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Oravecz Roland 1980. augusztus 21-én született. Nős, két gyermek büszke édesapja. Bárna 
Községet 2014 óta szolgálja, mint polgármester. Munkáját a „községből közösséget” mottó 
égisze alatt végzi, ennek megfelelően nagy hangsúlyt fordít az infrastrukturális 
korszerűsítéseken túlmenően a közösségfejlesztésre is. Hivatása, hogy mind a Bárnán élők, 
mind az oda látogató vendégek minőségi életben, ellátásban részesüljenek. A szabadidő 
tartalmas eltöltésére sokszínű és multifunkciós közösségi tereket hozott létre, melyek között 
több játszótér és fitnesspark szolgálja a látogatókat és a közösség minden rétegét. Vendégeiket 
olyan látványosságok várják, mint a Mézeskalácsház, a Kálváriadomb vagy a Harangláb, de a 
természet magányába elvonulni vágyók is választhatnak olyan helyszínek között, mint a 
Békás-tó vagy a közel 30 km hosszú túraútvonal, mely a környék mesés természeti és épített 
környezetét járja be. Fontos számára, hogy a generációk között tartalmas kapcsolatok 
alakulhassanak ki, így mind a rendezvényeket, mind a közösségi tereket ennek megfelelően 
álmodta meg és hozta létre. Nagy hangsúlyt fektet mind a keresztény, mind a palóc 
hagyományok éltetésére, a Magyar Nemzet értékeinek érvényre juttatására. Munkája a 
hivatása, egyben a hobbija is, melynek „űzéséhez” családja, barátai és szerencsés módon az 
egész lakosság segítségére számíthat.

Tatár Csaba több mint húsz éven keresztül (1985-2007) a Nógrád megyei Sütőipari Vállalat 
és a Palócbrot Rt. Termelési Igazgatójaként szervezte és irányította Nógrád megye és a 
megyeszékhely sütőipari termékekkel történő ellátását. Kilenc évig (2007-2016) ügyvezető 
igazgatója volt az önkormányzati tulajdonú Salgó Vagyon Kft-nek. Irányítása alatt került 
beolvasztásra a Salgó Vagyon Kft-be, a szintén önkormányzati tulajdonú Tarjánhő Kft. 
Ezáltal egy kiválóan szervezett, minőségbiztosítási rendszerekkel alátámasztott, tőkeerős 
önkormányzati cég létrehozása valósult meg, amely eredményesen gazdálkodott és több 
esetben szerepelt a megye TOP 50 vállalkozása listáján. A Salgó Vagyon Kft. végzi 
Salgótarján város vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatait és működteti 62 hektáros ipari 
parkját. Közéleti tevékenységet folytatott éveken keresztül (2002-2006) a Fidesz-KDNP 
listájáról bekerülve, Salgótarján önkormányzati képviselő testületében, mint a pénzügyi 
bizottság vezetője.

Vas Ágnes 1952. március 4-én született Székesfehérváron. Diplomáját a szombathelyi 
Tanítóképző Intézet népművelés könyvtár szakán szerezte. Balassagyarmatra 31 évvel ezelőtt 
érkezett, ahol az akkori Város Tanács Művelődési Osztályán közművelődési felügyelői 
állásban helyezkedett el. 1986-ban került a Madách Imre Városi Könyvtárba, ahol a 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjévé nevezték ki. Ugyanezen évtől a Balassagyarmati 
Honismereti Híradó szerkesztőbizottságának tagja, 2000-től pedig szerkesztője. 
Rendszeresen jelennek meg írásai kötetekben. Koordinálja a Honismereti Kör tevékenységét. 
Több helyi alapítvány kuratóriumában vállalt feladatot és tisztséget annak érdekében, hogy 
sikeres pályázatírói munkája révén hozzájáruljon a civil szféra sikeréhez. Szakmai munkáját 
országosan is elismerik. Vas Ágnes csendesen, a szakma iránti alázattal végezve 
tevékenységét elhivatott Balassagyarmat irodalmi, történelmi hagyományainak ápolása iránt.
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Pándy Piroska 1962-ben születetett Salgótarjánban. Zenei tanulmányait a Váci Mihály 
Zeneiskola ének szakán, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban, a Carelli 
Gábor Mesterkurzuson, valamint a Zeneművészeti Főiskolán végezte. Pályafutását 1986-ban a 
Fővárosi Operettszínházban kezdte, ahol legkiemelkedőbb főszerepei a Lehár Ferenc rendezte 
„A mosoly országa”, a „Cigányszerelem”, valamint a „Víg Özvegy” című darabokban volt. 
2018. évben kezdte meg a 34. színházi évét, a színpadon töltött évek alatt 38 főszerepet tudhatott 
magáénak. Munkássága alatt számtalan szakmai elismerésben részesült. 2001-ben megkapta a 
Bajor Kritikusok Ezüst Rózsa Díját. 2005-ben Salgótarján Megyei Jogú Város PRO ARTE 
Díjában részesült. 2008-ban ORDO Hungarie Dámája lett, majd 2009-ben a Szent Lázár 
Lovagrend Dámája kitüntetést kapott. 2011-ben Nógrád Megye Közgyűlése Madách Imre Díjat 
adományozott részére és ugyanebben az évben kapta meg a Pest Megyei Regionális Príma Díjat. 
Állami kitüntetésként Liszt Ferenc Díjban részesült 2014-ben, 2018-ban pedig Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át. Mind a mai napig ezer szál köti 
Salgótarjánhoz, Nógrád megyéhez, ha hívják, bármikor szívesen lép fel mind szülővárosában 
–ahol meghonosította az újévi hangversenyeket – mind a megye más településein. Lokálpatrióta 
érzelmeit, önzetlen segítőkészségét jól tükrözi a több mint 2000 jótékonysági koncert, melyet az 
évek során adott szeretett közönségének.

