihívást jelent a szociális 
munkát végzőknek. Az ezen a te- 
rületen dolgozók mindennap 
testközelből tapasztalják meg 
a legnehezebb életkörülmé-
nyeket, közel kell kerülniük a 
legnehezebb emberi sorsok-
hoz. Ezért megbecsülés jár 
mindazoknak, akik meggyőző-

déssel azon fáradoznak, hogy 
a rászorulóknak az emberi 
méltóságot tiszteletben tart- 
va adják meg a tőlük telhető 
segítséget, legyen az gyermek, 
felnőtt, időskorú, fogyatékkal 
élő, hajléktalan, szenvedély-, 
vagy pszichiátriai beteg – 
hangsúlyozta köszöntőjében 
Fekete Zsolt, Salgótarján pol-
gármestere.

Ezt követően dr. Fényszarusy 
Zsuzsanna, a Salgótarján és 
Térsége Egészségügyi-Szociá-
lis Központ igazgatója mondta 
el ünnepi gondolatait, megkö-
szönve a szociális szférában 
dolgozók áldozatos munkáját, 
majd elismerések átadására 
került sor.

A „Salgótarján 100 éve 
város” emlékév alkalmából ki- 
bocsátott emlékérmet kapott 
Lugosi Lajosné, Sirkóné Racs 
Lujza, Hracskóné Tóth Haj-
nalka és Fodor László.

„Szociális Munkáért” elisme-
résben részesült Hollóné Volom 
Andrea, Katyiné Balázs Szilvia 
és Kovácsné Pálfalvai Anita.

Köszöntötték a szociális
és gyermekjóléti
szférában dolgozókat

Októberben ülésezett a Salgótarjáni Civil Fórum, az eseményen új 
elnököt választott a Salgótarjáni Civil Kerekasztal.

A fórumra a városháza dr. Förster 
Kálmán termében került sor, me- 
lyen Salgótarján civil szervezetei-
nek képviselői vettek részt.

A Salgótarjáni Civil Kerekasz-
tal (SCK) vezetősége nevében az 
elnök, Bódi Györgyné dr. számolt 
be a kerekasztal elmúlt öt éves 
tevékenységéről.

Mivel a Civil Kódex szerint az 
SCK elnökének és tagjainak man-
dátuma lejárt, titkos szavazással 
megválasztották a kerekasztal 
tagjait, akik a következők:

Bódi Györgyné dr., Homoga József, 
Földi Gyula, Molnár Imréné, Fekete 
Lászlóné, dr. Huszárné Kraft Valéria, 
Uramecz János, Dr. Kajtor Erzsébet, 
Karácsony Mária, Kissné Nagy Jo- 
lán, Vadasi Zsuzsanna, Kovács Lász- 
lóné, Gálné Horváth Mária, Nagy- 
né Taracsák Judit. A Salgótarjáni 
Civil Kerekasztal elnökének An- 
gyal Krisztinát választották.

A rendezvényen átadták a Ci- 
vilek a városért díjat, melyet 
a Kohász Művelődési Központ 
Egyesületnek ítéltek oda.

Nagyné Taracsák Judit átadja a Civilek a városért díjat a Kohász 
Művelődési Központ Egyesület képviselőinek
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A megyeháza előtt, az 1956-os forradalom 
és szabadságharc Nógrád megyei mártír- 
jainak emlékére állított emléktáblánál haj- 
tottak fejet a hősök előtt október 23-án 
Salgótarjánban.  

Az ünnepségen 20. alkalommal vett részt 
Schirilla György extrém sportoló is, akinek 
vezetésével a megemlékezés után került sor  
a hagyományos emlékfutásra.     

Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere 
beszédében elmondta: évről évre nemcsak a 

hőstettekre, hanem azon eszmékre és érté-
kekre is emlékezünk, amelyek az események 
mögött álltak, így a szabadságra, a függet-
lenségre, a szolidaritásra és a diktatórikus 
rendszerek egyértelmű elutasítására. 

Bodó Mónika, a POFOSZ Nógrád Megyei 
Szervezetének elnöke kiemelte, hogy a fiata-
loknak kell tovább vinniük 56' szellemiségét, 
hogy annak lángja sose aludjon ki.

Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Köz-
gyűlés elnöke egyebek mellett kiemelte: 
a kommunista hatalom megpróbálta meg- 

hamisítani hazánk becsületét, azonban 1956 
és Salgótarján neve immár 66 éve elválaszt-
hatatlan. 

Az ünnepi beszédek sorában végezetül 
Schirilla György osztotta meg néhány sze-
mélyes emlékét a jelenlévőkkel.

A rendezvény zárásaként a résztvevők 
néma főhajtás mellett helyezték el az em- 
lékműnél a tisztelet virágait.

Az ünnepséget követően került sor a vá- 
rosban hagyománnyá vált október 23-i 
emlékfutásra Schirilla György vezetésével.

Az ’56-os forradalom hőseire
emlékeztek október 23-án

Országos elismerést
kapott a REMEK

Az egykori grafikusművész, 
Szujó Zoltán egyedi grafikái- 
ból nyílott emlékkiállítás ok- 
tóber 27-én a József Attila Mű- 
velődési Központ klubtermé-
ben. A tárlatot Korill Ferenc, 
a JAMK egykori igazgatója nyi- 
totta meg. 

Salgótarján várossá válásának 
100. évfordulóján számos, a vá- 
rosban született, itt élt, illetve 
a megyeszékhelyhez kötődő 
alkotó tárlatait csodálhatta 
meg az elmúlt hónapokban a 
közönség. A Szujó-tárlat a so- 
kadik salgótarjáni elhunyt mű- 
vésznek emléket állító kiállí-
tás a Józsiban.  

A megyeszékhelyhez kötődő 
művész grafikáin előszeretettel 
jelentek meg egyedi hangvé-
telű, bizarr emberi történések.

Szujó Zoltán 1968-ban köl- 
tözött Salgótarjánba, ahol al- 
kotói munkássága mellett ki- 
állításrendezőként és dekora- 
tőrként tevékenykedett. 1975- 
ben Madách-díjat kapott „Le- 
véltári jegyzetlapok” című so- 

rozatáért, melynek lapjain a 
múlt történéseit a minden- 
napok emberi sorsaival ötvöz- 
te. Artisztikus vonalrajzú sok- 
szorosított grafikáin előszere- 
tettel örökített meg lecsúszott 
egzisztenciákat, bizarr törté-
néseket.

Szujó Zoltánt egyedi hang-
vételű, invenciózus és bátran 
virtuóznak tekinthető grafikái 
a korszak talán legjelentősebb 
salgótarjáni grafikusművészé- 
vé avatták.

A kiállítás megnyitóján Sal-
gótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata posztumusz 
ezüst „Salgótarján 100 éve 
város” emlékéremben részesí-
tette a néhai művészt.

