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Csak 
lebegni 
a semmiben



15 keserves év- ha valaki megkérdezte vol-
na tőlem egy évvel ezelőtt, hogy mit éltem 
át már óvodás koromtól kezdve, valószínű-
leg ennyit válaszoltam volna. Elkeseredett. 
Fájdalmas. Sötét. Szürke. Csendes. 

Aztán csak felrobbant a világ.

A Bolyai János Gimnáziumban végeztem 
2015-ben, ahonnan egyenes- és a lehető 
leggyorsabb- utam vezetett Budapestre.      

„El innen” – ez volt a mottó, a mozgatóru-
gó, az ok és az elsődleges prioritás. 
Sokáig lelkesen kardoskodtam azok ellen, 
akik próbáltak meggyőzni: ez a hely jó, 
fejlődni fog, várd ki, tanulj, szeresd.  
Egy idő után már 
minden ilyen jellegű 
vitát el is kerültem: ez 
a hely nekem nem 
ad sokat, soha nem is 
adott mást, csak fájdal-
mat, könnyeket és egy végtelenül 
unalmas kamaszkort.  
Kísértettek a képek a szomorú, nyári va-
sárnap estékről, s az összegyűrt buszjegy-
ről a kezemben, ami eltüntetett Pestről      

„Egy diákot Tarjánba, legyen szíves”.

Szép gyerekkorom volt: Mátraszelén 
éltem, egy kis faluban: ott volt minden- 
ott voltak Édesanyámék, Nagymamám, 
Dédmamám.  Fél óra biciklizés árán meg 
tudtam látogatni Nagypapámat, más ro-
konokat a szomszéd faluból.  
Ez az idilli kép csak később alakult ki 
bennem, mikor már biztossá vált, hogy 
nincs több falusi nyár- Dublinba utaztam 
a szünetre. 

Utazásom előtt pár nappal nem csináltam 
semmit másként, ugyanolyan szenvtele-
nül utaztam a buszon, a zöld fák, a tiszta 
levegő, a gyártelep úgy suhant el mellet-
tem, mint az elmúlt 15 évben minden 
egyes nap. De már tudtam, hogy ott van 
az erdő, hogy ott van a fa, a gyártelep is, a 
dombok.

2 hónap távollét során sok minden átér-
tékelődik az emberben: a hiány új embert 
alkot. Sok mindent elfelejtesz: elfelejted a 

hőséget, elfelejted a húsleves illatát, 
elfelejted a megszokott reggeli 

buszsofőr kedves 
arcát, a hétfő reggel 

szürke rohanását. De 
nem felejted el,hogy 
magyar vagy, nem 

felejted el a saját szülő-
városod ismerős utcáit: csak 

hiányzik már.  
 

Hazaértem. Ahogy beszálltam az au-
tóba, rohant mellettem a XXIII. kerület 
bizalmatlan, összefojt, szürke képe. Nyel-
tem a könnyeket, a bőrömet összecsíptem, 
hogy ne szólaljak meg: nem akarok itt 
lenni. Nem akarok ezen az oldalon utazni, 
nem akarom látni a kék BKV buszokat. 
Nem akarom.

Agóniám tovább gyűrűzött, ahogy még 
ismerősebb helyek nyomták le magukat a 
torkomon. 
Megszokod, hogy hiányzik valami, de 
megfelel a hiány plátói oldala.  
Elkeserítettek a házak lekopott oldalai, a 
hiányos kerítés, az ismerős kóborkutyák, 

A mi Nógrád megyénk 3

A város, amely  
mélyen lélegzi a csendet



ugyanaz a békeidőbeli busz, a csend, ami 
tépte az idegeimet. Egyszerre volt minden 
nagyon sok és nagyon kevés.

