Koronavírus:
bezártak két középiskolát
A koronavírus-járvány második hulláma megérkezett, és erősebbnek
tűnik egyelőre, mint az első – írta szeptember 4-én a facebookon
Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere a város polgáraihoz intézett
üzenetében. Koronavírus fertőzés miatt két iskolában digitális oktatásra álltak át a tanév második hetében. Részletek a 3. oldalon.

KÖZÉLETI HAVILAP  V. ÉVFOLYAM, 2020. SZEPTEMBER

A szokásoktól eltérően idén a koronavírus-járvány miatt,
a városlakók biztonsága és egészsége érdekében nem tartott
nagy tömeget vonzó rendezvényeket augusztus 20-án Salgótarján önkormányzata. Szent István királyt és Magyarország születésnapját ugyanakkor kisebb körben, de méltó módon megünnepelték a városban. Tudósításunk az 5. oldalon.

Augusztus 20. az egységünk ünnepe
Főhajtás
a bányászok
emléke előtt
Salgótarjánban
szeptember
4-én a Bányászati Kiállítóhelynél került sor a 70. Bányásznap
alkalmából tartott, koszorúzással egybekötött városi megemlékezésre. Szeptember 5-én
Baglyasalján a hősi halottak
sírjánál koszorúztak az emlékezők. Tudósításunk a 5. oldalon.

Célegyenesben a Medvesi

Fotós Maraton
2020. október 9-11.
között
rendezik
meg a világ első
határon
átnyúló
geoparkjában,
a
Novohrad-Nógrád
Geopark területén
az OLYMPUS Medvesi Fotós Maratont, Közép-Európa
legnagyobb fotós
seregszemléjét. Írásunk a 6. oldalon.

Fotó: Drexler Szilárd

Új műsorok
a városi televízióban

A többi mellett szeptember végén
startol a Napirenden című műsor,
amelyben Salgótarján vezetői számolnak be a várossal kapcsolatos
legfontosabb aktuális témákról, illetve azokról az ügyekről, amelyek
leginkább foglalkoztatják az itt élő
embereket.
A havonta jelentkező műsorban
a Salgótarjáni Városi Televízió nézői által feltett kérdéseket is tolmácsolják a
városvezetés felé.
Cikkünk a 6. oldalon.
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EGÉSZSÉG-SZABADIDŐ

Lokálpatrióták sport- és
Fotók: Preisler Zsolt/Salgótarjáni Lokálpatrióták

egészségnapja Eresztvényben
A tavaly jól sikerült első rendezvény után idén újra megrendezte Eresztvényi Egészségnapját
a Salgótarjáni Lokálpatrióták
Egyesülete, ezúttal kiegészítve
azt egy különleges jótékonysági futóversennyel.
Az augusztus 22-i rendezvényre
több százan látogattak ki, több
tucatnyian adtak vért, sokan
vettek részt az egészségügyi
szűréseken, és több mint százan
sportoltak a felkínált programlehetőségek valamelyikén.
A Salgótarjáni Lokálpatrióták
idén első alkalommal szervezték meg a Crazy Hill Sprint fantázianevű hegyi futó megmérettetést az egykori eresztvényi
sípályán és környékén, amelyet
öt kategóriában teljesíthettek
a résztvevők. A jótékonysági futóversennyel mintegy 300 ezer
forintot gyűjtöttek a kezdeményezett „Menedék” Családok
Átmeneti Otthona számára,
melyből az ottani játszóteret
fejlesztik majd.
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ÖNKORMÁNYZAT

Koronavírus: bezártak

két középiskolát a városban
A koronavírus járvány második hulláma megérkezett, és erősebbnek tűnik egyelőre, mint az
első – írta szeptember 4-én a facebookon Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere a város
polgáraihoz intézett üzenetében.
„Tisztelt Salgótarjániak!
Városunkban több koronavírus gyanús esetet
vizsgálnak, folynak a kontaktkutatások. Ezekkel
összefüggésben ma egy iskolát, a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskolát bezárták, mert
az egyik pedagógus koronavírussal fertőzött. Jelenleg a teljes tanári kart tesztelik, a jövő héttől
a Keriben digitális oktatás lesz, egyelőre nem tud-

ni, meddig. Mivel több pedagógus a Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskolában is tanít,
ezért elővigyázatosságból jövő héttől a Közgében
is digitális oktatás lesz.
Felhívom figyelmüket, hogy a másfél méteres
távolság megtartása továbbra is kötelező, illetve
kötelező a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön a szájmaszk viselése!
Önkormányzati rendelkezésünk szerint:
• k ötelező a szájmaszk viselése a József Attila Művelődési Központ színháztermében megtartott
előadásokon, a Dornyay Béla Múzeum, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár látogatói számára,
valamint a piacon,