A tárlatot megnyitó Korill 
Ferenc szintén „Salgótarján 
100 éve város” emlékérmet 
vehetett át huzamosabb időn 
át folytatott magas színvonalú 
közéleti és közművelődési te- 
vékenysége és eredményes in- 
tézményvezetői munkája elis-
meréseként dr. Huszár Máté 
alpolgármestertől.

Szujó Zoltán 
emlékkiállítás a Józsiban

A Magyar Népművelők Egyesülete ebben az évben is megrendezte 
a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos közművelődési 
akciót, melyen országszerte több mint 150 szervezet közel 300 
helyszínen mintegy 1000 programot szervezett, amin megközelí-
tőleg 80 ezer ember vett részt.

Rajtol az ’56-os emlékfutás mezőnye
Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere is 
megemlékezett a forradalom hőseiről

A POFOSZ Nógrád Megyei Szervezetének 
képviselői is fejet hajtottak a hősök emléke előtt

A szeptember 23-a és 
25-e között – immár ti- 
zenhatodik alkalommal – 
megszervezett esemény 
célja ezúttal is az volt, 
hogy minél többen le- 
gyenek részesei a köz- 
művelődési intézmények 
által nyújtott kulturális  
sokszínűségnek, érték- 
elvűségnek. A Minden- 
nap értéket adunk szlo- 
gennel a szervezők azt 
üzenték, hogy a közmű- 
velődés a hétköznapok-
ban is értékes kultúrát közvetít és teremt.

A salgótarjáni REMEK – József Attila Művelődési Központ prog-
ramjaival idén is kapcsolódott az országos akcióhoz.  Az intézmény 
nevezett A #Hogy volt? című pályázatra is, amelyben megvalósult 
rendezvényeket kellett ismertetni megadott szempontok szerint.

A pályázaton a 25 pályázó közül a legjobb hatot oklevéllel 
ismerték el. A REMEK bekerült a legjobbak közé, kiemelkedő ered-
ményt ért el a széles közönségréteget elérő, több napon át tartó 
változatos programjaival. 

Az elismeréshez gratulálunk.
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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.

Többek között színpadi programok, az elma-
radhatatlan tökfaragás, jelmezverseny és 
egy fantasztikus erdei akadálytúra is várta 
az Eresztvénybe kilátogató családokat az 
idei Hello Halloweenen.

A városi Hello Halloween már jó pár éves 
hagyománnyal rendelkezik, eleinte a Fő 
téren rendezték meg, tavaly azonban már 
Eresztvény adott otthont a „rémisztő” csa-
ládi programnak, a helyszín pedig annyira 
bevált, hogy idén is ott rendezték meg.

Újítás azonban ezúttal is volt: a városi 
gyermeknapokon a Dolinkában már kipró- 
bált, és mindig nagy sikerű családi aka-
dálytúrát honosították meg itt is, amelyre 
az eresztvényi erdő több szempontból is 
tökéletes volt. Egyrészt a páratlan környezet 
miatt, másrészt mert az időjárás is segítette 
a szervezőket: egész nap sejtelmes ködbe 
burkolózott az erdő, amely jelentősen hoz-
zátett a halloweeni hangulathoz. 

A családi akadálytúra tematikáját idén 
a Hotel Transylvania című világszerte nép- 
szerű mese adta, ennek szellemében kel- 
lett különböző ügyességi vagy játékos fe- 
ladatokat megoldaniuk a vállalkozó kedvű 
családoknak a túra útvonalán felállított tíz 
állomáson. Ha sikerrel jártak, akkor pedig 

minden helyszínen egy-egy édességgel 
lettek gazdagabbak a „trick or treat”, vagyis 
a  „csokit vagy csalunk” halloweeni hagyo- 
mányai jegyében. A kalandos megméret-
tetés óriási siker volt, nem kevesebb mint 
123 család vágott neki a próbatételnek. 

Mindeközben az halloweeni dekorációba 
öltöztetett Eresztvényi Látogatóközpontnál 
és a szomszédos játszótéren színpadi prog-
ramok, valamint többek között arcfestés, 
mézeskalács-díszítés, vicces fotókabin és az 
ilyenkor elmaradhatatlan tökfaragás várta 
a gyermekeket, akik megkóstolhattak egy 
különleges nyalánkságot, a karamellizált al- 
mát is. Természetesen a Halloweenhez hoz-
zátartoznak a jobbnál jobb jelmezek is, sok 
kisgyerek érkezett különböző maskarába 
bújva a rendezvényre. Közülük több mint 
harmincan a jelmezversenyre is beneveztek. 

Hello Halloween: Eresztvényben 
lazultak a szörnyek és a gyermekek 

Nem csak 
Eresztvényben
halloweeneztek
Bár a Halloween Magyarországon még 
mindig megosztó, évről évre egyre töb-
ben ünneplik, egyre sokasodnak a hozzá 
kapcsolódó rendezvények hazánkban. 
Salgótarjánban is számos halloweeni ese- 
ményt tartottak október utolsó napja-
iban, a felnőtteknek szóló bulik mellett 
a gyermekeket is több esemény várta a 
Hello Halloweenen túl is.

Zagyvarónán második alkalommal ren-
dezték meg a Tökéletes Halloweent, amely 
elsősorban a töklámpások faragásáról 
szólt. A Fő téren civil szervezezetek ren-
dezték meg az első Réméges Fesztivált, 
a rémisztő jelmezekbe bújt résztvevők 
pedig fel is vonultak a belvárosban. De 
tartottak halloweeni partit a salgótarjáni 
Grund Játszóházban is.
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Bár az elmúlt két évben a koronavírus- 
járvány miatt elmaradt Salgótarján 
óvodásainak hagyományos Márton- 
napi ünnepe, idén újra megrendez-
ték azt a város Fő terén. 

A kicsik lámpásokkal érkeztek a Mackó-
vár Központi Óvoda által szervezett 
eseményre, majd mondókákkal, dalok- 

kal és egyéb produkciókkal idézték 
meg a Márton-naphoz kapcsolódó szo- 
kásokat, hagyományokat. A Fő téri 
óriási LED-falon megnézhették, illetve 
egy narrátornak köszönhetően meg is 
hallgathatták az ünnephez kötődő le- 
gendákat, történeteket. Nagy sikerű 
műsort adott a Cicege Együttes, me- 
lyet táncház követett.

Márton-napi ovis
ünnep a Fő téren

ZÓRA elvarázsolta a közönséget, akik hatalmas vas-
tapssal jutalmazták produkcióját. 

A salgótarjáni felmenőkkel rendelkező Urbányi Zóra 
a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Őszi 
ST-k című programjának keretében koncertezett a 
József Attila Művelődési Központban, ahol vitán felül 
bebizonyította, miért ő nyerte el az év felfedezettjé-
nek járó Fonogram-díjat, valamint miért jelölték az 
év női előadója kategóriában a Petőfi Zenei Díjra. 