Felköltöztem a fő-
városba, és vége 
lett.  Nem gon-
doltam többet se 
dombra, se fákra. 
Elkápráztatott a 
főváros, a csodála-
tos nő, ahogy felém emelkedett, szívébe 
zárt, biztonságot adott, egy új arcot, amit 
kedvemre alakíthattam. 
Feltöltöttek az új lehetőségek, az álmos 
és mindig ismeretlen arcok a metrón, a 
város illata, a hangok, az érkező impul-
zusok. Az érzés, hogy soha nem vagyok 
egyedül. 
 
Az első egy hónapban nem sokat jártam 
haza: édesanyámék hiányoztak, de mindig 
az az érzésem volt, hogy én nem ide tartozok. 
Engem vár a Körút, vár a Duna part, várnak 
a kávézók. Engem innen engedjenek el. 
 
Engedtek. Aztán egyik 
éjszaka sétáltam a Kele-
tinél, és azt vettem észre, 
hogy csípi a szememet a 
festék, ahogy sírok. Sír-
tam anya után, sírtam a 
buszsofőr után, sírtam 
a régi életem után, a fák 
után, a tiszta levegő után, 
meg az összes roskadozó 
gyárépület után. Féltem: 
hirtelen mintha minden 
boldogságomért egyszer-
re kellett volna megfizet-
nem, mintha büntetett 
volna Budapest, amiért 
ennyire szeretem őt. 
Néha még most is megbüntet. 
Kevés boldogabb pillanat van az életem-
ben, amikor már a jól ismert 21-es úton 
döcög a busz, látom Pásztót messziről.  
Kevesebbszer érzem magamat nagyobb 
biztonságban, mint amikor ülök a jól 
megszokott buszon, a jól megszokott 
buszsofőrrel, a sokat látott útvonalon, 
át a város nyomornegyedén.  

Mert ezt a helyet én ismerem. Ismertem 
a Dolinkában a hajóhintákat, a Medve 
táncoltatót, amiről annyi mesebeli tör-
ténetet hallottunk még ovis korunkban. 

Emlékszem a dadáim 
nevére, ők is az 
enyémre, tudom 
azt, hogy az utol-
só busz mindig 

vár 3 percet pén-
teken, hogy bizto-

san elérje mindenki. 
Tudom azt, hogy a szétvert épületek 
nem csak  elhibázott politikai döntések 
százait-, de óriási partik, esküvők, nász-
éjszakák fülledt boldogságát hordozzák 
magukon. 
Szeretem ezt a várost, a csöndes péntek es-
téivel, a három üveg olcsó tablettás borral, 
ami elég volt, hogy megálmodjuk, hogyan 
hagyunk itt és felejtünk el mindent. 
 
Nem lehet. Pesten az éjszakán átzötykö-
lődni, tudván, hogy itt nem vár meg a 
busz, nem fognak szólni, ha elaludtam, 

hogy szálljak le: nehéz. 
Budapest csodás, lépkedni a történelmen 
hihetetlen, a hazád.  
De nem az otthonod. Aztán  csak  felrob-
ban a világ…  S mosolyogva lépek fel a 
buszra, minden második héten. 

„Egy jegyet haza, legyen szíves” .      

Géczi Luca                          

„Egy jegyet 

haza, legyen szíves.”
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Ezt a mondatot egy elismert 
fotóriportertől, Komka Pétertől 
hallottam az alsótoldi médiatá-
borban. Először azt gondoltam, 
hogy erős túlzás. De amikor a 
2016 márciu-
sában megren-
dezett szakmai 
hét során 
megismer-
kedtem olyan 
emberekkel, 
akik itt Nóg-
rád megyében 
is jól élnek ab-
ból a  munkából, ami egyben a 
szenvedélyük is, rájöttem, hogy 
igaza van. 