• ugyanezen intézmények vezetői saját hatáskörben, felelősen döntenek a maszkviselésről dolgozóik esetében,
• a József Attila Művelődési Központba illetve az
önkormányzati óvodákba csak érintésmentes
lázmérést követően lehet belépni.
A további fejleményekről tájékoztatni fogom
Önöket. Kérem, hogy legyenek fokozottan óvatosak! Kérem, hogy tartsák a másfél méteres távolságot! Kérem, hogy viseljenek maszkot! Mutassuk
meg mi tarjániak, hogy ismét tudunk felelősen
viselkedni egymásért és önmagunkért, családunkért, szeretteinkért!
Vigyázzunk egymásra!”

Turcsány László nyerte Kitakarítják

az időközi választást
Az érvényes szavazatok 47,93 százalékát
megszerezve, a függetlenként induló Turcsány László nyerte a Salgótarján 3. számú
választókerületében az ő lemondása miatt
szeptember 6-ára kitűzött időközi önkormányzati képviselő-választást.
A Somoskőt, Salgóbányát, Zagyvarónát, Rónafalut, Rónabányát, a Pintértelepet, a Művésztelepet, a Jónásch-telepet és

a Salgó út egy részét magába foglaló 3. számú választókerületben azért kellett időközi
választást tartani, mert a terület képviselője, a tavaly októberben még Fidesz-KDNP-s
színekben megválasztott Turcsány László
januárban lemondott mandátumáról azt
követően, hogy kegyeletsértő képeket tett
közzé a közösségi médiában egy halálos
közlekedési baleset áldozatáról.

Népszámlálási próba Salgótarjánban
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020.
augusztus 31. és október 7. között mintegy
14 000 címet érintő próbafelvételt hajt végre a 2021. évi népszámlálás előkészítése érdekében. A próbafelvétel hazánk 72 településén egyszerre zajlik, a kijelölt települések
között Salgótarján is szerepel.
A népszámlálás próbafelvétel kérdőívének első része a lakóhellyel és egyéb címekkel kapcsolatban fogalmaz meg kérdéseket. A kérdőív második részének kérdései

arra irányulnak, hogy megismerjék, hogy az
emberek mit gondolnak a népszámlálásról
és az adatbiztonságról, illetve hogy milyen
módon töltenék ki legszívesebben a népszámlálás kérdőívét.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai
Hivatal bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki.
Az adatgyűjtésről részletesebb információkat a www.ksh.hu/nepszamlalasproba aloldal nyújt tájékoztatást.

a Zagyva patak medrét

Hosszú évek problémáját orvosolja
a szeptemberben induló pataktakarítási program.
Rendszeresen visszatérő probléma Zagyvarónán,
hogy a hegyekből lezúduló csapadék miatt megduzzadt Zagyva patak több helyen kilép a medréből és elönti a szomszédos területeket, mivel
a hosszú évek óta felhalmozódott hordalék és az
abban megtelepedett növények miatt a szokásosnál nagyobb vízmennyiséget nem tudja elvezetni a meder.
A helyzet rendezését már régóta tervezte Salgótarján önkormányzata, most pedig belügyminisztériumi tárgyalások eredményeként sikerült
rá külön forrást szerezni.
A Salgótarján Foglalkoztatási Kft. Zagyva patakot és a hozzá kapcsolódó vízelvezető árkok
kotrását és takarítását érintő programja szeptembertől jövő februárig tart, és 20 embernek
ad majd munkát.
A többi salgótarjáni patak medrének kitakarítását is tervezi az önkormányzat, ezekre a jövő
évi Start program keretében pályáznak majd.