ZÓRA népszerű dalai mellett egy igazán különleges 
élménnyel is meglepte a közönséget: vendégével, 
Barabás Lőrinc trombitavirtuózzal improvizálva zenél-
tek, ráadásul az eredetileg tervezett negyedóra helyett 
mintegy háromnegyed órán keresztül, annyira belefe-
ledkeztek a játékba, ám a publikum ezt egy percig sem 
bánta.

Salgótarjánban koncertezett
az év felfedezettje

Oláh Gergő énekes és Al Ghaoui Hesna 
újságíró voltak a „Salgótarján 100 éve 
város” emlékévet végig kísérő, Az én STorym 
című beszélgetés-sorozat legutóbbi ven- 
dégei, de a szervezők ezúttal egy meglepe-
tés személlyel is készültek.   

Talán egyetlen Az én STorym című beszél-
getést sem övezett akkora érdeklődés, 
mint a legutóbbi októberit, pedig Szily Nóra 
immáron kilencedik alkalommal faggatta 
újabb Salgótarjánból származó országos, sőt 
nemzetközi karriert építő híres vendégeit. 
Először Oláh Gergő énekest, aki éppen tíz éve 

nyerte meg az X-Faktort, és nyíltak meg szá-
mára ezzel olyan kapuk, amelyekről akkoriban 
már kezdett lemondani. Gergő azért is különle-
ges az eddigi vendégek sorában, mert néhány 
éves budapesti lét után családjával együtt 
visszaköltözött Salgótarjánba, saját bevallása 
szerint itt találta meg valódi otthonát.

Az est második vendége Al Ghaoui Hesna 
újságíró, riporter volt, aki szintén kiemelte 
salgótarjáni gyökereit, de büszkén mesélt or- 
vos szüleiről is. Nem csak a közönség, de szá- 
mára is meglepetés volt, hogy a beszélgetés 
második felében Skype-on keresztült élőben 
bejelentkezett egyenesen Kenyából szeretett 

nővére, Al Ghaoui Naima, aki jelenleg a Vö- 
röskereszt égisze alatt tevékenykedik az 
afrikai országban, így bepillantást nyerhet-
tünk testvéri kapcsolatukba is. A beszélgetés 
visszanézhető a Salgótarjáni Városi Televízió 
Youtube-csatornáján.

A következő Az Én STorym november 26-án 
17 órától lesz a KultPont Kamarateremben: 
Szily Nóra ezúttal Kiss Péter zongoraművész- 
szel, valamint Kocsis Pál Jászai Mari-díjas szí-
nésszel beszélget majd. A részvétel ingyenes, 
de a helyek korlátozott száma miatt regiszt-
rációhoz kötött. Regisztrálni a salgoremek.hu 
weboldalon lehet.

Az energiaválság miatt a korábbi évekhez 
képest idén visszafogottabb adventi prog-
ramokkal készülnek Salgótarjánban, közös 
adventi gyertyagyújtások azonban így is 
lesznek minden vasárnap a Fő téren.

Természetesen a városnak idén is lesz ka- 
rácsonyfája, melyet november 27-én, Ad- 
vent első vasárnapján ad át ünnepélyesen 
a város lakosságának Fekete Zsolt polgár- 
mester. A Mindenki karácsonyfája átadóün-
nepsége 15 órakor kezdődik a Fő téren 
Náray Erika színművész fellépésével. 
A  polgármester adventi gondolatai után a 
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde 

ünnepváró műsora következik, majd a város 
adventi koszorúján meggyújtjuk az első 
gyertyát a Szent József Plébániatemplom 
közreműködésével. 

Noha programokból kevesebb lesz ebben 
az esztendőben az adventi időszakban, a 
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont 
alternatív ötletekkel igyekszik az ünnepi 
hangulatot megteremteni, melyhez „külső” 
segítséget is kapnak: a Mikulás manóinak 
segítségével három postaládát helyeztek el 
a városban, egyet a József Attila Művelődési 
Központ bejáratánál, egyet Zagyvarónán 
a Bátki József Közösségi Háznál és egyet 
Zagyvapálfalván a Gerelyes Endre Műve-

lődési Háznál. Ide várják a gyermekek 
Mikulásnak szánt rajzait, amikből kiállítást 
rendeznek, de az alkotások készítőit decem- 
ber 6-án délután 16 órától a Fő téren meg 
is jutalmazza a Mikulás egy apró ajándékkal. 
A műveket december 1-ig lehet bedobni a 
Mikulás postaládáiba, a rajzokon névnek és 
elérhetőségnek is szerepelnie kell.

És itt még nincs vége, hiszen a Salgótar-
jáni Rendezvény- és Médiaközpont a Kultik 
Mozi és az Apollo Dance Hall támogatásával 
hátrányos helyzetű óvodások számára aján-
dék előadásokkal készül december elején. 
A  kicsik a Téli Mese című művet nézhetik 
meg.

Meglepetés vendég Az én STorymban

Mindenki karácsonyfájával köszönti az Adventet a város
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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

Óvodások a Radnóti-szobor körül, 1970-as évek második fele

Szerémi Andor edző, a ringben 
Botos Tibor. Szondy György 
Emlékverseny, 1979

Simkó László és Botos András 
edzők, a ringben Oláh Kálmán. 
Szondy György Emlékverseny, 
1979

Varga Imre 1970-ben átadott 
Radnóti Miklós szobra a főtéren, 
1978

SBTC női kosárlabda mérkőzés 
az 1979-es Karancs Kupán

Az SBTC női kosárlabda csapatának tagjai az 1979-es Karancs Kupán Felvonuló bányamentők május 1-én, 1980 körül

A Petőfi Rádió Ötödik sebesség című műsorának adása Salgótarjánból, 
1980
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A rendszerváltás után Salgótarjánban is 
1990. szeptember 30-án és október 14-én 
tartották meg az első szabad helyhatósági 
választásokat. A választások második fordu- 
lójában a szavazásra jogosultak száma 37 
ezer 562 volt. Ebből 11 ezer 378 polgár adta 
le a szavazatát, amely 30,29%-os részvételi 
arányt jelentett.

Az egyéni választókerületekben győztek: 
M. Szabó Gyula (1. vk., független), dr. Zsély 
András (2. vk., Fidesz), dr. Angyal Dávid (3. vk., 
SZDSZ), Kadlót Vilmos (4. vk., MDF), dr. Kuti 
István (5. vk., MDF), dr. Fancsik János (6. vk., 
MDF), Kun Zsuzsa (7. vk., SZDSZ), dr. Szabó 
Sándor (8. vk., MDF), Szigetvári János (9. vk., 
MSZMP), Nándori Ferencné (10. vk., MSZMP). 
Cserháti József (11. vk., MSZMP), Ercsényi 
Ferenc (12. vk., SZDSZ–Fidesz). Tordainé dr. 
Sztráska Erzsébet (13. vk., SZDSZ). Tolmácsi 
Ferenc (14. vk., SZDSZ).   