Még bele sem szippantottunk a falusi 
levegőbe, máris úton voltunk a helyi 
fazekashoz. Akkor is forgott a keze alatt a 
korong, amikor betoppantunk. Története 
azért érdekes, mert esze ágában sem volt 
ilyesmivel foglalkozni, autószerelőként 

kezdte. Aztán egy-
szer találkozott egy 
népi iparművésszel 
és kipróbálta a faze-
kaskodást. Magával 
ragadta az agyag 
megmunkálásának 
élménye, beleszere-
tett a mesterségbe, 
rátalált hivatására. 
Ikertestvérével 
együtt fogtak bele 

saját vállalkozásukba. Mára rengeteg meg-
rendelésük van. Találkozhatunk munká-
ikkal többek között várak és múzeumok 
kiállítótermeiben, becsöngetnek műhe-

Megszállottaktól 
működik 
a világ
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lyükbe vásárló kedvű magánszemélyek, sőt 
Hollókőn is jelen vannak. De az éremnek 
van másik oldala is. Helyi idegenvezetőnk, 
az alsótoldi őslakos „Öcsi-bácsi”, szállásunk-
ra visszafelé menet elmesélte, hogy a lánya 
óvónőnek tanul és azért nem jön vissza, 
mert nem működik óvoda a községben és 
a családján kívül nem köti őt ide semmi. 
Azzal érvel, hogy ha itt is dolgozna, számára 
kevés az élet a faluban, többre vágyik.
 
A következő úti célunk Hollókő volt. Az 
önkormányzat egyik turisztikáért felelős 
munkatársa, Péter Hunor beszélt nekünk a 
falu idegenforgalmáról. Megtudtuk, hogy 
hol tartanak most és tájékoztatást kaptunk 
a  jövőre vonatkozó terveikről is. Megkér-
deztem, hogy miért szereti ennyire Holló-
kőt, hiszen még csak nem is ez a „szü-
lőföldje”. Azt válaszolta, hogy nem tudja 
megmagyarázni, de mikor először járt itt 
úgy érezte, hogy haza érkezett. Szenvedé-
lye, szakértelme és lelkesedése percek alatt 
megfertőzött és észre sem vettem, hogy 

már azon törtem a fejem, hogy hogyan is 
kapcsolódhatnék be a tervek megvalósí-
tásába.  Talán el is kelne a segítség, hiszen 
a helyi fiatalokat nem könnyű bevonniuk 
a közös munkába. Az ófalui sajtművest is 
meglátogattuk, aki egy nagyon szimpatikus 
ember. Pesti származású, most Szécsény-
ben lakik, s kizárólag sajtkészítésből él. 
Neki is szíve csücske lett a palóc házacská-
iról híres falu. Boldog, mert azt csinálhatja, 
amit szeret, ő nem vágyik többre. Végül 
teszteltük a kiemelt turisztikai beruhá-
zásban készült játszóteret, hogy biztos jól 
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működik-e. Átment a vizsgán, magasan 
megfelelt a bolondos fiatal felnőtt lelküle-
tünk minden elvárásának.

Hihetetlenül pihentető az életnek az a fo-
lyása, ami Alsótoldot jellemzi, így a harma-
dik nap már kicsit furcsa volt újra bemenni 
a városba. Az Ipoly tévé balassagyarmati 
stúdiójában kezdtük a szerkesztőségláto-
gatást. Az ő küldetésük is az, hogy átadják 
nézőiknek azt az érzést, ami minket is 
egyre inkább elragad, miszerint Nógrád 

megyében élni „királyság” és ezt minden-
kinek tudnia kell. A Nógrád Megyei Hírlap 
salgótarjáni szerkesztő-
ségében tett látogatás volt 
az egyik leginspirálóbb 
élményem. Röviden any-
nyit, hogy itt bőven van 
„pálya” a feltörekvő új-
ságíró palántáknak. Egy 
gyors „mekizés” után 
átstartoltunk a Rádió Fo-
cusba, már vártak ránk. 
Ekkor jártam ott először. 
Szerintem ráférne egy 
kis vérfrissítés minden 

szempontból, de minden elismerésem 
az ott dolgozóké. Úgy éreztem, hogy sok 
mindennel meg lehetne könnyíteni a 
dolgukat, elsősorban technikai fejlesztés-
sel és sok lelkes fiatal pályakezdővel. Az 
egyetemekről futószalagon jönnek ki a 
diplomás médiaszakosok. 