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: HVG Press Kft. Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza. Készült 18 ezer példányban.
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MINDENNAPOK

Így közlekedhetnek az ingázók
a somosi határátkelőnél
A koronavírus-járvány második hulláma miatt a járvány első hulláma
idején alkalmazott határvédelmi szabályokhoz való visszatérésről döntött a kormány, az országhatárokat részlegesen lezárták.
Szeptember 1-jétől lezárták a somoskőújfalui határt is, melyet – elsősorban a határ két oldalán élő
ingázók közlekedésének megkön�nyítése miatt – néhány nappal később módosítottak, szeptember
5-től újra használható a somosi ha-

tárátkelő is mind a személy-, mind
a teherforgalom számára.
Fontos tudni, hogy mind a szomszédos országok – így Szlovákia
– ingázó állampolgárai, mind az
ingázó magyar állampolgárok is
karantén mentesen jöhetnek be

az országba vagy térhetnek haza –
24 órán belül –, amennyiben a határtól 30 km-en belül laknak, de
Magyarországon vagy a szomszédos országban is csak a határtól
számított 30 km-es sávban jogosultak tartózkodni. Ez a munkájuk
miatt ingázókat segíti. A magyarországi szállásukat korábban lefoglaló
csehek, lengyelek és szlovákok egy
– öt napnál nem régebbi – negatív
teszttel bejöhetnek Magyarországra, míg a visegrádi országokban korábban szállást foglaló magyar ál-

Kamarai segítség

induló vállalkozásoknak
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló
törvénymódosításnak megfelelően 2020. július
1-jétől a kamarák feladata, hogy az egyéni vállalkozási tevékenységet indítani szándékozókat
tájékoztassák az általuk végezni kívánt tevékenységek képesítési követelményeiről, az engedélyezési, bejelentési kötelezettségekről.
A korábbi rendszert az e-Tus rendszer váltotta fel. Az új rendszer tájékoztatást ad arról,
hogy egy adott tevékenység bejelentés vagy
engedélyköteles-e, illetve mely hatósághoz
szükséges fordulni egy esetlegesen fennálló
kötelezettség teljesítése érdekében. Az e-TUS
mindemellett megmutatja azt is, hogy az adott
tevékenység folytatásához szükséges-e szakké-

pesítés. Amennyiben egy tevékenység szakképesítéshez kötött, a rendszer tájékoztatást ad
a jogszabályban előírt szakképesítés(ek) pontos
megnevezéséről, valamint a képesítést előíró
jogszabályhelyről is.
A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai az ügyfelek vállalkozás indításával és működésével kapcsolatos kérdéseit
a tajekoztatas@nkik.hu címen várják. Az ügyfél
megkeresésére nyújtott tájékoztatást megküldik
elektronikus formában az ügyfél által megadott
elérhetőségre. A tájékoztatás, illetve felvilágosítás a kamara, mint köztestület szakmai álláspontját tükrözi, amely nem minősül hatósági
állásfoglalásának.

Elment a Mester
2020. augusztus derekán életének 102. évében elhunyt Bobál Gyula, a vidéki újságírás
doyenje.
A szlovákiai Losonchoz közeli Gácson 1919.
május 26-án született Arany- és Vas-tollas újságíró neve a szakmában fogalommá vált, hiszen még 100 évesen is alkotott. Bobál Gyula
sosem szerette a csillogást, a nagy ünnepléseket, baráti közösségben, újságírói összejöveteleken érezte jól magát. Imádta szeretett
városát, Salgótarjánt, és a korrekt és színvonalas újságírást mindig fontosnak tartotta. Bobál
Gyula nyomdásztanulóként lett az újság és az
újságírás szerelmese, és fiatalkori élményei
határozták meg egész életét. Neve összeforrt
a Nógrád megyei sajtó történetével: 15 éves
korától a szakmában dolgozott, végigjárva

a képzeletbeli ranglétrát a főszerkesztői és kiadóvezetői beosztásokig. Gyuszi bácsi az írás
mellett szabadidejét kellemes elfoglaltságokkal töltötte. Évtizedeken át vadászott, baráti
társaságával heti rendszerességgel focizott,

lampolgároknak is elég egy negatív
teszt a hazaérkezést követően.
További enyhítést vezetett be
a beutazási korlátozásokban szeptember 4-én Magyarország Kormánya: ezek közül a legfontosabb változás, hogy az üzleti célú beutazást
korlátozások nélkül engedélyezik
a gazdaság zavartalan működése
érdekében. Természetesen a negatív koronavírus-teszt ebben az esetben is feltétele a belépésnek.
A fent leírtak a lapzártánkkor érvényben lévő helyzetet tükrözik.