Banda Ádám 1986-ban született Balassagyarmaton. 13 évesen felvételt nyert a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek osztályába, ahol Perényi Eszter növendéke lett. 
2018 októberében doktorrá avatták a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, valamint a 
Zeneművészeti Egyetem vonóstanszékének egyetemi adjunktusa. Számos hazai és nemzetközi 
versenyen ért el kimagasló eredményt. 1998 és 2003 között Magyarországon három országos 
versenyen nyert első díjat. 2003-ban a Carl Flesch Nemzetközi Hegedűversenyen első helyezést 
ért el. 2005-ben Nagydíjat nyert a Dubai Nemzetközi Hegedűversenyen, majd a következő 
évben második díjat nyert a moszkvai Yampolsky Nemzetközi Hegedűversenyen, ugyanitt 
elnyerte a zsűri különdíját. 2007 szeptemberében a budapesti Szigeti-Hubay Nemzetközi 
Hegedűverseny első díjasa lett és megkapta a Hubay-nagydíjat. 2011-ben elnyerte az ECHO 
Rising Stars nemzetközi díjat, amelynek keretében Európa legjelentősebb koncerttermeiben 
adott szólóestet a 2012/13-as évadban. Banda Ádám számos kitüntető elismerésben részesült: 
2001-ben Halász Ferenc-díjat kapott, 2004-ben Pro Europa-díjjal tüntették ki. 2007-ben 
megkapta a Junior Prima Primissima-díjat, majd ugyanebben az évben az Artisjus-díjat. 2009-
ben Márciusi Ifjak Díjat kapott. 2012-ben Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetésben 
részesedett. 2006-ban jelent meg első lemeze, amelyen saját átiratát is játssza zenekari kísérettel. 
2011-ben „A magyar hegedű szelleme” címmel adták ki következő lemezét, amelyen Prunyi 
Ilonával és Kovalszki Máriával játszik. 2022. március 12-én megkapta Magyarország 
legmagasabb zeneművészeti díját, a Liszt Ferenc Díjat. A világ minden táján adott koncertet, 
többek közt Kanadában, az Egyesült Államokban, Oroszországban, Japánban, Kínában, Dél-
Koreában, Vietnamban és Európa szinte minden országában. Európa legjelentősebb 
koncerttermeiben adott szólóestet, többek között Amszterdamban, Bécsben, Párizsban, 
Brüsszelben, Barcelonában, Stockholmban, Hamburgban, Athénban és Kölnben. Többször 
fellépett olyan kiváló művészekkel, mint Kocsis Zoltán, Schiff András, Prunyi Ilona, Pinchas 
Steinberg, Perényi Miklós és Frankl Péter.
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Lehel Zoltán Közel 17 éven keresztül a közigazgatásban dolgozott, többek közt 
EU igazgatóként, osztályvezetőként, valamint üzemeltetési és fenntartási 
mérnökként. 2011-től mostanáig a Duna Aszfalt Kft.-nél tevékenykedett, mint 
innovációs főmérnök és szóvivő. 2020. április 1-jétől tölti be a Magyar Közút 
Nzrt. Nógrád Megyei Igazgatóságának igazgatói tisztségét. Szakmai feladatai 
közé tartozott a Világbanki- és az EIB-s támogatású munkák, valamint több 
Uniós program útépítési és útfelújítási munkáinak lebonyolítása, a kiemelt közel 
7500 km országos közúthálózat 11,5 tonnás teherbírásra való megfeleltetésének a 
koordinációja. Megyei igazgatóként első kétéves időszakában mintegy 150 km 
megyei és alsórendű út felújítását végezték el a TOP és a Magyar Falu Útfelújítási 
Program keretein belül. A 2005-ben elkészült 21. sz. főút négynyomú 
szakaszainak burkolatfelújítását 2022-re fejezték be. A 22-es út Rétság 
Salgótarján szakasz teljeskörű korszerűsítésének a tervezését elindították, 
továbbá irányítása alatt elkezdődtek a 23. sz. főút Bátonyterenye elkerülő út 
komplex fejlesztési munkái. A napi üzemeltetési és karbantartási feladatok 
keretein belül az útkörnyezet és annak a rendbetétele (árok, padka, növényzet, 
táblák, átereszek, buszmegállók), az utazáskényelem biztosítása kiemelt prioritás 
a megye üzemmérnökségeinek a teendői között. Lehel Zoltán a Magyar Út- és 
Vasútügyi Társaság (MAÚT) Közúti Alelnöke, a Közúti Szakemberekért 
Alapítvány Elnöke, a HAPA (Magyar Aszfaltipari Egyesülés) Magyar Közutas 
koordinátora. 2017. január 1-től a BMGE Út- és Vasútépítési Tanszék 
Államvizsga bizottsági tagjaként részt vesz MSC-s és BSC-s vizsgabizottságok 
munkájában. Több szakmai rendezvényen levezető Elnök és tart előadást.

Lehoczki Szabolcs 2006 óta Piliny község polgármestere. Fő célkitűzései közé 
tartozik a település gazdasági helyzetének helyreállítása, közösségeinek 
összekovácsolása, védelmének megerősítése, a lakosság biztonságérzésének 
növelése, valamint az infrastrukturális elmaradottság csökkentése. Irányítása 
alatt a település közúthálózata teljes mértékben megújult, intézményeik 
felújításra kerültek, hőszigeteltek és napelemek nyújtják a mindennapi energiát a 
működésükhöz. A községben gyakoriak a rendezvények, melyek sok látogatót 
vonzanak határon innen és túlról. 1995 óta vállalkozó, a Lehoczki Biztonsági 
Szolgálat Kft. ügyvezető igazgató-tulajdonosa. A mai napig azzal a céllal 
dolgozik a vagyonvédelem területén, hogy az általuk végzett munka nagyobb 
biztonságot adjon megbízóik számára.
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Altsach Ignác Vácon született, majd mentőápolóként, mentőszakápolóként, végül 
mentőtisztként dolgozott. Főiskolai diplomáját Budapesten az OTKI Egészségügyi 
Főiskolai Karon szerezte 1989-ben. 1990 és 2006 között Szendehely község 
polgármestere, 2010-től 2014-ig önkormányzati képviselő volt. Emellett 1996-tól 
nemzetiségi szószóló, majd 2002-től nemzetiségi önkormányzati elnök. 
Polgármesterként a településen a vízhálózat kiépítése, a tornacsarnok megépítése, az 
általános iskola, valamint az óvoda bővítése, a gáz, a telefon, a szennyvízhálózat 
kialakítása, az úthálózat felújítása fűződik nevéhez. Szintén ebben az időszakban jelent 
meg a „Szendehely története” c. falutörténetet feldolgozó könyv. Német nemzetiségi 
képviselőként és elnökként a német anyanemzettel sor került kapcsolatfelvételre 
Németország több pontján is, mint Kürnach, Türkheim vagy Ingolstadt. Kiemelt 
feladatának tekinti a helyi kultúra ápolását, az identitás erősítését, a német nyelv ápolását, 
illetve a nemzetiségi hagyományok megőrzését. Éppen ezért a nemzetiségi 
tánccsoportok és a hagyományőrző énekkar megbecsült szereplője a község életének. 
Ugyancsak fontosnak érzi a nyelvtanulást már az óvodában és az iskolában is a 
hagyományok méltó megőrzésével és megismertetésével együtt.

Barna István 1958. február 26-án született Pásztón, Csécsén nevelkedett és él jelenleg is 
feleségével. Általános iskolai tanulmányait is Csécsén végezte, majd szakmunkásvizsgát 
tett 1975-ben Nagybátonyban, ahol esztergályos szakmát szerzett. 1982-től 
kisiparosként, majd egyéni vállalkozóként dolgozott. Csécse település életében mindig 
kiemelkedő szerepet játszott. Alapító és oszlopos tagja volt az 1969-ben megalakult beat 
zenekarának, mely az Apolló, majd később Free Boys nevet viselte. Eleinte a helyi 
Ifjúsági Klubban zenéltek, majd rendszeresen kaptak meghívásokat a környező 
településekre is. Az 1985-ben megalakult Csécsei Művelődési Körben elnöki tisztségét 
töltött be. 1997-ben alapító tagja volt a Gyermekeink jelene – Településünk Jövője 
Alapítványnak, melynek célja Csécse község iskoláskorú gyermekei számára a korszerű 
ismeretszerzéshez szükséges feltételek megteremtése, fejlett könyvtár létrehozása, 
idegennyelvű oktatás támogatása, a gyermekek tanulmányi és egyéb versenyeken való 
részvételének segítése, művészeti nevelése. Csécse település kulturális rendezvényeinek, 
szabadidős tevékenységeinek, a lakosság törekvéseinek, igényeinek megvalósítására 
alakult 2008 évben a Csécse Településért Egyesület, melynek alapító tagja és a mai napig 
tagja. 1985-től tagja volt az Ecsegi Községi Közös Tanácsnak. Az 1990. szeptember 30-
án tartott önkormányzati választásokon a község első számú vezetőjének választotta a 
település lakossága. Polgármesteri tisztségét hatodik cikluson keresztül, immáron 21 éve 
látja el. E tisztséget 2019-ig társadalmi megbízatásban töltötte be, azóta főállású 
polgármester. Polgármesterként mindig teljes odaadással vezette a községet. Kiemelt 
feladatának tartja egy lakosságmegtartó, összetartó, élhető település megteremtését.
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Járja Ferenc 1961-ben született Őrhalomban, 1985. óta él Szécsényben. 20 
évig dolgozott tűzoltóként. 1997-ben belügyminiszteri elismerésben részesült. 
2006-tól szolgálati nyugdíjas, 2011-től szolgálati járadékos. A szécsényi helyi 
önkéntes tűzoltóság létrejöttében vállalt szerepet. Évek óta aktív tagként veszi 
ki a részét a helyi polgárőrség munkájából is. Mottója: „ Segítek, ahol és amit 
tudok!”