Ebben a percben mikor ezeket a sorokat 
írom még javában tart a tábor. Mindenki 
dolgozik a saját írásán, hogy a kedves 
olvasó, aki mostanra már kezében tatja a 
kiadványunkat találkozhasson gondola-
tainkkal. Napközben elkészítettük a még 
hiányzó képeket, szüntelenül vihogtunk a 
fáradtság közben kreált hülyeségeinken. 
Úgy érzem, maximálisan felülmúlta vára-
kozásaimat a tábor. Magamon is kezdem 
észrevenni a megszállottság jeleit... 

Nagy Jázmin



„Stevlik Felícia vagyok, 
17 éves ambíciókkal és 
álmokkal teli fiatal. A 
Salgótarjáni Szakképzési 
Centrum Táncsics Mihály 
Szakközépiskolájában – 
ismertebb nevén Közgé 
– turizmust tanulok. Egy 
cserháti kis faluban, Ko-
zárdon élek. 
A lehetőségeim – és az itt 
élők lehetőségei – a környé-
ken és a megyében korláto-
zottak, sok esetben nem is 
léteznek, és itt beszélhetünk 
akár a tanulásról, a művelő-
désről, a kikapcsolódásról 
vagy éppen a munkalehe-
tőségekről. Az ismerőseim 
és barátaim többsége nem 
akar a megyében, sőt még 
az országban sem marad-
ni. Külföldön szeretnének 
továbbtanulni vagy munkát 
vállalni, és többé az orszá-
got se akarják látni. Én is 
közéjük tartozom, tervem 
mégis valamiben más…
Lásd az álmom!

2018-ban fogok érettségiz-
ni, s egyben megszerezni 
a turisztikai szervező és 
értékesítő szakmát. Addig-
ra lesz egy angol felsőfokú 
és egy német középfokú 
nyelvvizsgám a jelenlegi 
spanyol középfokú nyelv-
vizsga mellett.

Fordító és tolmács szeret-
nék lenni. Egyetemi tanul-
mányaimat Spanyolország-
ban képzelem el. Külföldi 
továbbtanulással foglalko-
zó magyar cégen keresztül 
az érettségit követően 
költöznék Málagába, ahol 
egy felkészítő képzésen 
vennék részt, a következő 
év nyarán pedig felvéte-
liznék a granadai vagy 
málagai egyetem fordító és 
tolmács szakára (angol-né-
met nyelv). Európa legjobb 
egyetemei közül fogok vá-
lasztani. A képzés majd 8 
szemeszteren át, összesen 
4 évig tart. A középiskolá-

ban megszerzett turisztikai 
szervező és értékesítő 
szakmámat gyakorolva 
szeretnék az egyetemi 
éveim alatt dolgozni a 
Costa del Sol valamelyik 
vendéglátóegységében, 
hogy szakmai tapasztalatot 
szerezzek. Az egyetem 
befejeztével, 2023-ban for-
dító és tolmácsként fogok 
diplomázni.

Ezt követően munkát 
vállalnék tolmács vagy for-
dítóként valamely spanyol 
állami szervnél (nagykö-
vetség, minisztérium), 
vagy az Európai Parla-
mentben, vagy az Európai 
Bizottságban. 6-7 évig 
dolgoznék csak ott, hogy 
megszerezzem az alaptő-
két és minden szüksé 
ges összeget ahhoz, hogy 
Kozárdon turisztikai vál-
lalkozást indítsak.
Igen, ez a célom: külföldre 
menni, ott egy olyan szak-

„Van egy álmom…”
Ez a lány nem 

fél nagyot álmodni 
és nem fél kockáztatni 
sem. Határozott célja 
szülőfalujában turiszti-

kai vállalkozást indítani. 
Céljait maga elé tűzte 
és küzd nap mint nap 
a sikeréért. Hite van 
a jövőben, hite van 