Látogatási

tilalom
a kórházban

A koronavírusos fertőzésgyanús esetek számának emelkedése miatt, az
országos adatokra tekintettel látogatási tilalmat rendeltek el augusztus
31-én a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban.
Az intézmény egész területét érintő
látogatási tilalom visszavonásig érvényes.

sokat kirándult. Élete utolsó éveiben az internetezés is kedvenc időtöltései közé tartozott,
Facebook-oldalán rendszeresen közzétette
a mindennapokról szóló gondolatait, élményeit. Bobál Gyula magas színvonalú újságírói,
szerkesztői munkássága, valamint kiemelkedő
közéleti tevékenysége elismeréseként 2019.
januárjában a városi díszünnepségen vehette
át az önkormányzat által adományozott Salgótarján Szolgálatáért-díjat.
„Köszöntelek én is városom, kit bölcsőmnek
tudok, emberré tévőmnek. Most, hangtalan
magányomban, egy szál gyertya, aranyló
fényében, elsuttogom, sokadszor, hogy halljam is: szeretlek! Enyém vagy! Én meg Tiéd,
teljes szívemmel. Repülnek is gondolataim,
hegyen, völgyön, erdőn, mezőn át. Emlékek;
kalandok, győzelmek, bukások. Mégis, összetartozásunk örökös maradt.”
(Bobál Gyula, 2017. január 20.)
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ÜNNEP-EMLÉKEZÉS

Augusztus 20. az egységünk ünnepe
A szokásoktól eltérően idén a koronavírus-járvány miatt, a városlakók biztonsága és egészsége érdekében nem tartott nagy tömeget vonzó
rendezvényeket augusztus 20-án Salgótarján
önkormányzata, elmaradtak az ilyenkor szokásos, ezreket vonzó Fő téri koncertek és az esti
tűzijáték is. Szent István királyunkat és Magyarország születésnapját ugyanakkor kisebb körben, de méltó módon megünnepelték Salgótarjánban.

A városi ünnepséget a hagyományoknak megfelelően a Szent István téren tartották augusztus
20-án délelőtt, ahol először Varga András katolikus esperes-plébános és Horváth-Hegyi Ádám
evangélikus lelkész hívta közös imádságra a megjelenteket, majd dr. Huszár Máté alpolgármester
mondta el ünnepi gondolatait.
„Tudjuk mind, hogy e napon az államalapítást
ünnepeljük. De mit is jelenthet számunkra az ünnep maga?” – tette fel a kérdést beszéde elején,
majd sorra meg is válaszolta:
„Az otthont. Hogy van otthonunk. Egy olyan
földrajzi helyet, egy olyan társadalmat, közösséget,
ahol biztonságban érezzük magunkat, ahol védve
vagyunk a külvilág valós veszélyeitől. Ahol önmagunk lehetünk, ahol nincs okunk félni egymástól,
nincs okunk félni a hatalomtól. Országunk, mint
otthon akkor működik jól, ha a négy fal közül kilépve ugyanazt a biztonságot érezzük, mint bezárt
ajtóink mögött”.
Dr. Huszár Máté szerint augusztus 20. ezen túl
jelenti a hazát, azt a társadalmi szinten értelmezhető érzést, hogy tartozunk valahová; a nemzetet: hogy mindnyájan az ezeréves Magyarország
részei vagyunk; a nagybetűs ünnepet: miközben
nemzeti ünnepeink nagyobb része keserédes
vagy tragikus, augusztus 20. más, talán a legtisztább és legelemibb ünnepünk.
„Az a nap, amikor mindannyian, egyszerre sóhajtunk büszke magyarságot. Hiszen sok-sok évszázaddal ezelőtt, e napon váltunk otthonná, hazává, nemzetté” – hangsúlyozta. Egyenlőséget:
mert bár szerinte tragikus módon divattá vált
azon vitatkozni, ki a magyarabb, de ezen a napon,