A Jobb Jövő Kulturális és Szabadidő Egyesület 2007-ben alakult, célja a 
térségben élő emberek kulturális és szabadidős tevékenységének segítése. 
Kiemelt feladatának tekinti az egészségvédelmet, a lakosság életmódjának 
javítását, a sportot, a társadalmi tudatosságot. Ezek keretében az egyesület 
táborokat, kirándulásokat, további ifjúsági neveléssel kapcsolatos programokat 
szervez. Az elmúlt években tömegesen nyaraltattak embereket szociális alapon 
balatoni üdülőkben, így próbáltak elérhető áron szállást biztosítani 
mindazoknak, akik szűkösebb keretből gazdálkodhatnak.

Kiss Józsefné a ceredi Id. Szabó István Általános Iskola intézményvezetője, 
ahol közel 44 éve dolgozik. Munkáját képesítés nélküli tanítóként kezdte a 
zabari tagiskolában, azóta elkötelezetten, nagy energiát mozgósítva, 
folyamatosan fejlesztette személyes szakmai és vezetői kompetenciáit. Mindig 
elhivatott pedagógusként végezte mindennapi teendőit, magas igényeket 
támasztva maga és kollégái elé egyaránt. Ma már a Salgótarjáni Pedagógiai 
Oktatási Központ vezető szaktanácsadója tanítói szakterületen, kistérségi 
tanügyigazgatási szakértő és gyakorlatvezető mentortanár. Az elmúlt közel két 
évtizedben vezetése alatt iskolája sikeresen küzdött meg a szervezetet és a 
szakmát érintő számos kihívással. Elszántan, szívós munkával nevelte 
szülőfalujában és annak környékén gyerekek újabb és újabb nemzedékeit. 
Figyelmességével, odaadó munkájával kivívta a szülők megelégedettségét. A 
tanulók körében is népszerű, szeretik következetes szigorúságáért, hangulatos 
tanóráiért. Kollégái adnak a véleményére, nagyra értékelik az intézmény 
fejlesztésére fordított munkáját, mindig megújuló egyéniségét, fáradhatatlan 
munkabírását. Multiplikátori, mentori feladatok megvalósítása, szakmai 
műhelymunkák, előadások, jó gyakorlat átadása, rendkívül széles körű 
módszertani repertoár fémjelzi tanítói múltját. Széleskörű személyes 
kapcsolatrendszert alakított ki a helyi szervezetek és intézmények tekintetében 
épp úgy, mint a szakmai intézményrendszer tankerületi és megyei 
képviselőivel.
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Csépéné Dr. Maczonkai Judit 1962-ben született, Taron nőtt fel. Az Apáczai Csere 
János Gimnáziumba járt Budapesten. Ezután a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen végzett 1986-ban, mint gyógyszerész. Tanulmányait követően elkezdte a 
szakgyógyszerész képzést és Pásztón kezdett el dolgozni a patikában. 1998-ban vette 
át a bátonyterenyei BENU gyógyszertárat, ahol azóta is dolgozik gyógyszertár-
vezetőként. Az Ő hathatós segítségével és közreműködésével kezdte meg működését a 
dorogházi és nemti fiókpatika is, mindkét településen a kezdetektől látja el a 
gyógyszertárral kapcsolatos teendőket. 2018-ban a bátonyterenyei Benu 
Gyógyszertárban tartották az országos Patikanap megyei megnyitóját, a rendezvény 
színvonalas megrendezése szintén az Ő érdeme. A Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság tagja. Munkájában maximalista, minden tekintetben rendezettségre 
törekszik. A patikába látogatókkal mindig kedves és szolgálatkész. Nemcsak a 
vásárlók, hanem kollégái is elismerik szakmai tudását. Mindannyiunk örömére végzi 
munkáját. A veszélyhelyzetben is önzetlenül segítette a várost, az ingyenesen 
felajánlott maszkokkal sokaknak nyújtott támogatást a védekezéshez, csakúgy, 
ahogyan a Katasztrófavédelem munkáját is pártolta adományaival.

Haralambeasz Zsuzsanna 1967-ben született Balassagyarmaton. Szécsényben nőtt 
fel, középiskolai tanulmányait Salgótarjánban, a Bolyai János Gimnáziumban 
végezte. Az érettségi után külföldi ösztöndíjat nyert el, így felsőfokú tanulmányait a 
Prágai Közgazdasági Egyetemen végezte. 5 évig élt Csehországban, ahol 
idegenforgalmi mérnök- közgazdász diplomát szerzett 1991-ben. Több nyelven 
beszél, anyanyelvi szinten görögül, felsőfokon csehül, középfokon angolul, oroszul, 
kevesebbet szlovákul, olaszul, németül. Az egyetem után Görögországba költözött, 
ahol családot alapított és 17 évig élt. Görögországban üzleti tanácsadással, turisztikai 
pályázatok és tanulmányok készítésével foglalkozott. Ő készítette pl. az ottani 
Kereskedelmi Kamara megbízásából a Meteorák térségének turisztikai stratégiáját, 
részt vett nemzetközi projektekben. A külföldön töltött évek során szíve mindig 
visszahúzott szűkebb hazájába, Szécsénybe ezért családjával 2007-ben hazaköltözött. 
Szívén viseli a megye fejlesztését, már ekkor elvállalta a Szécsény és Térsége 
Turisztikai és Közművelődési Egyesületének vezetését. 2010-től Szécsényben a 
Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjeként részt vett a szécsényi városközpont rehabilitációs 
projektek menedzselésében, valamint minden európai uniós program 
megvalósításában. 2017-től dolgozik a Nyugat-Nógrád térségfejlesztő Nonprofit Kft.-
nél, először irodavezetőként, majd ügyvezetőként. 82 nyugat-nógrádi település 
fejlesztési projektjein dolgozik. Területfejlesztési Operatív Programok, 
Vidékfejlesztési Programok és Magyar Falu Programok írását, megvalósítását és 
elszámolását irányítja több mint 300 projektben. 

Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club megalakulása 2002 évre vezethető vissza. Az 
ugyan ebben az évben NB II-es kézilabda bajnokságot nyert csapat először kapcsolódott be egy 
új, de rendkívül dinamikusan fejlődő sportág vérkeringésébe, a strandkézilabdába. A sportágban 
Magyarországon 2000 óta rendeznek hivatalos Országos Bajnokságot. Az Egyesület először 
2002-ben vett részt strandkézilabda versenyen, a Tiszavasváriban megrendezésre került 
Országos Selejtezőn, ahol remekül helytállva csoportelsőként jutott tovább, végül az 5. és 6. 
helyen végzett. A csapat tetszését rendkívüli módon elnyerte ez az új sportág, ezt követően, 
folyamatosan bővülő létszámban, minden évben részt vett az Országos Bajnokságban. 
Napjainkban az Egyesület felnőtt férfi csapata az NB I/B- s-, női csapata pedig az NB/II-es 
bajnokság meghatározó csoportjai közé tartozik. Nagy hangsúlyt fektetnek a fiatal sportolókra 
is, mely során az Egyesület az ország egyik utánpótlás bázisává nőtte ki magát a kézilabdában és 
a strandkézilabdában egyaránt. Az Egyesület rendelkezik ifjúsági csapattal, akik a felnőtt 
csapatok mellett az NB/II-es bajnokságban is versenyeznek. A sportszakmai eredmények elérése 
mellett az Egyesület nagy gondot fordít a Városi Tóstrand területén kialakított sportlétesítmény 
fejlesztésére és folyamatos bővítésére. Az Egyesület felnőtt férfi csapata a 2020-2021. évi 
bajnoki szezonban magabiztosan érte el az NB I/B osztályba való feljutást. Az Egyesület több 
éve részt vesz a kiváló játékosról, edzőről, a Nógrád Megyei Kézilabda Szövetség volt elnökéről, 
Babják Jánosról elnevezett emléktorna megrendezésében. Szervezésünkben és részvételükkel 
hagyományosan, évente megrendezik a SalgoCup nemzetközi strandkézilabda tornát, mely 
mára az Európai Strandkézilabda Sorozat egyik legjelentősebb hazai állomásává vált. A 
SalgoCup Európa egyik legrangosabb, legmagasabb alappontszámú strandkézilabda tornája, 
melyre minden évben számos külföldi és hazai csapat látogat el mind a női, mind a férfi 
mezőnyben. Az Egyesület segítséget nyújtott a koronavírus-járvány miatt kialakult 
veszélyhelyzetben az arra rászorulóknak. Önkénteseik vállalták, hogy a kézilabdázók egyesületi 
buszaival elvégzik a szükséges bevásárlást azok helyett, akik ezt valamilyen okból nem tudták 
megoldani.

Klinger Attila 1970-ben született, gyerekkorától Érsekvadkerten él feleségével és 3 
gyermekével. Már általános iskolás korában kiemelkedő labdarúgó volt. Játszott ifjúsági és 
felnőtt csapatokban is. Diákként elkerült Jászberénybe, ahol műszaki középiskolát végzett. Az 
iskola elvégzését követően hazatért és folytatta tanulmányait és a sportot. A magasépítés és 
építéstervezés irányába szakosodott, majd fiatalon vállalkozást alapított, amit a mai napig 
aktívan irányít. A sportolás karriert követően sem feledkezett meg a labdarúgásról és 
vállalkozóként évekig támogatója volt az Érsekvadkerti futballnak. 7 évvel ezelőtt került egy 
felkérést követően Balassagyarmatra a BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület 
vezetésébe. Elnökké választották és azóta is töretlen lendülettel és kitartással szervezi, irányítja a 
balassagyarmati utánpótlás labdarúgó csapatot. 11 korosztályos utánpótlás csoportból 10 fiú és 1 
lány, 12 szakedző irányításával kap magas színvonalú sportolási lehetőséget Balassagyarmat és 
térsége, beleértve a Felvidéki magyar gyerekek diákok és ifjúsági korcsoportot is. Közel 200 
igazolt gyermek-, ifjúsági sportoló labdarúgó felkészítéséért felel az Elnök. Klinger Attila 
gondos gazdájaként bánik a rábízott balassagyarmati sportlétesítménnyel, ami folyamatosan 
fejlődik, hogy a lehető legmagasabb színvonalon szolgálja ki az utánpótlás nevelést sportolói és 
edzői szempontból is.

NÓGRÁD MEGYE BÉRCZY KÁROLY DÍJÁT KAPJÁK:
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Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bátonyterenyei Rendőrkapitányság A Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság szervezetében 30 éve alakult rendőrőrsből rendőrkapitánysággá a 
Bátonyterenyei Rendőrkapitányság, amelynek illetékessége jelenleg 7 településre és Bátonyterenye 
városának közigazgatási területére terjed ki. A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság, mint helyi hatáskörű 
általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, bűnmegelőzési, bűnüldözési, közigazgatási 
és rendészeti teendőket folytat. Biztosítja a közbiztonság és belső rend védelmét, amelynek érdekében 
ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat, lefolytatja a szükséges eljárásokat, megteszi az előírt 
intézkedéseket.  Kötelességének ellátása során jó munkakapcsolatot alakított ki az állami és az 
önkormányzati szervekkel, társadalmi-, gazdálkodó- és civil szervezetekkel, az állampolgárokkal és 
azok közösségeivel.  A rendőrkapitányság folyamatos segítséget nyújt az állami és a helyi 
önkormányzati szervek hivatalos eljárásának zavartalan lefolytatásához, támogatja a helyi 
önkormányzatoknak és az állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására irányuló önkéntes 
tevékenységét. A Rendőrkapitányság vezetője szoros, szakmai alapokon nyugvó kapcsolatot alakított ki 
és tart fenn a társszervek azonos szintű vezetőivel és a polgárőr szervezetekkel. A rendőrség feladatai 
különösen felértékelődtek a járványügyi készültség védelmi intézkedéseinek időszakában, amikor 
hatósági ellenőrzést köteles végrehajtani és jogsértés feltárása esetén döntést hozni, amely teendők 
elvégzése során a kapitányság munkatársai maximálisan helytálltak. Példaértékű a Rendőrkapitányság 
bűn- és balesetmegelőzési munkája, amely minden korosztályt átfog. A Polgárőr Szövetség, a 
Katasztrófavédelem és a Gyámhivatal munkatársaival karöltve a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság 
Rendészeti Osztályának szakemberei alkalomszerűen fokozott ellenőrzéseket hajtanak végre 
Bátonyterenye város területén található szórakozóhelyeken, italboltokban a 18. életévüket be nem 
töltött személyek alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében. A Rendőrkapitányság 
tevékenysége nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy Nógrád megye országos viszonylatban is 
biztonságos megyének tekinthető, ahol a bűnügyi mutatókon túl a rendészeti adatok is ezt támasztják 
alá.