önmagában. 
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mát tanulni, amelyet sze-
retek, s amellyel jól lehet 
keresni, majd elhelyez-
kedni a hivatásomban, 
elegendő pénzt gyűjteni, 
majd azt itthon befek-
tetni. Mindezt úgy 
fogom csinálni, 
hogy számom-
ra ez nem 
munka, nem 
kötelező 
tanulás, 
hanem 
hobbi, 
szak-
ma, 
ez a 
nagybetűs 
HIVATÁS legyen. 
Mert az a foglalkozás, 
amit szeretsz és a hobbid 
is egyben, az boldoggá és 
elégedetté tesz. 
És hogy mi a konkrét 
hazai vállalkozás? 

A családunknak lakóhe-
lyemen, Kozárdon van 
egy pincéje, amit bor-
házzá és bormúzeummá 
alakítanék át. A magyar 
bornemzet, azonban ma-
napság a tudatos borfo-
gyasztás, és már önmagá-
ban a bor, kezd kifakulni 
kultúránkból és nemzeti 
öntudatunkból. A célom, 
hogy az átlag magyar 
ember is alapvető bormű-
veltséggel rendelkezzen; 
hiszen milyen nemzet 
az, amelyik nem ismeri 
saját hazája egyik 
nemzeti italát, amelyik 
már évszázadok óta 
fontos részét képezi 
kultúránknak?
Ezenkívül a nagy-
szüleim és a szüleim 
házát alakítanám át, két 
vendégházat létrehozva. 

Az egyik hagyományos, 
a másik pedig modern 
berendezésű lenne, 
hogy minden korosztály 
megtalálja a maga stílusát. 
Ezzel a két vállalkozással 
munkahelyet is tudnék 
teremteni a helybelieknek.
Célom, hogy a helyiek 

és az ország többi 
részében élők 

megismerjék 
Nógrád 

me-

gye 
szépségeit, 
azt az arcát, 
ami rejtve marad a 
„csukott szemek” előtt. 
Itt élünk: hazánk, ottho-
nunk, az életünk központi 
része. Más a rosszat, az 
„ürességet”, a kilátásta-
lanságot látja Nógrád 
megyében, én a lehető-
séget. Azonban ahhoz, 
hogy megvalósítsam az 
álmomat, először el kell 

hagynom az országot.
Ez az álmom. Sikerülni 
fog? Azt senki sem tudja. 
Ha ez a jól felépítetett 
gépezet megakad valahol, 
ha úgy döntök, hogy nem 
jövök haza, akkor úgy lesz, 
de mindig van másik le-
hetőség, van másik út. 

Én hiszem, hogy az 
útirány, amit elterveztem, 
jó, hiszen teljesen belő-
lem fakad. S hiszem, hogy 
minden okkal történik: 
lehet, hogy majd meglec-

kéztet az élet, aka-
dályokat gördít 

elém, de az 
álom 

min-
dig 

ott 
lebeg 

majd 
előttem. 

Kockáztas-
sam majd a 

Nyugat-Európá-
ban megkeresett 

pénzt? Miért ne tenném? 
Az egész életünk szeren-
csejáték: van, aki nyer, és 
van, aki veszít, de ha nem 
kockáztatsz, akkor egyik 
sem fog megtörténni. Én 

kockáztatok egy életcél 
érdekében, amit 
nem csak magamért 
teszek.”

Stevlik  
Felícia
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„Ahhoz, hogy megvalósítsam az 

álmomat, először el kell 

hagynom
 az országot.”