legalább egy pillanat erejéig eltűnhetnek a vádak,
a szópárbajok, az értelmetlen vetélkedés, vita arról, hogy ki lehet magyar, és ki nem, mert mind
egyenlően azok vagyunk.
És az alpolgármester szerint jelenti az egységet
is: „Augusztus 20. az egységünk ünnepe. Az otthonunk, a hazánk, a nemzetünk, egyenlőségünk, az
országunk ünnepe. Mindnyájan ugyanazért, a földünk eme kis szegletéért dolgozunk. Még ha nem
is értünk mindenben egyet, még ha máshogyan is
látjuk a világot, nem jobban vagy rosszabbul. Még
ha másban is hiszünk, különböző elveket vallunk,
a végén mégis mindannyian ugyanazt szeretnénk:
boldogulni, és boldognak lenni szűkebb környezetünkben, gyarapítva ezzel a nagy közöst, segítve
Magyarország előrehaladását” – fogalmazott. Dr.
Huszár Máté hangsúlyozta: e napon érezhetjük
igazán, hogy összetartozunk.
Az ünnepi beszédet követően a résztvevők
egy-egy szál virágot helyezetek el Szent István
szobránál, majd a Zenthe Ferenc Színház művészeinek műsorával folytatódott a megemlékezés.
Végül – Fő téri rendezvények híján – itt szentelték
meg, majd szegték meg az új kenyeret és kínálták a résztvevők számára a Nógrád Táncegyüttes
közreműködésével a jelenlévők között.

Főhajtás a bányászok emléke előtt
A szeptember első vasárnapjához kötődő bányásznapot 1951.
óta ünneplik meg az országban.
Ilyenkor a bányásztársadalom hagyományaira irányul az emlékezők
figyelme Salgótarjánban is, ahol
büszkén tekinthetünk vissza a város fejlődését megalapozó, és annak tartalmat adó szénbányászat
egykori eredményeire és értékeire.
Salgótarjánban
szeptember
4-én a Bányászati Kiállítóhelynél
került sor a 70. Bányásznap alkalmából tartott, koszorúzással egybekötött városi megemlékezésre.
A rendezvényen dr. Huszár Máté,

Salgótarján alpolgármestere mondott ünnepi beszédet.
Emlékezünk és ünnepeljük a kemény munkát, a bátorságot, az
egyenességet, a tiszteletet, mindazt, amire ezek az emberek tanítottak bennünket. Az értékeket, melyek mentén ők oly természetesen
élték életüket, mindmáig magunkban hordozzuk. mert nem csak rengeteget köszönhetünk nekik, de sokat is tanulhatunk tőlük – emelte ki
köszöntőjében az alpolgármester.
Dobor István, a Nógrádi Bányász
Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság elnöke beszédében egye-

bek mellett a bányászat szerepét
hangsúlyozta Salgótarján történetében és gazdasági fejlődésében.
A rendezvény végén a jelenlévők
koszorúzással tisztelegtek a bányászok előtt.
Szeptember 5-én Baglyasalján
a hősi halottak sírjánál koszorúztak az emlékezők, akik a közösségi
összefogással kialakított helyi bányászati emlékhelyen is elhelyezték a tisztelet virágait. Baglyason
dr. Dániel Zoltán alpolgármester
emlékezett a bányászat történetére és a bányászok áldozatos, embert próbáló munkájára.

Koszorúzók a városi megemlékezésen
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Tovább színesedik a Salgótarjáni Városi Televízió

műsorkínálata
Három új műsor is indul.

Szeptember végén startol a Napirenden című
műsor, amelyben Salgótarján vezetői számolnak
be a várossal kapcsolatos legfontosabb aktuális
témákról, illetve azokról az ügyekről, amelyek
leginkább foglalkoztatják az itt élő embereket.
A havonta jelentkező műsorban a Salgótarjáni
Városi Televízió nézői által feltett kérdéseket is
tolmácsolják a városvezetés felé.

A televíziót működtető Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont számára kiemelten
fontos a partnerségen alapuló együttműködés
kialakítása a salgótarjáni és a városban működő különböző intézményekkel, cégekkel. Ennek
jegyében indult el augusztus végén a Rendőrségi Hírek. Az új információs műsor kéthetente
szerdánként, a 19 órás Hírfüzér után jelentkezik,
és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködésben készül. Az új műsorban
baleset- és bűnmegelőzési információkkal találkozhatnak a nézők, de terítékre kerülnek az elmúlt időszak kiemelt bűnügyei is. A cél az, hogy
a műsor olyan tudnivalókat adjon át a lakosság

számára, amelyek segítik őket abban, hogy ne
váljanak bűncselekmények vagy balesetek áldozatává, hogy még inkább vigyázzanak egymásra
és magukra.
Szintén kiváló partneri együttműködés eredménye a szeptember közepén induló Könyvjelző
című magazinműsor, amelyben a Balassi Bálint
Megyei Könyvtár munkatársai havonta ajánlanak majd aktualitásokhoz kapcsolódó, érdekesebbnél érdekesebb könyveket a gyermek- és
ifjúsági, valamint a felnőtt irodalomból. A magazin nem titkolt célja az, hogy kedvet csináljon
a könyvekhez és a könyvtárba járáshoz, és nem
utolsó sorban bővítse az olvasók táborát.