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Balassagyarmati Rendőrkapitányság A Balassagyarmati 
Rendőrkapitányság illetékességi területén a városon kívül 28 település található. Az illetékességi 
területet északról lezáró közel 74.000 kilométeres magyar-szlovák határ jelenléte, a két jelentős 
nemzetközi forgalmat bonyolító határátkelőhely nemcsak társadalmi, történelmi, gazdasági, hanem 
bűnügyi szempontból is sajátos helyzetet jelent. Az illegális migráció elleni hatékony fellépés, ezzel 
összefüggésben a határrendészeti szolgálati ág tevékenységét növelni kellett, hiszen az elmúlt évekhez 
hasonlóan 2021-ben is folytatódott az illegális bevándorláshoz kapcsolódó feladatok végrehajtása. A 
kriminalitás szempontjából legkiemelkedőbb az 50 főt befogadni képes hajléktalan szálló, illetve az 550 
fő fogvatartott létszámmal működő fegyház és börtön. A Rendőrkapitányság állománya – közel száz fő - 
a 2021. évben feladatait jó színvonalon látta el. A teljes állomány munkájának eredményeként jelentősen 
csökkent az elrendelt nyomozások, azon belül a közterületi jogsértések száma. Visszaesett a lakosságot 
leginkább irritáló lopás, garázdaság bűncselekmények, ennek eredményeképpen kedvezően tudták 
befolyásolni a közösség szubjektív közbiztonságérzetét, mely a Balassagyarmati Rendőrkapitányság 
egyik fő célkitűzése. Megvalósult a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott biztonsági helyzet 
fenntartása, a lakosság szolgálata. Az eredmények eléréséhez elengedhetetlen volt a szoros 
együttműködés az állami és civil szervezetekkel, illetve a közösségekkel. A Rendőrkapitányság kiemelt 
figyelmet fordított a balesetmegelőzésre, bűnmegelőzési, áldozatvédelmi tevékenységre is.  A 
Rendőrkapitányság tevékenységét is nagyban nehezítette a pandémiás helyzet, az azzal kapcsolatos 
határ-, illetve karanténellenőrzési feladatok sokasága.

Nógrád Megye Önkormányzatának
2022. évi díjazottjai
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Barnáné Zsilyák Ildikó Pásztón született 1956-ban és él azóta is a településen. Alap és 
középfokú iskoláit is itt végezte. A társadalmi közösségekhez való kötődése és elhivatottsága 
már ebben az időszakban is kitűnt. 1978-ban szerezte meg tanítói diplomáját. 1988 
szeptemberétől a pásztói Dózsa György Általános Iskolában dolgozott, 2001-től már 
igazgatóhelyettesként. 45 évet töltött el a pedagógusi pályán. 2005-ben az Eszterházy Károly 
Főiskola Tanügyigazgatási szakán tanügyigazgatási szakértői diplomát szerzett.  Barna 
Tibornénak a közösségi életre való nevelés mindig fontos volt, akár tanítványai, akár 
munkatársai körében. Kiváló szakmai munkája mellett törődő, lelkiismeretes pedagógus, 
vezető. Nagyfokú felelősség, elhivatottság jellemzi munkáját a helyi oktatás irányításában. 
Neki köszönhetően a Dózsa iskola az Apáczai kiadó bázisa lett. Színvonalas kulturális 
programokat szervez a megújulás, korszerűség jegyében.  2010-től a város bizalmát elnyerve 
önkormányzati képviselőnek választották. Lokálpatriótaként fontos volt számára, hogy segítse 
a település fejlődését, gyarapodását. Nagyfokú empátiával kezeli az elesetteket és a 
rászorulókat. 2013-ban nagy fába vágta a fejszét, nehézséget nem ismerve fölvállalta a pásztói 
Magyar Szentek Római Katolikus Iskola alapításának és szervezésének lehetőségét. 2013. 
szeptember 1-től a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola igazgatója. 
2019-ben a katolikus iskola tornatermének építését indította el a pásztói önkormányzat 
segítségével. Történelmet írt a kollégáival, szülőkkel, tanulókkal együtt, Pásztó városa pedig 
két új intézménnyel gyarapodott, ahol a követelményrendszert katolikus szellemiséggel 
fűszerezetten sajátítják el. 2022. április 1-jétől Pásztó város alpolgármestere. Munkájára az 
évtizedek során az érték és a mérték volt jellemző: az emberi érték szerint élni, dolgozni, erre 
nevelni a fiatalokat, mely értékek adják meg mindenki számára a morálisan is elfogadható és 
követhető mércét. Pályáját nem csupán szakmának, feladatnak tekinti, hanem méltósággal 
megélt legszebb hivatásnak.

Budai László 1965. október 13-án született Bercelen, ahol gyermekkorát, a hagyományait, 
népviseletét, nyolcosztályos általános iskoláját, „röpülj páva körét”, focicsapatát töltötte. 
Szakközépiskolába Aszódra járt. Római katolikus hittudományi képzésben vett részt Egerben 
és Budapesten, majd 2000-ben művelődésszervező-kulturális menedzser diplomát szerzett.  
Pályájának elején művelődésszervező Somlószőlősön, majd Szigetszentmiklóson. 2000 és 
2008 között a Hungária Televízió Közalapítvány elnökségi tagja, majd 2011-ig a Magyar Rádió 
Közalapítványé. 2019-től az NMHH Médiatanács tagja. 2005-től tíz éven át a Magyar 
Művelődési Társaság elnökségi tagja. 1998 óta számos rádiós és televíziós műsor, valamint 
dokumentumfilm tanácsadója vagy szakértője, publikációk társszerzője. Az elmúlt években a 
Misszió Tours Kft.-ben töltött be vezetői pozíciókat. A Kárpát-medence és Európa különböző 
részeibe, így sok más mellett Erdélybe, a csíksomlyói búcsúba, Ausztriába, Bosznia-
Hercegovinába, Izraelbe és Lengyelországba is szervez zarándokvonatokat és programokat, 
továbbá a Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetettje. Szülőfalujába ma 
is rendszeresen hazajár, lehetőségei szerint segíti és támogatja. Munkája és közéleti 
tevékenysége során Nógrád megye számára mindig is megkülönböztetett figyelmet kap, 
kiemelt fontossággal bír. 
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Szántó Csaba Balassagyarmaton él családjával, 3 kiskorú gyermekével és élettársával. Az OTYS 
Úttechnika Kft. ügyvezető igazgatója, amely teljes út- és mélyépítést kínál. A modern technológia és a 
képzett személyzet segítségével gyorsan és szakszerűen építhetik a legjobb minőségű utakat.  
Megszámlálhatatlan az útfelújítás, a hídépítés, az útrehabilitáció Nógrád megyében, főként Nyugat- 
Nógrádban.  Szinte nincs olyan Nyugat nógrádi település, ahol az OTYS vállalat vagy Szántó Csaba még 
ne vett volna részt tervezésben vagy kivitelezésben. Aktív szerepet vállalt, mint tervező is a Területi 
Operatív Program utak-hidak pályázatok előkészítésében, megvalósíthatóságában.  A Magyar Falu 
program önkormányzati utak-hidak projektben szakmailag megkerülhetetlen a megye nyugati térsége. 
Szántó Csaba mindig minden eszközzel támogatja, segíti az önkormányzatok munkáját. Jellemző rá, 
hogy folyamatos a szakmai utánkövetés és korrekció, minden kihívásnak a legmagasabb színvonalon és 
az ügyfeleinek, partnereinek a legmegbízhatóbb módon társa.  Elismerésre méltó kivitelezések és 
megbízható referencia áll a többéves munkája mögött. Több száz kilométer épített út és több tucat 
belterületi híd készült tervei alapján vagy kivitelezése nyomán.