A pártlistákról bekerült képviselők: 
Gusztos István, Hranek Ferenc, Tamássy István 
(SZDSZ), dr. Várkonyi József, Eötvös Mihály, 
Nyerges István (MDF), dr. Bercsényi Lajos 
(KDNP), dr. Kovács József, Bánházi György, 
Molnárné Gyepesi Edit (MSZMP), dr. Balogh 
Miklós (MSZP), Kocsárdi Nándor, Ponyi Zsolt 
(Fidesz).

Salgótarján új önkormányzati képviselő- 
testülete 1990. október 29-én tartotta ala-
kuló ülését. A képviselőket és résztvevőket 

korelnökként dr. Fancsik János köszöntöt- 
te, majd átadták a képviselők megbízóleve-
lét.

Az ügyrendi bizottság megválasztása után 
– amelynek elnöke dr. Zsély András lett – 
következett a polgármester-választás. A titkos 
szavazáson 24 érvényes és három érvényte-
len szavazat született. Tolmácsi Ferencre 14, 
dr. Várkonyi Józsefre 10 képviselő szavazott, 
így Salgótarján rendszerváltás utáni első 
polgármestere Tolmácsi Ferenc lett.

Tolmácsi Ferenc eskütétele után Cserháti 
Józsefet mint társadalmi megbízatású jelöl- 
tet a testület 14 szavazattal megválasztotta 
alpolgármesternek.

Az önkormányzat megalakulását rögtön 
botrány kísérte, mivel az MDF és a Fidesz 
is nehezményezte és elvtelennek nevezte a 
liberális SZDSZ és a volt állampárti MSZMP 
országosan is egyedülálló paktumát, amely- 
nek révén Tolmácsi Ferenc nyerte el a pol-
gármesteri címet. 

A történtek miatt az MDF és a Fidesz nem 
is volt hajlandó alpolgármestert jelölni. 
Ezután többnapos nyilvános szócsata követ-
kezett. A bírálatokra az SZDSZ azzal érvelt, 
hogy a jelentős képviseletet kapott pártok 
között meg kell osztani a hatalmat. 

Felvetődött, hogy a polgármester lemond 
a tisztségéről, és új választást kér.

A bonyolult helyzetben végül az 1990. 
november 6-án megtartott testületi ülésen 

sikerült megegyezniük a főállású alpol-
gármester személyéről. Dr. Szabó Sándor 
(MDF) elmondta: a megbízatást pártjától 
függetlenül, önálló elhatározással, a város 
működőképessége érdekében végett vál-
lalta el.

Időközben a képviselők arról is döntöttek, 
hogy nem kérik Salgótarján számára a 
megyei jogú városi címet.

Botrány kísérte az első polgármester megválasztását 
Bonyolult rendszerváltás Salgótarjánban

Az 1976-tól működő Tajga Teázó a Kemerovo-lakótelepen, 1970-es évek vége. 

Tolmácsi Ferenc, a rendszerváltás utáni első 
polgármester
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A Nemzetközi Dixieland Fesztivál több mint 
három és fél évtizeden át a város leghíre-
sebb nemzetközi kulturális eseményének 
számított. Az első dixie-találkozót 1984. 
május 18–20-án tartották a Magyar Rádió 
és a József Attila Művelődési Központ – azon 
belül Tóth Csaba fesztiváligazgató és mun-
katársa, Mezei István – közös rendezésében.  

A következő év kimaradt, de 1986-tól min-
den májusban megszólalt városunkban a 
dixieland. A fesztivált három évig a Magyar 
Rádióval közösen rendezték, az 1987-es 
esemény javát 1988-ban nagylemezen is 
kiadták.

A rendszerváltás után kinyílt a kulturális 
piac, az 1990-es évekre a dixielandfesztivál 
az ország legjelentősebb tradicionális 
dzsesszeseményévé nőtt. 

Emlékezetes, hogy a délszláv háborúból 
hazafelé tartó CNN-tudósítók a fesztivál 
hangulatába csöppenve, Salgótarjánt a béke 
szigetének nevezték. A világot bejáró hír a 
háború szörnyűségeit ellenpontozta a zene 
vidám ünnepével.

A fesztivált időközben nagyobb szabású 
attrakcióvá bővítették, amikor a három-
napos rendezvényt más műfajú kulturális 

programokkal társítva elindították a Tarjáni 
Tavasz rendezvénysorozatát. 

A tízéves jubileumi fesztiválon, 1994-ben 
a helyi önkormányzat a sikert értékelve 
részesítette Pro Urbe-díjban a rendezvény 
szervezőit: a József Attila Művelődési Köz- 
pontot, a Karancs Szállót és a Molnár Dixie- 
land Bandet.

Nagy ugrást jelentett, hogy a JAMK – vidé-
ken elsőként – impresszálási jogot kapott, s 
így külföldi sztárokat is meghívhattak.

 Az 1990-es években már jelentős volt a 
fesztivál nemzetközi presztízse, városunk 
jelen volt az európai dzsesszfesztiválok 
palettáján. 

Nagy nevekben sem volt hiány, elég, 
ha csak a leghíresebb hazai csapatot, a 
Benkó Dixieland Bandet, a kiváló énekest, 
Berki Tamást, az egykor Louis Armstrong 
zenekarában klarinétozó amerikai magyar 
Joe Murányit, vagy a szülőhelyén fellépő 
Snétberger Ferenc gitárművészt említjük.

2003-ban Salgótarján, a szlovákiai Besz-
tercebánya, a lengyel Zakopane és a cseh 
Hrádec Králové fesztiválszervezői közösen 
létrehozták a Visegrádi Kvartett együttmű-
ködést, majd a 2004-es EU-csatlakozástól 
United Europe Jazz Festival néven működ-
tek.

Szélesedett a fesztivál műfaji palettája, 
a tradicionális dzsessz nagyjai mellett 
mind több szerepet kaptak a világzene és 
a kortárs dzsessz képviselői, de a templomi 
gospelkoncertek is népszerűvé váltak.

A 35. fesztivált 2019-ben rendezték 
meg, amikor a visegrádi gála szlovák, cseh, 
lengyel és magyar zenekarai mellett olyan 
nagy nevek vitték a prímet, mint Elsa Vallé, 
Vinand Gábor, Gyárfás István és Berki Tamás. 
A koronavírus-járvány okozta szünet után 
idén már Jazz STation címmel rendeztek 
négynapos dzsesszfesztivált Snétberger 
Ferenc fellépésével.