2020. október 9-11. között rendezik meg a világ első határon átnyúló geoparkjában, a Novohrad-Nógrád Geopark területén az OLYMPUS
Medvesi Fotós Maratont. A szervezők a résztvevőknek 48 órán keresztül biztosítanak programokat annak érdekében, hogy megismerjék,
felfedezzék ennek a kevéssé ismert, ugyanakkor
változatos, természeti értékekben gazdag tájnak, a Medves-vidékének az értékeit. A program
részeként éjszakai fotózásra is lehetőségük nyílik, mely során a rendezők kivilágítják a középkori várromokat, Somos és Salgó várát. A rendezvény keretében fotópályázatot hirdetnek,
melyre a résztvevők a fotós maraton 48 órája

Megújult a Keri tornaterme
Több mint nyolcmillió forint ráfordítással újíttatta fel
a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum a salgótarjáni
kereskedelmi iskolájának a külső tornatermét.
Szeptembertől a tanintézet diákjai a testnevelés órákat, illetve a délutáni edzéseket és a sportfoglalkozásaikat ebben a korszerű tornateremben tarthatják, melyet
a küzdősportok, illetve szabadidős sportok szerelmesei is szívesen használnak. Mostantól az ő edzéseiknek
is jobb környezetet tud majd biztosítani az iskola. Az
NMSzC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum
és Szakképző Iskola Salgótarjáni Vásárcsarnok bejárata
melletti tornatermére ráfért a felújítás: tetőszerkezetét
ugyanis kikezdte az idő, plafonja instabillá vált, a kettő
közti alacsony padlástérből pedig az oda korábban felhalmozott régi, s a már veszélyes hulladéknak számító
palát is el kellett távolítani. Az azbeszt tartalmú anyag
környezetvédelmileg ellenőrzötten, megsemmisítőbe
került. A beruházás során az épület korábbi vizesedését is megállították, elektromos és fűtési rendszerén
a legszükségesebb javításokat elvégezték, egy ablakcserével és a termet megvilágító lámpák felújításával
pedig a tanév közben kora reggeltől késő estig használatban lévő tornatermet világosabbá is tették.
Szerkesztőségi megjegyzés: mint azt lapunkban olvashatják, a Keriben koronavírusos eset miatt digitális
oktatás kezdődött, ezért a tornatermet természetszerűleg ezen idő alatt nem használhatják a diákok.

alatt, a program helyszínein, illetve a Medves
és a Medvesalja térségében készült egyedi fotográfiával pályázhatnak. A fotók témájaként
elsősorban a Medves vidékének táji, természeti,
geológiai sokszínűsége, szépsége, ember és táj
kapcsolatának, az itt élő emberek bemutatását
várják.
A programok sokasága és a változatos táj
nem lesz akadálya annak, hogy fotók ezrei készüljenek. A szervezők szeretnék a tájvédelem
és a természetvédelem üzenetét is közvetíteni
a sok szép fénykép által.
A részletes program a fotosmaraton.hu weboldalon ismerhető meg.

Portugál csapathoz igazolt

a Salgótarjánból indult focista
A salgótarjáni Bobál-ikrek – Gergő és Dávid – pályafutását évek óta figyelemmel
kíséri a labdarúgást kedvelők népes nógrádi tábora. A nyár folyamán Gergő klubváltása került a figyelem középpontjába.
A pályafutásukat Salgótarjánban kezdő ikrek az előző szezonban a Zalaegerszeg NB I-es csapatát erősítették. Gergő a 2019/2020-as idényben 29 bajnoki
meccsen lépett pályára a ZTE színeiben és
ezeken a találkozókon 10 gólt szerzett.
A 25 éves támadó – aki a 2015–2016os idényben a német Wolfsburg második
csapatának tagja volt – most újra külföldön kóstolhat bele a légiósok életébe.
Gergőt a Honvéd szerette volna leigazolni, de Belgiumból is keresték, sőt
a Bundesliga 2-ben szereplő Heidenheim
– amely éppen csak lemaradt a Bundesligába való feljutásról – is vitte volna, végül a tehetséges játékos útja Portugáliába
vezetett. Az ottani élvonalba visszajutott
Clube Desportivo Nacional honlapján
jelentette be, hogy a támadó négy évre
szóló szerződést írt alá a klubhoz.