Az 1909-es nagy tűzvész 
után újjáépítették Holló-
kőt, a régi faházak helyett 
vályogfalú házakat építet-
tek kőalapra, a tetőt pedig 
cserépzsindellyel fedték le. 
1911-re végeztek a munká-
latokkal és a falu elnyerte 
mai kinézetét. Az UNESCO 
világörökségi listájára 1987-
ben a főváros Andrássy-út-
jával egyszerre, s Magyar-
országról elsőként került fel 
a Nógrád megyei település. 
Ennek az elismerésnek, és 
a nemzetközi figyelemnek 
köszönhetően világszerte 
ismertté vált a kicsiny palóc 
falu, amely megőrizte régi 
formáját és hagyományait.

Ez önmagában mégsem 
lenne elég ahhoz, hogy turista-
paradicsomként emlegessük, 
pedig mindenki így ismeri. 
Csakhogy az Ófaluban számos 
program, rendezvény is várja 
az érdeklődőket: a Szent Ist-
ván-napi várjátékok augusztus 
20-án, a Hollókői Bornapok, a 
Pünkösdölés, a Betlehemezés, 
a Szüreti Mulatság, és a legtöbb 
embert palócföldre csábító 
Húsvéti Fesztivál.

Hollókő a szívem csücske. 
Gyerekkoromban sokat jár-
tam ott a Madách Gimnázi-
um alkotótáboraiban, ott volt 
a testvérem is rajz szakos-
ként, anyukám pedig kézmű-
ves foglalkozásokat tartott. 
Fel-alá szaladgáltam, játszot-
tam, úgy ismerem már a fa-
lut, mint a tenyerem. Manap-
ság, néptáncosként vagyok 
részese a nagy húsvéti forga-
tagnak. Nem mondom, hogy 
könnyű dolgunk van, hisz a 
színpadi fellépések mellett 
táncházakkal is szórakoztat-
juk a látogatókat és persze 
ami a legnépszerűbb: locsol-
kodunk. Hol a templomnál, 
hol a kútnál próbálunk elme-
nekülni a zománcos vödörrel 
- és kaján mosollyal - közelítő 
fiúk elől, általában sikertele-
nül. Sok turista kíváncsi arra, 
hogyan is öntöznek meg 
minket a legények, aztán a 
végén ők is kapnak a nyakuk-
ba egy kis vizet - csak, hogy el 
ne hervadjanak…

Egy turista-faluban azon-
ban nem egyszerű a helybé-
liek élete. Minden generáció 
igyekszik kivenni a részét 

a fesztivál szervezéséből és 
megvalósításából. Fárad-
hatatlanul jönnek-mennek, 
útbaigazítanak, mesélnek, ki-
szolgálnak, szórakoztatnak és 
mindent megtesznek azért, 
hogy minél több látogató jöj-
jön, és jól érezze magát.

Igyekezetük ahhoz is szük-
séges, hogy az ünnepeken 
kívül is minél több látogatót 
a faluba hívjanak.  Hazai és 
uniós támogatásokból je-
lentős változások történtek 
itt: 2014-ben több felújítást 
is végeztek, újraburkolták 
a macskaköves főutcát, így 
könnyítve meg a közleke-
dést. Régi házak felújításával 
leheltek azokba életet. Így 
lett mostanra sajtműhelye, 
péksége, játszóháza is a falu 
népének és az oda látogatók-
nak, de épül egy hotel is, ami 
a tervek szerint nyáron nyitja 
meg kapuit.

Két tanösvény is várja a 
kirándulni vágyókat. Egyik 
a „Kertek-alja”, ami tulajdon-
képpen egy, az Ófalu bejára-
tától az „Alsó kútig” tartó 850 
méteres fahíd. 
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Eddig bárhol mondtam ki Hollókő nevét, minden-
ki hallott már róla, még ha nem is járt ott. Egy kicsi 
falu a Cserhát hegységben, 330 fős lélekszámmal, 
meseszerű házakkal és egy hatalmas várral. Léte-
zése akár átlagos is lehetne. De Hollókő világhírű.