Európa-szerte elismerték a nemzetközi dixieland-fesztivált 
Világsztárok léptek fel városunkban

A BRG (Budapesti Rádiótechnikai Gépgyár) salgótarjáni üzemének felvonuló kocsija május 1-én, 1977

Snétberger Ferenc gitárművész „hazai pályán” 
is csodát művelt
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Híven őrzik és csodálatos jókedvvel tolmá-
csolják a gazdag palóc népi hagyományokat! 
Így nem csoda, hogy az utóbbi 47 évben sok 
értékes díjat nyert el a Nógrád Néptáncegyüt-
tes, amely a legismertebb hazai fesztiválokon 
is számos alkalommal kapott kiváló minősí-
tést.

A csoport 1975 októberében jött létre 
Salgótarjánban Székely István vezetésével. 
1976-tól Braun Miklós vette át az irányítást, 
majd 1979-ben országos hírű mesterek 
kerültek az együttes élére Mlinár Pál és fele-
sége, Koralovszki Mária személyében, akik tíz 
évig vezették a nógrádi táncosokat.  

Az első nagyobb sikert 1981-ben a gyön- 
gyösi Aranyszőlő fesztivál nívódíjával érték 
el. Aztán több országos díj mellett a Műve- 
lődési Minisztériumtól 1984-ben megkap-
ták a kiváló együttes címet.

1989-ben Hájas Tibor és Hájasné Nagy 
Anikó vette át a vezetést, akik kilenc évet 
töltöttek a nógrádi táncosokkal. A csoport 
kiváló minősítést kapott, több első helyez- 
ést és nívódíjat nyert a nagyobb seregszem- 
léken, Aranyfokos-díjat hozott haza a zako-
panei fesztiválról, 1996-ban Pro Urbe-díjat 
kaptak.

1998-ban Gyebnár László vette át a művé- 
szeti vezető szerepkörét, az együttes 2000- 
ben újra kiváló minősítést kapott, 2001-ben 
a lengyelországi Beskidek nemzetközi fesz- 
tiválján vitte el a pálmát. A csoport Bursá-
ban, Münchenben, Tamperében, Haifában és 
Párizsban is öregbítette szűkebb hazánk jó 
hírnevét.

Az együttes fenntartására 1998-ban lét- 
rehozott Salgótarjáni Táncművészetért Ala- 
pítvány kuratóriuma 2001-ben Szabó Jánost, 
az együttes alapító tagját nevezte ki a 
Nógrád művészeti vezetőjének. 2005-ben 
Madách-díjjal ismerték el az együttest, amely 
a belgiumi Wijnendale-ben, a spanyolor- 
szági Moanában és a lengyelországi Beski-
dek fesztiválján is jeleskedett, idehaza újabb 
nívódíjak, fesztiválgyőzelmek és kiváló cí- 
mek fémjelezték a munkájukat. 2009-től 
rendezték meg a Palócföldi Néptánctalálko- 
zókat.

2012-ben indították el a Palócföldi tánc- 
háztalálkozókat, a csoport 2013-ban nógrádi 
Príma-díjat kapott, elnyerték a nagykállói 
fesztiváldíjat. 2015-ben, a fennállásuk 40. 
évfordulójára készített Palóc madonnák cí- 

mű előadásuk túllépett a szokásos tánc-
előadások keretein, és ebben az évben az 
Egyesült Államokban is vendégszerepeltek.

A csoport vezetését 2015-től Mester- 
Szabó Ágnes és Husvéth Csaba vette át, a 
táncosaink kiváló minősítést kaptak, 2016-
ban Belgiumban, 2017-ben Csehországban 
és Szingapúrban is bemutatták tudásukat, 
idehaza éveken át a Fölszállott a páva tévés 
vetélkedőkön jeleskedtek.

2019-től Kovács József és Kovács-Jelinek 
Emese vezeti az együttest. 2021-ben elnyer-

ték a nógrádi civilek közönségdíját, míg a 
néptáncosok országos seregszemléjén újra 
kiváló minősítést kaptak.

Az együttes tagjai közül Musztrai Zsuzsa 
és Ispánné Dénes Annamária Örökös Arany- 
gyöngy-, Gyebnár László Örökös Aranysar-
kantyú-, Szmolenszky Gábor és Kovács József 
2-szeres Aranysarkantyú-, Kovács-Jelinek 
Emese 2-szeres Aranygyöngy-díjas, míg az 
utóbb említett négyes mellett Hájas Tibor 
és Paluch Norbert is a népművészet ifjú 
mestere címet érdemelte ki. 

Sok-sok sikert aratott a Nógrád Néptáncegyüttes 

Ápolják a palóc örökséget 

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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Somoskő és Somoskőújfalu községeket 
1977. április 1-jén csatolták Salgótarjánhoz. 
A somoskőújfalui határátkelőhely, amely 
addig csak nappal és magyar, ill. csehszlo-
vák állampolgárok átléptetését szolgálta, 
nemzetközi átkelőhely lett, és megnyílt a 
kamionforgalom előtt is éjjel-nappal. 

Az ősi Somoskő nevét 1341-ben, a falu határ- 
járásakor említette először egy oklevél. A  fe- 
lette magasodó 526 m magas hegyen lévő 
várát a Kacsics nemzetség Illés ágának tagjai 
építették a XIII. század második felében.  

Mivel az Árpád-ház kihalása után a család 
tagjai Csák Mátét támogatták Károly Róbert 
ellen, a király Csák halála után birtokaikat 
elkobozta, és Szécsényi Tamás ispánnak adta. 

A Szécsényi család 1460-ig birtokolta a 
várat, ezután a Losonczyaké lett. Az 1560-as 
években az akkor már törökök által elfoglalt 
erősségek gyűrűjével körbevett várban la- 
kott Losonczy Anna, akihez Balassi Bálint szá-
mos alkalommal jött látogatóba, és akihez 
Júlia-verseit címezte. 

1576-ban a törökök váratlan rajtaütéssel 
elfoglalták a várat, amelyet 1593-ban Pré-
postváry Bálint vezetésével foglalták vissza a 
magyarok, Balassi Bálint is köztük volt.

A XVII. században házasság révén a For-
gách család birtokába került a vár. Falait a 
Rákóczi-szabadságharc végén királyi parancs- 
ra rongálták meg. 

Somoskőújfalu neve 1455-ben bukkan elő- 
ször elő az írásos forrásokban. Ekkor Somos- 
kő várának tartozéka Ujfalu néven jelenik 
meg, és Szécsényi László birtokához tartozik. 
1461-ben a Losonczy és az Országh családok 

nyerték adományul, 1548-ban már viszont 
csak a Losonczy család a falu földesura.

A falut 1481-től már „Somos újfalu” néven 
említik a birtoklevelek. A török hódoltság 
idején a települést a szécsényi szandzsák 
községei között találjuk, 10 adóköteles ház- 
zal. 1598-ban Forgách Zsigmond birtokába 
kerül a falu. 

A falu gyakran cserélt gazdát. A XVIII. 
század elején a Rádayak, majd báró Péterffy 
János birtokába került. Házasság révén a 
XIX. század elején a Stahremberg családé 
az egyik része, míg a másik a Radvánszky 
família tulajdona. Az 1833-ban tűzvészben 
64 ház és a plébánia is leégett. A templomot 
1898-ban állították helyre.