Fotó: Facebook/Bobál Gergő

Fotó: Feledi Gergely

Célegyenesben a Medvesi Fotós Maraton

A Nacional egy év kihagyás után tért
vissza az első ligába, ahonnan tavaly nyáron esett ki. A csapat keretében a portugálok mellett találhatunk brazil, curacaói,
dél-koreai, francia, hondurasi, kameruni,
mozambiki, nigériai és kolumbiai futballistát is. A transfermarkt.de szerint Bobál
Gergő piaci értéke 250 ezer euró, de az
átigazolás pénzügyi vonatkozásait nem
közölte a portugál klub. Bobállal négy
évre szóló szerződést kötött a Nacional, s 10 millió eurós kivásárlási záradék is
került a megállapodásba.
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Egy kis nosztalgia:

100 éves az SBTC
Ha a Stécé legnagyobb sikerének,
az 1971/72-es bajnoki bronzéremnek a titkait kutatjuk, nem lehet
elmenni Szabó Géza akkori segédedző újszerű erőnléti módszere
mellett, melyről azokban az években legendákat zengtek.

A csodatevő ólommellény

Híre ment akkortájt az egész országban, hogy Salgótarjánban
ólommellénnyel „gyilkolják” a játékosokat.
Azt hiszem jócskán megelőztük
a korunkat – emlékezett Szabó Géza
mesteredző –, hiszen a magyar labdarúgásban akkoriban még nem
volt divatban az a magas szintű fizikai felkészítés, amelyet a Stécénél
meghonosítottunk. Az ólommellény
sem volt boszorkányság. Az ötletet
Szlovákiából vettem át, ahol a jégkorongcsapatok játékosai – hogy
fizikálisan elbírják a felszerelésük
súlyát – több kilós súlymellényben
edzettek. Ezt a módszert vettem át.
A fiúkra feltettük a súlymellényt, így
abban kellett futniuk, mozogniuk.
Amikor levettük róluk a „nehezéket”,
a súlyos tehertől megszabadulva
szinte szárnyaltak a pályán.

Az ólommellény nem aratott osztatlan sikert a játékosok körében.
Amikor azonban jöttek a győzelmek és már az egész ország arról
beszélt, hogy a Stécé a második
félidőben nyeri meg a mérkőzéseit, akkor a focisták is belátták, hogy
a terhelési módszer bevált. Önmagában az ólommellény azért nem
volt csodaszer. A sikerhez a labdarúgók tehetsége és a vezetőedző,
Moór Ede szigora, kivételes pedagógiai érzéke is jelentősen hozzájárult.

Kmetty József: A csapat zöme
évek óta együtt játszott. A gárda
gerince nógrádi volt, s mi is, akik
ide kerültünk, gyökeret vertünk
a városban. Szinte egymás gondolatát is ismertük.
Gecse Ferenc: Pályafutásom legemlékezetesebb időszaka volt
az a két év. Összefogás, megértés,
egymás segítése, buzdítása jellemezte a csapatot.

Szoó József: Fontos volt, hogy
a gárdát helyi vagy környékbeli játékosok alkották. Az idősek és a fiatalok megértették egymást, nem
volt széthúzás.
Varga Sándor: Ragyogó együttes volt a pályán és a pályán kívül.
Öröm volt 8-10 ezer néző előtt játszani és elverni a fővárosi csapatokat. Sok jó játékos alkotta a gárdát,
így nagy volt a rivalizálás. Sokat
Fotók: Herbst Rudolf

Centenáriumi emlékév keretében
megalakulásának 100. évfordulóját ünnepli az SBTC. A régi időkre
emlékezve lapunkban rendszeresen közzéteszünk régi emlékeket,
melyekkel a múlt érdekes történeteit elevenítjük fel.

Mi volt a siker titka?

Néhány játékos így emlékezik és
emlékezett arra, miért volt olyan jó
a Stécé a hetvenes évek elején.
Szalay Miklós: A csapat a pesti
együttesek kezdődő hanyatlását
kihasználva önbizalommal játszva
futballozott. Az együttesen belül
erős volt az összetartás.
Básti István: Baráti légkör, ös�szetartás jellemezte a csapatot, s
ezt a győzelmek még inkább erősítették. A sikernek az is döntő momentuma volt, hogy már évek óta
együtt játszottunk és a csapat beérett.
Répás Béla: A csapat előző évi
jó szereplése, a vidéki legjobb
cím elnyerése sikerre éhessé tette
a csapatot. A sorozatban elért győzelmek növelték az önbizalmunkat,
s elhittük, hogy a neves fővárosi
klubok közé, az élbolyba is bekerülhetünk.