Márkus Pál felsőfokú tanulmányait 1981-ben fejezte be és diplomás vízellátási-csatornázási 
mérnökként a Nógrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál kezdett el dolgozni, majd 1986-ban a 
vállalat üzemviteli és technológiai osztályának vezetője lett. Az üzemeltetési feladatok mellett 1984-től 
kezdődően különböző vállalkozási formákban kezdte meg a vízmérnöki tervezési tevékenységet. 1992-
től saját tulajdonú tervező irodát alapított Márkus és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. néven. A cég fő 
tevékenysége a kezdetektől fogva mérnöki szolgáltatás, tanácsadás. A cég ügyvezetőjeként és tervezői 
jogosultsággal rendelkező alkalmazottjaként kezdeti időszakban elsősorban tervezési munkákat 
végezett vízi közmű szakterületen.  Ezekben az években indult el nagymértékben Nógrád megye 
településeinek közüzemi és a kistérségi vízellátó hálózatainak kiépítése. A fejlesztéshez szükséges 
vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek elkészítése jelentette a 90-es évek főbb tervezési feladatait. 
Piaci igényként megjelentek a beruházás-lebonyolítói teendők is, aminek következtében részt vett az 
ivóvízellátó létesítmények megvalósításában is. Az ivóvízellátó rendszerek kivitelezését követően a 
2000-es évektől már elsősorban a megye szennyvíz-elvezető és tisztító rendszereinek kiépítése 
következett. Számos megyei város és kistérség szennyvíz elhelyezésének megalkotásában működött 
közre. Ebben az időszakban már a megyén kívül is megannyi településen végzett tervezői, műszaki 
ellenőri és FIDIC Mérnöki teendőket. Az első közbeszerzési törvény hatálybalépése óta folyamatosan 
foglalkozik közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolításával és szaktanácsadással. Gyakorló 
mérnökként és Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadóként elsősorban az építési beruházás 
tárgyú közbeszerzési eljárások lefolytatásában van széleskörű, kiemelt szakmai tapasztalata. Évente 15-
30 db közbeszerzési eljárás lebonyolítását végzi. Rendszeresen részt vesz a MMK közbeszerzési 
szakbizottságainak munkájában, a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok mérnöki szolgáltatásokra 
vonatkozó rendelkezéseinek előkészítésében. Múltbeli és jelenlegi kamarai tevékenységek, tisztségek:  
Két cikluson keresztül a Magyar Hidrológiai Társaság Nógrád Megyei Területi Szervezetének 
elnökeként is kapcsolódott a szakma tudományos, környezet formáló munkájához. A Magyar Mérnöki 
Kamara alapító tagja. A 2000 évi tisztújító közgyűlés a Nógrád Megyei Mérnök Kamara elnökségi 
tagjává választották, mely társadalmi tevékenységet 2004-ig látta el. Elismerései:
2000. év - Nógrád megyében:”Év vízilétesítmény tervezője” 
2012. év -  Nógrád megyében: Az év mérnöke 
2017. év -  Közbeszerzők Országos Szövetsége: Optimus Provisor díj
2019. év -  Nógrád megyében: Az év mérnöke
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NÓGRÁD MEGYE SALKAHÁZI SÁRA DÍJÁT KAPJÁK:

Kaliczka Bernadett 2005. április 25-e óta, immár 17 éve a Dr. Göllesz Viktor 
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon munkatársa. Ápolói szakmáját nagy 
elhivatottsággal végzi. Körültekintő, megbízható, „talpraesett” munkatárs. Precizitása 
és szabálykövető magatartása példaértékű. Kommunikációs készsége kimagasló, ennek 
köszönhetően munkatársaival és az ellátottakkal könnyen megtalálja a közös hangot. 
Ápolói feladatai mellett, mindig is kezdeményezte, szervezte és rendszeresen részt vett 
az intézet lakóinak aktivitást fejlesztő, növelő foglalkoztatásában. Szívügye lett a 
sportszakkörök kialakítása és levezénylése. Megalapította a Kastély sportegyesületet, 
amely segíti és támogatja az intézményben élő sportolni vágyókat az asztalitenisz, az 
erőemelés, a futball és az úszás sportágaiban.  Támogatásával megújult az intézet 
futball- és teniszpályája. A Magyar Speciális Olimpia Szövetséggel és a Kastély 
sportegyesülettel közösen több ellátott számára biztosítottak lehetőséget nemzetközi 
sportrendezvények felkészülésére és kijutására. Nem csak felkészíti a sportversenyekre 
az intézetben élőket, hanem sok esetben ő szervezi az utazásokat vagy magát a 
sportrendezvényeket is. Több alkalommal partnerjátékosként is együtt sportolt a 
lakókkal.  Ápolói végzettsége mellett, az elmúlt évben, gyógypedagógiai asszisztensi 
végzettséget szerzett annak érdekében, hogy a sport szeretetén keresztül pedagógiai 
módszerekkel fejlessze, rehabilitálja az ellátottakat. Munkáját nagyfokú szakmai 
igényesség, odaadás, hitelesség, megbízhatóság és az újra való törekvés jellemzi.

László Ferencné 2000 óta dolgozik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
(SZGYF) Nógrád Megyei Kirendeltségén, illetve annak jogelőd intézményeinél, a 
Nógrád Megye Intézményfenntartó Központban, valamint a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Hivatalában. Beosztását illetően pénzügyi, 
gazdálkodási területen végezte munkáját, az elmúlt öt évben az SZGYF 
igazgatóhelyetteseként. Munkaköréből adódó feladatai ellátásán túl, szakmai alázattal 
sajátította el a szociális segítő szakma fortélyait. Segítőkész, alkalmazkodó, toleráns 
magatartása, értékes élettapasztalata hamar a szakmai közösség elismert tagjává tette. 
Igazgatóhelyettesként a szociális és gyermekvédelmi intézmények fenntartói teendőit 
az ellátottak felé forduló figyelemmel, tisztelettel és szeretettel végzi, tiszteletben tartva 
autonómiájukat. Kiemelt szerepet vállalt a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív 
Programkeretén belül az élelmiszer csomagosztás megyei irányításában, a 
megrendelésektől kezdve a kiosztásig bezárólag. A kliensekkel kialakított kapcsolatban 
a tisztelet, az empátia, a következetesség és rugalmasság uralkodik. Lehetetlen kihozni 
a sodrából, emberismeretének és humorának segítségével a legnehezebben kezelhető 
jogosultakkal is szót ért. Szintén kiemelkedően teljesített a pandémiás időszakban. A 
fenntartott intézmények számíthatnak mindennapos, szorgalmas munkájára, 
segítségére, bizalommal támaszkodhattak szakmai hozzáértésére.
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NÓGRÁD MEGYE VERES PÁLNÉ DÍJÁT KAPJÁK:
Filkor Lajos a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Lipthay Béla 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
igazgatója, aki ebben az intézményben töltötte a középiskolás éveit, itt 
érettségizett, az egyetemi tanulmányai után itt állt munkába és itt lett iskolavezető 
mesterpedagógus. Immáron a 32. tanévét zárja a szécsényi technikumban. 
Környezettudatos iskola, környezeti nevelés, ezek számára rendkívül magas 
prioritással bíró fogalmak. A környezetvédelemmel, az energiatakarékossággal, a 
fenntartható fejlődés biztosításával már több mint 30 éve foglalkozik, mint 
gépészmérnök tanár és szolártechnikai szakember. Az iskolát visszavezette az 
Agrárminisztérium fenntartása alá és elnyerték az Örökös Ökoiskola címet. Célja a 
technikum „karbonsemlegessé” tétele, a tanulók energiatakarékossági 
szemléletének fejlesztése. Mottója: „A korlátozott készletekkel való takarékosság, 
a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk!”