1884-ben már arról írt Pesty Frigyes hely-
ségnévtárában, hogy a „nyesés láp” területén 
kőszén- és kavicsbánya található. 1905-ben 
dr. Krepuska Géza egyetemi tanár vette meg 
a 2170 holdnyi birtokot. A Radvánszky 

család kúriája a másik birtokos, Sztojkovics 
Emilné tulajdona lett.

Az 1920-as trianoni békediktátum So- 
moskőt és Somoskőújfalut Csehszlovákiá- 
nak ítélte. Mint korábbi lapszámunkban 
részletesen megírtuk, dr. Krepuska Géza 
földbirtokos és Liptay B. Jenő acélgyári 
igazgató határkiigazítási kérelmére a Nép- 
szövetségi Tanács a két községet 1924-ben 
visszajuttatta Magyarországnak. A vár vi- 
szont a határ túloldalán maradt.

Somoskőt és Somoskőújfalut 1977-ben 
Salgótarjánhoz csatolták. A 2004-es somos-
kőújfalui népszavazáson a lakosság az el- 
válás mellett döntött, és a köztársasági el- 
nök határozata alapján a település 2006 
októberétől ismét önálló község.

1999-től a Somosi Kultúráért Egyesület 
és a Somoskői Váralja Egyesület indítványára 
1924. február 15-ét a „hazatérés napjává” 
nyilvánították. 

Somoskő és Somoskőújfalu is csatlakozott, de utóbbi később levált

Északra is terjeszkedett Salgótarján

A Tóstrand első épített medencéje, 1970-es évek

A somoskői vár
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Az 1969-ben átadott, a Meszes-tető déli oldalában felállított, Szabó István által készített partizán emlékmű (helyi köznyelven „pléh öcsi”), 1970-es 
évek vége

Camilo Sanhueza, Chile budapesti nagy-
követe néhány hónapja a Dornyay Béla 
Múzeumban tárgyalt. Cseney Vuchetich 
László, a nagy hatású impresszionista festő 
ugyanis 1905. január 27-én, Salgótarján- 
ban született. A művész Chilében élő le- 
származottai ennek kapcsán egy képpel 
ajándékozzák meg 100 éves városunkat.     

Cseney Vuchetich László édesapja barát- 
jának ösztönzésére kezdte művészeti tanul-
mányait 1921-ben Thorma Jánosnál, a hazai 
festészet megújítására törekvő Nagybányai 
Művésztelep alapítójánál, majd a budapesti 
Királyi Akadémián tanult. Fiatalkori alkotá-
saiból 1925-ben tartottak kiállítást Aradon.    

Az ifjú művész 1927 tavaszán a Szinyei-ki-
állítás alkalmából nyerte el – az Ernst Mú- 
zeum felajánlásából – a bécsi Elisabeth Korb 
Akadémia ösztöndíját, amely révén Rómá-
ban tanulhatott.

Közben Budapesten megismerte jöven-
dőbeli feleségét, Cseh Kontha Rózát, azaz 
Medyt. Az ifjú hölgy alig 18, és a művész is 
csupán 24 éves volt, amikor összeházasod-
tak és együtt megtervezték útjukat Chilébe.  
A fővárosban, Santiagóban az ottani magyar 
festőművészek közössége szeretettel fogad- 
ta őket.

Új hazájában a művész beiratkozott a san- 
tiagói Szépművészeti Iskolába, ahol ahol 
Julio Fossa Calderóntól tanult, míg a Chilei 
Egyetem Metszetműhelyében Marco Bontá 
tanítványa volt. 

Cseney László a csendes-óceáni ország-
ban 1930 és 1975 között évente közel 
félszáz festményt készített, a többsége ma 
családja tulajdonában van, másokat chilei és 

latin-amerikai múzeumok vásároltak meg, 
kisebb részt gyűjtőknél vannak.

Hagyatékát nagyrészt tájképek és portrék 
uralják. Impresszionista stílusa és színhasz-
nálata a nagybányai mesterek iskoláiban el- 
sajátított technikákat tükrözik, de az itáliai 
tanulmányok hatásai is érezhetőek.

A méltatói szerint Cseney festményeinek 
tematikája, az általuk kifejezett érzelmesség 
társadalmunk kultúrtörténetét világítja meg. 
Műveiben a latin-amerikai művészi körök-
ben elismert technikán túl az a lehetőség 
köszön vissza, hogy múltunk történéseit és 
folyamatait megismerhessük egy művész 
pillanatfelvételein keresztül. 

Vásznain láthatóak a mára alaposan megvál-
tozott tájak, így az óceánpart, az ott élők akkori 
mindennapjait meghatározó tevékenységek. 

Cseney 1960-tól a valparaísói Képzőmű- 
vészeti Iskolában akadémikusként is tevé-
kenykedett. Fontos szerepet játszott a chilei 
művészformálásban, olyan festők tanításá-
ban, akik közül páran máig meghatározói 
a helyi művészvilágnak. Munkáját már az 
1930-as évek elejétől egészen haláláig sok 
értékes díjjal ismerték el.

A művész Santiagóban halt meg 1983. 
november 7-én. A magyar mesterektől ta- 
nult impresszionista irányzat megtalálta 
helyét a chilei festészetben. 

Cseney László festőművész Dél-Amerikában is hírnevet szerzett
Tarjáni bányászoktól a chilei aranymosókig  

Cseney László – munka közben Aranymosók Andacollóban
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Nem csak városunk, hanem az egész magyar 
atlétika nagy egyénisége Mecser Lajos, aki 
Európa-bajnoki ezüstérmes, Európa-csúcs-
tartó volt, részt vett az 1964-es tokiói és az 
1968-as mexikói olimpián.

A kiváló sportember 1942. szeptember 23- 
án született Bükkaranyoson, hétévesen ke- 
rült Salgótarjánba. Az SBTC-nél, Rácz Barna 
edző keze alatt szerette meg az atlétikát. 
1960-ban meghívtak az ifjúsági váloga-
tottba, attól kezdve Híres László, a korszak 
legkiválóbb edzője segítette a felkészülését. 

Kis idő múlva Mecser a magyar felnőtt 
mezőnyben is egyeduralkodóvá vált. Indult 
az 1964-es tokiói olimpián.

– Sajnos, nem volt szerencsém a felkelő 
nap országában! – emlékezik. – A verseny 
előtt megfáztam, az 5000 m-en több mint 
fél perccel elmaradtam a legjobb eredmé-
nyemtől, így a selejtezőben kiestem.

Tokió után Mecser kettőzött erőbedobás-
sal küzdött tovább, és 1965-ben, Londonban 
5000 m-en megjavította Iharos Sándor or- 
szágos csúcsát, majd az oslói Európa Kupa- 
döntőn 10 ezer m-en újabb hazai rekorddal 
lett ezüstérmes.