Ezen sétálva a kenderáztatók világán keresztül ismerhet-
jük meg a Hollókőn egykor élt emberek életét. A Váralja-
tanösvény, a Vári-kút és a Homokbánya közti szakaszt 
köti össze. Mindkét turisztikai attrakció egy határon 
átnyúló együttműködésnek, a „Vizes élőhelyek Holló-
kőn és Kalondán” című projektnek köszönhető.

Az önkormányzat kiállításokért felelős mun-
katársa, Péter Hunor az új fejlesztésekről és a 
tervekről is mindig szívesen beszél. Mind több 
fiatalt szeretnének Hollókő életébe bevonni, 
céljuk, hogy évente 150 000 látogató fordul-
jon meg a világörökségben és elégedetten tá-
vozzon. Évről-évre egyre többen jönnek ide, 
hogy lássák az élő falut. A Csíkból palócföld-
re nősült Hunor otthonra talált és családot 
alapított itt. Úgy érzem, Hollókő jó emberek-
kel, jó úton jár. A falu jó példája annak, hogy  
megyénkben vannak értékek, csak meg kell 
látni, meg kell őrizni és törődni kell velük.

Szabó-Boros Anna



Mindannyiunk életében eljön az a pillanat, amikor szeretnénk biztos alapokra helyez-
kedni: ennek  -sokunk szerint- első lépése egy saját ház. 
Az ingatlanpiacot az utóbbi időben nem csupán a fővárosban, de Nógrád megyében 
is a változás jellemezte. A kérdés számomra nemcsak az, hogy vegyek-e házat Nógrád 
megyében, hanem, hogy vegyek-e házat egyáltalán.

Hazánk ingatlanpiaci térképét vizsgálva, a 2012-es adatok alapján kijelenthetjük, hogy 
a 2008-as válság stigmáját hordozva az ingatlanárak jelentős eltéréseket mutatnak az 
országrészek között. A legmagasabb négyzetméter-árakkal mindig is Budapesten talál-
kozunk. Így volt ez a válság előtt, s így van ez napjainkban is.

12 A mi Nógrád megyénk

Legyen 
házam  
Nógrád 
megyében???



A 2011-12-es esztendőkben olyan mér-
tékben adtak és vettek ingatlant, amit még 
a 2014-ben történt 37 ezer tranzakció 
sem tudott felülmúlni. Ebben az időszak-
ban a fővárosban a - pesti oldalon - 175 
ezer/ négyzetméterért keltek el a lakások, 
Budán 203 ezerért.

2016. első negyedévében a Nógrád 
megyei térségben, a ház vagy a lakás 
elhelyezkedésétől és állapotától függően, 
átlagosan 10 és 100 ezer forint között 
mozogtak a négyzetméterárak.
Nógrád megye az ország egyik legszebb 
fekvésű területe. A turizmusa fejleszthető,    
s nem csupán a látványosságok miatt 
(Hollókő, kazári riolittufa, somoskői 
bazaltömlés, ipolytarnóci ősleletek, 
nyírjesi vadaspark, Szentkút, szécsé-
nyi Forgách Kastély, Geopark és még 
hosszan sorolhatnánk), de a szemet 
gyönyörködtető tájai is a pihenni 
vágyók ideális úti célpontjává teszik.

Azonban hiányosságok tömegét 
kell pótolni ahhoz, hogy a térség 
igazán vonzó legyen az otthont 
teremtők számára. Legyen felsőokta-
tás, legyenek korszerű kollégiumok, le-
gyenek szórakozóhelyek, egy jó strand, 
teremtsenek végre az ezért felelős 
emberek valami életet , kultúrát és gazdasági 
lehetőséget azoknak, akiknek elegük van a 
fővárosi fullasztó életből! Csak így tölthető 
meg Nógrád megye újra fiatalokkal.

Mert jelenleg ez a térség a leginkább azok-
nak vonzó, akik nyugalomra és csendre 
vágynak. Akik a szomszédtól szeretnék 
venni a tojást, a szomszéd faluból a friss 
kenyeret. Ők pedig az idősebb korosztály. 
Számukra kínálja térségünk a táj szépsé-
gét, a rekreációt, a földrajzi, a történelmi 
és a kulturális értekeket. 