Szabó Géza (a kép jobb oldalán) eligazítást tart egy edzésen

Gólöröm Stécé-módra

Horváth Ferenc: A kemény
munka meghozta a gyümölcsét.
Összeszokott egységes csapattá
formálódtunk, a pályán és a magánéletben is barátok voltunk és maradtunk. Szabó Géza nagyban hozzájárult a sikerhez, mert erőnlétben
is az elsők közé tartoztunk.
Jeck Ferenc: Gazdaságilag stabil
vállalat állt a csapat mögött, amely
minden feltételt biztosított. Erős
volt a klubvezetés, kiváló edzőt
szerződtettek Moór Ede személyében, akiben égett a bizonyítási
vágy.
Magyar Lajos: A Stécé igazi csapatot alkotott, és nemcsak a pályán
voltunk együtt. A csapat, minden
hétfőn megtisztelte a „Kővirágos”
lányokat, majd Pali bátyánkat a Polk
Vendéglőben. Elvitatkoztunk a fordulóról, s latolgattuk, mi lesz a következő vasárnap, hogy aztán kedd
reggeltől becsületesen készüljünk.

köszönhettünk a Nógrádi Szénbányáknak, amely megteremtette az
eredményes szereplés feltételeit.
Kajdy Tibor: Nagyon boldog
és szép napokat éltünk át, amikor a Karancs Szállóban átvettük
a bronzérmet. Boldog vagyok, hogy
ebben a csapatban játszhattam.
Toldi Miklós: Nálunk igaz volt
a jelszó: egy mindenkiért, mindenki
egyért! A szurkolók még viszonylag gyengébb szerepléskor is tűzbe
hozták a csapatot.
Vertig József: Edzőink és vezetőink következetesek voltak a csapat építésében. A játékosok között
egészséges rivalizálás folyt, barátok
voltunk pályán és a pályán kívül.
Kovács István: Együtt volt a gárda,
jó barátok voltunk. A pályán mindenki tudta mi a feladata és jól játszott a csapat. Jók voltak a játékosok,
a vezetők értettek a labdarúgáshoz.
Ez ma sajnos sok helyen hiányzik.
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SZABADIDŐ – JÓTÉKONYSÁG

Idén is nagy siker volt a SalGO Charity Run
Harmadik alkalommal rendezte meg szeptember első hétvégéjén a Palóc Roham lokálpatrióta csapata lassan már hagyománnyá váló
jótékonysági akadályfutó versenyét, a SalGO
Charity Runt és a hozzá kapcsolódó kísérő
programokat a Tóstrandon.
A versenyzők ezúttal is több különböző kategóriában mérettethették meg magukat attól
függően, hogy mennyire érezték magukat felkészültnek: volt profi, hobby és amatőr futam
mindkét nemnek változó hosszúsággal és akadályszámmal. Idén újdonságként megjelent
a csapatverseny is, illetve egész nap tartott a Palóc Tusa különböző feladatokkal, míg délután
a gyermekek is kipróbálhatták magukat.

A rajtot – ahogyan már tavaly is – színes füst jelezte

dr. Huszár Máté alpolgármester is teljesítette
a távot

Számos nehéz akadály várta a résztvevőket

Miközben az akadályfutók kint voltak a terepen, a versenyközpontban felállított színpadon
egész nap követték egymást a különböző mozgásos programok a nordic walkingtól egészen
a zumbáig. Voltak ingyenes egészségügyi szűrések és táplálkozási tanácsadást is igénybe lehetett venni. Aki segíteni akart, annak lehetősége
volt vért adni is.

A kiválóan sikerült jótékonysági rendezvényen
végül több mint 1,2 millió forintot sikerült összegyűjteni, mellyel az autistákkal foglalkozó Abigél
Közhasznú Egyesületet támogatják.
Felvételeink a rendezvényen készültek.
Harmadszor rendezte meg a Palóc Roham
csapata a versenyt

Kerekesszékesek is megmérettethették magukat egy speciális akadálypályán

Mindenki beleadott mindent