1966-ban megnyerte a kanadai bajnok-
ságot, majd Párizsban győzött a L’Humanité 
versenyén.

– Ezután átírtam saját rekordomat 5000 m- 
en, majd ugyanezen a távon a zürichi ver- 
senyt is megnyertem – folytatta. – Londonban 
hat mérföldön harmadik lettem, de időm 
(27:23.8) Európa-csúcs volt.

Ezt követte Mecser legnagyobb sikere. 
– A budapesti Európa-bajnokságon 1966. 

augusztus 30-án rendezték a 10 ezer méter 
síkfutás döntőjét – mondja. – A versenyben 
sokáig vezettem, de az utolsó métereken a 

német Jürgen Haase lehajrázott. Igaz, így is  
új magyar csúccsal szereztem ezüstérmet.

S melyik versenyére emlékszik még a 
legszívesebben?

– Stockholmra! – vágja rá. – 1968. június 
3-án sok nagy futó indult az 5000 m mező-
nyében, de az utolsó métereken lehajráztam 
az ausztrál világcsúcstartó Ron Clarke-ot, és 
megnyertem a versenyt. Az ottani 13:29.2 
perces országos csúcsomat csak 2002-ben 
tudtak megdönteni.

1968 őszén a mexikói olimpia követke-
zett...

– A magaslati levegőn mi, európaiak a szó 
szoros értelmében lélegzethez sem ju- 
tottunk; a dobogós helyezések Afrikába ke- 
rültek – említi az újabb ötkarikás balszeren-
cséjét.

1969-ben viszont Mecser újból az ame- 
rikai földrészen szerepelt, és Európa-válo- 
gatottként nyerte az 5000 m-t. Ám a kö- 
vetkező évben a sportvezetés mondvacsi-
nált okokból két évre eltiltotta a külföldi 
versenyzéstől. Itthon viszont továbbra is 
futószalagon nyerte a bajnoki címeket, ame- 
lyekből összesen 21-et ért el. 

Visszavonulása után eltávolodott a sport- 
élettől, de a rendszerváltás után visszatért, 
azóta is a sportos életmódot népszerűsíti. 
Könyvet is írt az atlétika szeretetéről. S mit 
üzen a mai fiataloknak?

– Azt, hogy a munka az alapja mindennek! 
– vágja rá. – Munka nélkül nincs teljesít-
mény!

Mecser Lajos Salgótarjánban vált világklasszis atlétává 

Munka az alapja mindennek!

Mecser a sportos életmódot népszerűsíti

A könyv címlapja az 1968-as stockholmi 
versenyt örökíti meg, amikor Mecser 5000 
m-en megfutotta a több mint 30 évig 
fennálló magyar csúcsot

A megyei könyvtár a József Attila Művelődési Otthon déli szárnyában működött 1966-1988 között
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Légi felvétel a Pécskődomb környékéről, 1980 körül. A Pécskődombra 
épített oktatási intézmények: MSZMP megyei oktatási központja, 
a Bolyai János Gimnázium, a leánykollégium, a Számviteli Főiskola.

KISZ tábor Salgóbánya mellett, a későbbi Hotel Medves, 1980-as évek 
eleje

A 25. Nemzetközi Dixieland Fesztivál, 2009. A fesztivált 1984-ben 
rendezték meg először, 1985 és 2020 kivételével minden évben 
megtartották.

A városközpont 1982-ben. Balra lenn még az 1914-ben emelt 
postaépület látható.

Az első, 1986-ban megrendezett ugrógála a főtéren. A versenyt 
1986-1998 között a város főterén, majd 1999-2010-között Somoskőn 
rendezték meg.

A 25. Nemzetközi Dixieland Fesztivál, 2009
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A Salgótarjáni Tájak-Korok-Múzeumok Klub 
Egyesülete a „Salgótarján 100 éves város” 
évfordulós rendezvénysorozathoz csatlakoz- 
va 16 fő részvételével november elején 
szervezte meg kegyeleti túráját a Dunán-
túlra. Ezt a szép hagyományt az egyesület 
egykori titkára Nándori Ferencné alakította 
ki, folyamatosságát a koronavírus-járvány 
két éve szakította meg. 

Az első nap Zircen, a Deák Ferenc úti temető-
ben dr. Förster Kálmánnak, Salgótarján első 
polgármesterének sírját keresték fel, ahol a 
résztvevők „kicsinosították” a síremléket és 
környékét, majd elhelyezték Salgótarján Me- 
gyei Jogú Város és az egyesület koszorúját.

A túra részeként a Zirci Apátságot, az arbo-
rétumot és a Reguly Antal Városi Múzeumot 
is felkeresték.

A résztvevő egyesületi tagok ellátogattak 
Keszthelyre is, ahol a Szent Miklós temetőben 
Dornyay Bélára – Salgótarján első gimnáziu-
mának tanárára, helytörténeti kutatóra, íróra 

– a múzeum névadójára emlékeztek, és sírjá- 
nál elhelyezték a városi önkormányzat, a Dor- 
nyay Béla Múzeum, valamint a Salgótarjáni Tá- 
jak-Korok-Múzeumok Klub Egyesület koszorúit.

Dr. Förster Kálmánra és Dornyay Bélára emlékeztek

A rendezvényen Fekete Zsolt pol- 
gármester köszöntötte a gála- 
műsor résztvevőit és a közön-
séget.

Az együttes kitartásának kö- 
szönhetően a városi kultúrában 
mélyen sikerült meggyökereztet- 
ni a népi kultúra értékeit. Mű- 
soraik révén mi is megbizonyo- 
sodhatunk a tánc és a népzene 
hagyományaiban való jártassá- 
gukról, sokoldalú előadói képes- 
ségükről. Salgótarján nevének  
hallatán - az országhatárokon 
belül és kívül is – egyre többen 
asszociálnak a Nógrád Tánc-
együttesre – emelte ki a lassan 
50 éve alakult együttes érde-
meit méltatva Fekete Zsolt.

Mint elhangzott: az önkor- 
mányzat a táncegyüttest mű- 

ködtető Salgótarjáni Néptáncmű- 
vészetért Közalapítványon ke- 
resztül történő támogatásával 
nemcsak értékes munkájukat 
kívánja segíteni, hanem ezáltal 
megbecsülését is kifejezi.

A november 12-i, advent előtti 
gálaműsorban színpadra léptek 
a Nógrád Táncegyüttes után-
pótlás csoportjai, akik egyben a 
Váczi Gyula Alapfokú Művészeti 
Iskola táncos növendékei, majd 
a Nógrád Táncegyüttes mutatta 
be Hegyek, dombok népei című 
előadását, melyet az idén nyá- 
ron a Lengyelországban meg- 
rendezett Beszkidek Nemzetközi 
Folklórfesztiválon nemzetköziel- 
ismerésben részesült.