Juhász Gáborné Erdőtelken kezdte általános iskolai tanulmányait és már itt 
megszerette a különböző művészeti ágakat, így jelentkezett a zenetagozatos egri 
Dobó István Gimnáziumba. Elvégzése után a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola 
történelem ének zene szakára, melyet 1986-ban sikeresen be is fejezett. Mindig 
fontosnak tartotta szakmai és pedagógiai munkájának megújítását, ennek 
érdekében különféle továbbképzéseken, tanfolyamokon vett részt. 2000-ben pedig 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és 
Társadalomtudományi Karán, Közoktatási vezető szakot végzett. Példaképe 
édesapja volt, aki több mint 40 évig gyakorolta példaértékűen ezt a nemes hivatást; 
az vallotta, hogy ez nem csupán egy szakma, hanem életstílus. 1986-tól 1994-ig a 
Kisterenyei Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógusa volt, itt találkozott először 
hátrányos helyzetű tanulókkal és küzdötte le a kezdeti nehézségeket. Saját 
bevallása szerint ebben az iskolában vált pedagógussá. 1994-ben került a 
Mátranováki Általános Iskolába, ahol pedagógusként, osztályfőnökként, később 
munkaközösség vezetőként, 2002-től 2007-ig igazgatóhelyettesként dolgozott, 
azóta pedig intézményvezetőként tevékenykedik. A pedagógus pályán 
összességében harminchat éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, nyolc év 
gyakorlatot szerzett a közoktatás területén vezetői pozícióban. A tanulók tanulási 
módjának megismerése, a számukra legjobb módszer megtalálása a célja. Mindig 
igyekszik megismerni a gyerekek szociális környezetét, feltárni a tanulási 
nehézségek okait és ezek alapján kialakítani az egyéni bánásmódot. Személyesen is 
példát mutat a diákoknak és a kollégáknak elkötelezettségből, egymás 
elfogadásáról.

Concrete Média Kft. munkatársai 2009-ben, a Bátonyterenye Városi 
Televízió alapjain jött létre Kelet-Nógrád első médiacentruma a Concrete 
Média Kft. A társaság célja az alapítás óta a helyi lakosság és az 
agglomerációban élők minél szélesebb körű tájékoztatása. A cég mára, a rádió 
kivételével, minden médiafelületen elérhető és teljeskörű szolgáltatást nyújt a 
Bátonyterenye, Pásztó, Salgótarján és vonzáskörzetében élő, több tízezer 
lakos és vállalkozás számára. A Concrete Média Kft. legfontosabb alappillére 
a pártatlan, sokoldalú helyi hír és információszolgáltatás, a vélemények 
széleskörű bemutatása. Különös figyelmet fordítanak a nemzeti és kulturális 
örökség értékeinek bemutatására, a helyi kulturális örökségeink 
megőrzésére. Legjelentősebb célkitűzésüknek tekintik a jövőben is, hogy 
egységes médiumként vállaljanak szerepet a kelet-nógrádi térség 
közéletében, publikációikban, műsorszerkezetükben tükrözzék a polgárokat 
érintő kérdéseket, hiteles, kiegyensúlyozott tájékoztatásukkal pedig 
hivatkozási pontként szolgáljanak a helyi társadalmi, gazdasági és kulturális 
élet területén.
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NÓGRÁD MEGYE SAJTÓ DÍJÁT KAPJA:

d



Ivanicsné Hugyecz Mária 1945. január 21-én született Bánkon, háromgyerekes család 
elsőszülötteként. Szülei és a velük élő nagyszülei nagy szeretettel nevelték, tanították 
magyarul és szlovákul. Általános iskolai tanulmányait kis falujában végezte, ahol a szlovák 
nyelvet egy remek tanító oktatta és szerettette meg velük. Általános iskola után 
Balassagyarmatra került gimnáziumba, melynek elvégzését követően a nőtincsi óvodában 
dolgozott. Ezután Nógrádsápon tanított 5 évig, miközben az Egri Tanítóképző Főiskola 
történelem-földrajz szakán tanult. A főiskola befejezését követően 1994-ben a Bánki 
Általános Iskolában kezdett el tanítani, mint szlovák nemzetiségű tanító, majd 2004. 
szeptember 1-jétől tanít jelenlegi munkahelyén, ahol szlovák nyelvű szakkört vezet az 
érdeklődő diákoknak. Édesanyja halála után Nézsára került az iskolába, ahol a mai napig tanít 
nyugdíjasként. A pedagógus pályáján igyekezett minden ismeretet átadni a tanítványainak. 
Büszke arra, hogy a rábízott gyermekeket emberségre, becsületességre, szeretetre nevelte. 
Sok ismeretet szerzett különböző tanfolyamokon, továbbképzéseken azért, hogy új 
módszerekkel még hatékonyabban taníthasson, oktasson. Pedagógus kollégáival mindig is jó 
volt kapcsolata. 1991-ben alapítottak egy szlovák idősek klubbot, melyet még ma is 
működtetnek, továbbá vezeti a „Mamák csoportját”, akik kulturális és gasztronómiai 
programokat mutatnak be. Népdalkörük is van, ahol elsősorban helyi szlovák dalokat 
énekelnek, mivel mindig szívügyének tartotta a hagyományápolást. Boldogan foglalkozik 
gyermekekkel és tanítja szlovák énekekre, készíti fel őket versenyekre, akik évek óta első 
helyezést érnek el az országos szlovák versenyeken. Egyik legfőbb feladata minden évben a 
Bánkon megrendezésre kerülő Nógrádi Nemzetiségi Fesztivál megszervezése, melyet immár 
tizenharmadik alkalommal szervez és, ami nemcsak Nógrád megye legnagyobb folklór 
fesztiválja, hanem a magyarországi szlovákságé is. Bánkon a szlovák nemzetiség életébe 
2006-ban kapcsolódott be, amikor megválasztották nemzetiségi képviselőnek. A 2010-es 
nemzetiségi választásokon már a bánki szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke, ahogy 
2014-ben és 2019-ben is. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat meghatározó szerepet játszik 
Bánk község életében, tájházat működtet, melyben a helyben gyűjtött viseleteket, használati 
tárgyakat mutatják be.

Botos Sándor 1964. október 29-én született Salgótarjánban, 3 éves kora óta pedig 
Karancsalján él.  Általános iskolai tanulmányait befejezve, 1979-től a Salgótarjáni Építő és 
Tervező Ipari Szövetkezetnél gépkezelőként dolgozott 1990-ben történt rokkant 
nyugdíjazásáig. 2006-tól Karancsalja Roma Önkormányzatának elnöke. 2008-tól javaslatára 
a Roma Önkormányzat minden évben kiírja a legjobb roma tanulói díjat általános- és 
középiskolai tanulók, valamint főiskolai hallgatók részére, melynek során a díjazottak 
ösztöndíjban részesülnek iskola típustól függően. 2010-től Karancsaljai romák jószolgálati 
díjat is adományoznak, melyben azok a személyek, intézmények részesülnek, akik 
munkájukkal segítik a településen élő romákat a mindennapi ügyek intézésében vagy 
rendkívüli helyzetben. A Roma Önkormányzat támogatja a település intézményeit és civil 
szervezeteit. Rendezvényeiken, programjaikon a település lakói szívesen vesznek részt.
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NÓGRÁD MEGYEI NEMZETISÉGEKÉRT DÍJÁT KAPJÁK:
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NÓGRÁD MEGYE PERLICZI JÁNOS DÍJÁT KAPJÁK:

Dr. Lendvai László 1937. szeptember 19-én, Mohácson született. Édesapja a városban orvosként dolgozott, 
édesanyja háztartásbeli volt. Iskoláit Mohácson végezte, majd 1956-ban érettségizett Budapesten.  Ezután egy évig a 
Postánál segédmunkás volt, 1957 szeptemberétől pedig a Budapesti Orvostudományi Egyetemre járt, ott is 
diplomázott 1963 szeptemberében. Középiskolás kora óta aktív sportoló volt, a Bp. Honvéd SE vívóversenyzője. 
Ifjúsági Világbajnokságon, Universiádékon és felnőtt világbajnokságon is képviselte hazánkat, Universiade- győztes 
és magyar bajnok volt.  Az egyetem elvégzése után még három évig - mint válogatott versenyző - a Bp. Honvéd SE 
sportorvosa volt, valamint rendszeresen bejárt a Központi Katonai Kórházba dolgozni, amikor a versenyzés és az 
edzőtáborok ezt lehetővé tették. 1966-tól a Központi Katonai Kórházban dolgozott. A fülészeti osztályon kezdte 
szakmai munkáját, ezután 1970-ben szakvizsgázott fül-orr-gégészetből. Adjunktusi, majd rendelőintézeti főorvosi 
beosztása volt katonaorvosként. Igen nagyszámú hallásjavító fülműtétet végezett a szokásos rutin fül-orr-gégészeti 
műtétek mellett. 1980-ban megpályázta a balassagyarmati Városi Kórház Fül-orr-gégészeti főorvosi állását és azt 
tölti be azóta is. Közben audiologiai szakvizsgát is tett 1984-ben, melynek köszönhetően kórházukban korszerű 
audiologiát építettek ki, természetesen folytatva a korábbi műtéti praxisát.  Szakmai tevékenysége talán 
legjelentősebb részének tartja az audiologia kifejlesztését és felvirágoztatását, ami azóta is kifogástalanul működik. 
Számos szakmai kongresszuson vett részt előadások tartásával, a szakorvosi lapban több közleménye jelent meg. 
1997-től nyugdíjasként, de változatlan intenzitással folytatta munkáját. 2000-ben megszűnt az önálló Fül-Orr-Gége 
osztály, azóta a szakellátást végzi és az egynapos fül-orr-gégészeti ellátás keretében, valamint ambulanter végez 
műtéteket.  Kitüntetései, mint sportoló: Magyar Népköztársasági Sportérdemérem ezüst fokozat. Mint katonaorvos: 
4 db. szolgálati érdemérem. Mint balassagyarmati orvos: 2015-ben a „Balassagyarmat Egészségéért” kitüntetéseket 
kapott. Sportolói tevékenységét az aktív sportolás után is folytatta: vizsgázott hegymászó, rendszeresen jár síelni, 
hegyi túrákra, Dunára csónakázni, a kerékpározás szinte állandó az életében, jelenleg is rendszeresen műveli.

Országos Mentőszolgálat Nógrád Megyei Szervezete A megyében 2021-ben 18 szervezett mentőegység látta el a 
feladatokat. A megye területén 8 mentőállomás, 1 mentésirányító és 1 betegszállítás irányító csoport működött. A 
mentőállomások 15-20 km távolságra helyezkednek el egymástól. A salgótarjáni mentőállomáson rohamkocsi 
szolgálat és 12 órás esetkocsi szolgálat működött, de a rohamkocsi szolgálatot szakorvosok hiányában nem tudták 
teljes egészében működtetni. A salgótarjáni, balassagyarmati, pásztói és rétsági mentőállomásokon folyamatos az 
esetkocsi szolgálat, a mentőtiszti autó a szécsényi mentőállomásról volt riasztható, Bercelen 12 órás esetkocsi futott. 
Speciális ellátást igénylő esetekben (PCI, idegsebészet, égési sérülés stb.) elsősorban budapesti központokba 
szállították a betegeket, ezért gyakori volt a primer és secunder transzport az ALS egységeiknél. Igénytől függően egy 
BLS egységük Budapesten teljesített szolgálatot túlóra keret terhére. Előfordult, hogy a szervezett szolgálatból BLS 
egység került felrendelésre a KMR megsegítésére, amennyiben ez egy kocsis állomásról történt, úgy ellátatlan maradt 
Héhalom ellátási körzete. Nógrád megyében 140 település van, amit 8 orvosi ügyelet lát el. Pásztóhoz 16, 
Bátonyterenyéhez 11, Salgótarján városi ügyelethez 3, Salgótarján vidékhez 28 település tartozik.  A térségben kevés 
a háziorvos, ezért sokan az ügyeletet keresik fel problémájukkal, ezzel plusz terhet róva rájuk. A Balassagyarmati 
orvosi ügyelet debreceni irányítással működik, Rétság, Szécsény, Héhalom saját irányítással rendelkezik. A 
mindennapi feladatokon túl a COVID-dal kapcsolatos teendők tekintetében Salgótarján, Balassagyarmat és Pásztó 
városokban statikus mintavételi pontokat üzemeltettek az önkormányzatok által biztosított épületekben. Összesen 
közel 15.000 mintavétel történt a 2021 évben; mintavételi pontokon több mint 11.000, mobil mintavételek száma 
közel 4000. Mentési feladatok:
Az összes feladat szám 2021-ben 25.582 volt ez az előző évhez képest 7,65% növekedést mutat. 2021-ben 
mentőgépjárműveik több mint 1.000.000 km-t futottak.
CPR: 590 eset, ebből 5 eset gyermek reanimáció volt.
Emelt szintű légútbiztosítást 330 esetben végeztek.
Helyszínről PCI centrumba 97 esetben szállítottak betegeket.
P1 besorolású feladat: közel 2000 eset.
Igazolt Covid-19 fertőzött beteget 1390 esetben szállítottak
2021 évben 57 esetben végeztek rendezvénybiztosítást.
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Filippo Capellupo az olaszországi Calabria régió és Catanzaro provincia 
turisztikai, idegenforgalmi, ifjúsági- és sport képviselője. Calabria régió és 
Nógrád megye immár huszonöt éve testvérrégiók, a térségben több 
testvértelepülési kapcsolat is erősíti ezt. Filippo Capellupo munkásságával 
kezdetektől segíti a két országrész kapcsolatának elmélyítését. Szerepet 
játszott testvériskolai kapcsolatok, nyári szakmai gyakorlatokat érintő 
diákcserék megszervezésében, de hangsúlyt fektetett a két régió 
idegenforgalmi kapcsolatainak erősítésére is. A sport területén nemzetközi 
futballtorna szervezése fűződik a nevéhez. Mindezeknek köszönhetően 
közvetlen Budapest - Lamezia Terme repülőjárat is indult. A két megye 
rendszeresen megjelenik egymás rendezvényein. Kiemelt hangsúlyt 
fektetnek vidékfejlesztési együttműködések kidolgozására és működtetésére 
Nógrád megyei és Calabriai szervezetek, vállalkozások és termelők között. 
Filippo Capellupo feladatot vállal a két régió közötti vállalkozás- és 
beruházásösztönzésben, az olasz-magyar kulturális kapcsolatok építésében, 
valamint a civil szféra együttműködéseinek a kialakításában is.

NÓGRÁD MEGYÉÉRT DÍJAT KAPJÁK:

Nógrád Megye Önkormányzatának
2022. évi díjazottjai
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