A gálaműsorban a Sergő Ze- 
nekar működött közre.

Fergeteges gálaműsorral búcsúztatta
az évet a Nógrád Táncegyüttes

A Neumann János Számító- 
gép-tudományi Társaság Gaz-
daságinformatikai Kutatási és 
Oktatási Fórum (NJSZT GIKOF) 
szakmai szervezet immár ti- 
zennyolcadik alkalommal szer- 
vezte meg az évente nagy 
érdeklődéssel kísért konfe- 
renciáját, melynek 2022. no- 
vember 11-12-én a Somoskői  
Kirándulóközpont adott otthont.

A rendezvény célja, hogy lehe-
tőséget biztosítson a hazai és 
a külföldi szakembereknek, az 
egyetemi kutatóknak, doktoran- 
duszoknak, ipari szereplőknek 
és fejlesztőknek a témához 
kapcsolódó munkáik bemuta- 
tására, vélemények ütközte- 
tésére, kutatói hálózatok építé- 
sére, az üzleti szféra és az 
oktatás kapcsolatának erősíté- 
sére, a hasznos eszmecserére.

Az idei konferencia – melyen 
egyetemi tanárok és kutatók 
vettek részt, létrejöttében pe- 
dig jelentős szerepet vállalt a 
Salgótarjánban működő Jobb 

Páholy Förster Társaság – tema- 
tikájában különös hangsúlyt 
fektetett a digitalizáció hatá-
sára, kiemelve az értékláncok 
területét, az üzleti intelligen-
cia szerepét, a mesterséges 
intelligencia lehetőségeit.

A szervezők tájékoztatása 
szerint a megyeszékhely ket- 
tős ünnepe az, amely alapján 
a Budapesti Gazdasági Egye-
tem Salgótarjánt választotta 
a 2022-es konferencia hely-
színének.

Az egyik, hogy 1972. szep-
temberében – 50 éve – alakult 
meg a Pénzügyi és Számviteli 
Főiskola – a Budapesti Gaz- 
dasági Egyetem jogelőd in- 
tézménye – Salgótarjáni Tago-
zata, majd később Intézete, 
melyben több mint 40 éven 
keresztül folyt felsőoktatási 
képzés. A másik ok, hogy Sal- 
gótarján várossá nyilvánításá- 
nak 100 éves évfordulóját ün- 
nepli, így a centenáriumi em- 
lékév programjait is gazdagí-
totta a szakmai konferencia.

Országos gazdaságinformatikai
konferenciát rendeztek Somoskőn

Az előző évekhez képest korábban, november 12-én rendezte meg 
hagyományos év végi gálaműsorát a Nógrád Táncegyüttes a József 
Attila Művelődési Központ Színháztermében.
 

Dr. Gubán Miklós, a konferencia egyik szervezője (balra) és dr. Dániel 
Zoltán, Salgótarján alpolgármestere a rendezvény megnyitóján
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Ezüstérmet szerzett a Salgótar- 
jáni Strandépítők KC férfi strand- 
kézlabda csapata a Portugáliá- 
ban megrendezett Bajnokok Tor- 
náján. 

Az EHF Beach Handball Cham-
pions Cup, vagyis a Bajnokok 
Tornája lényegében a strandké- 
zilabda Bajnokok Ligájának te- 
kinthető, melyen a kontinens leg- 
jobb klubcsapatai mérik össze 
tudásukat. A viadalnak idén a por- 
tugáliai Porto Santos szigete 

adott otthont októberben. A Sal-
gótarjáni Strandépítők KC férfi 
strandkézilabda csapata annak 
köszönhetően vehetett részt a 
tornán, mert az idei nemzeti baj- 
nokságban a második helyen vé- 
geztek. Most megmutatták a tar- 
jáni fiúk, hogy nem csak hazai, 
hanem nemzetközi szinten is a 
legjobbak között vannak, hiszen 
egy csodálatos menetelést köve-
tően végül a szépen csillogó 
ezüstérmet szerezték meg a Baj- 
nokok Tornáján.

Fantasztikus nemzetközi
sikert ért el a Strandépítők
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Tizenöt esztendő után lett újra 
felnőtt női röplabda csapat 
a városnak, miután két évvel 
ezelőtt az SBTC berkein belül 
röplabda szakosztály alakult. 
A csapat az NB II-ben versenyez 
immáron harmadik éve, de 
hazai mérkőzéseinek eddig az 
Arany János Általános Iskola 
tornaterme adott otthont. 

A közelmúltban azonban ez 
megváltozott, a szükséges fel- 
szerelések beszerzését követő- 

en ugyanis immáron a Városi 
Sportcsarnokban zajlanak a fel- 
nőtt női csapat NB II-es mér- 
kőzései. Ez újabb mérföldkő, hi- 
szen utoljára 2006-ban rendez- 
tek röplabda meccset a salgó-
tarjáni sportcsarnokban.

Az SBTC röplabda szakosz-
tálya egyébként folyamatosan 
fejlődik, idén több új utánpótlás 
csapatot is indítottak, és most 
már nem csak lány, hanem fiú 
együtteseik is vannak.

Visszatért a röplabda

a Városi
Sportcsarnokba

A salgótarjáni Spartan 
Training Group színeiben 
sportoló Bíró Renáta ezüst- 
érmet szerzett összetett-
ben a korosztályában a 
SPARTAN Trifecta világ-
bajnokságon. Kiválóan tel- 
jesített a másik salgó- 
tarjáni induló, Zsíros Ist- 
ván is.

Napjainkra az egyik leg- 
több embert megmozga- 
tó tömegsporttá vált az 
akadályfutás, versenyeik 
egyre népszerűbbek úgy 
az amatőrök, mint a pro- 
fik körében. Az akadályfutás legnagyobb nemzetközi brandje, 
a SPARTAN köré – melynek magyarországi sorozata is van, és 
jövőre újra lesz salgótarjáni állomása is – egyfajta kultusz is 
épült. És hát hol máshol tarthatnák a SPARTAN akadályfutó-so- 
rozat világbajnokságát, mint Spártában?

Az idei Trifecta – vagyis mindhárom SPARTAN távot felvo-
nultató – vb-n két salgótarjáni, Bíró Renáta és Zsíros István is 
megmérettette magát. Előbbi a SPRINT versenyen és a BEAST 
futamon 2., míg a SUPER versenyen 4. helyen végzett a kor-
osztályában, így összetettben is felállhatott a dobogó 2. fokára 
a nyakában egy gyönyörű ezüstéremmel. Mindeközben Zsíros 
István is több szép TOP10-es eredményt szállított a korcsoport-
jában.

Salgótarjáni
versenyző
a világbajnoki
dobogón

Utoljára 2006-ban rendeztek röplabda mérkőzést a Városi Sport-
csarnokban, az SBTC felnőtt női NB II-es csapata viszont mostantól 
újra ott játssza hazai meccseit. 
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