Eladás vagy kiadás céljából szerintem 
érdemes ingatlanba fektetni már most is, 
hiszen ez a megye, az egész régió ajándék-
ba kapta a csendet, a szépséget. 
A nagyvárosi lét elidegenítő, elkeserítő 
jeleit már sokan felismerik saját magukon. 
Görcsösen szabadulnának is ettől. Nógrád 
megye számukra mentsvár.
Jóval olcsóbb, mint Nyugat-Magyarország 
vagy az Alföld, a budapesti árakhoz képest 
aprópénzért lehet itt otthont teremteni. 
Ugyanakkor közel van és viszonylag gyor-
san elérhető a főváros. 

Vennék-e itt házat?

Igen. Hétvégi nyaralót, nyári ker-
tesházat, egy szigetet, ahol csend van és 
még házitej is kapható. Építhetnék egy 
panziót, öregekotthonát, erdei iskolát...
Ha egyetemi tanulmányaim után erre 
a térségre álmodom meg életem célját, 
akkor boldogan fogom a családi fészket is 
itt felépíteni. Legyen egy házunk Nóg-
rád megyében! Építsünk menedéket a 
Karancs-hegy lábánál – ezt akár célként is 
kitűzhetjük.

G.L, K.M

A mi Nógrád megyénk 13
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és ha a virágos gumicsizma a Duna korzón 
az, akkor egy nógrádi miért ne lenne?

mert „aranyos” a tájszólásunk

mert miénk a palóc kultúra

mert a mi tájunk a legzöldebb

mert még a traktor is lehet az

Nógrádinak 
lenni szexi
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Korán érő típus vagyok, hamar eldöntöt-
tem, hogy az édesanyám által felépített kis 
divatcéget szeretném segíteni az érettségi 
után. Rengeteg időt töltöttem vele már 
a középiskolai évek alatt is az üzletben, 
mindenem a divat, a fotózások, imádom, 
amikor valaki örül annak, hogy az általam 
neki ajánlott ruhadarab még szebbé vará-
zsolja őt. S meglátásom szerint térségünk-
ben a nők adnak magukra. Kifejezetten 
divat lett a sport 30 év felett, rengeteg 
szépségszalon működik, ahová hetekre 
előre kell bejelentkezni, ha időpontot 
szeretnénk kapni. 
Tudom, hogy itt nagyon nehéz az élet, 
kevés a családok jövedelme, sok a mun-
kanélküli. Ezért egy másik szempontot is 
szeretnék kiemelni a szexiség égiszén. 

Szexi az a cégvezető, aki nem adja fel, 
munkát ad az embereknek, szexi az a veze-
tő, aki emberséges a beosztottjaival, szexi 
az, aki kihasználva a sok üres, elhagyatott 
üzlethelyiséget, gyártelepet, valami újba 
vágja a fejszéjét és megteremt valamit Nóg-
rád megyében. Hősök ők, ami szexivé teszi 
őket. S szexi az a tömeg is, amely mezőgaz-
daságból él, vagy aki szakmunkásként a két 
kezével teremti meg családja boldogulását.  
Alsótoldon láttam egy csinos nőt, amint 
egy szuper, modern traktort vezetett. Na-
gyon vagány és szexi volt!
Egyszóval: minden adott, hogy elmond-
hassuk: nógrádinak lenni szexi! Tartsunk 
ki ezen álláspont mellett, legyen önbizal-
munk és minden könnyebb lesz!
  Bensouici Inez

Ódákat zenghetünk a nógrádi tájról, ízes tájszólásunkról, a pa-
lóc kultúráról, finom ételeinkről. Ez a legerdősebb megye az 
országban, Mikszáth óta világhírű beszédünk, kultúránk és ha-
gyományaink lenyűgözik a teljes földkerekséget, nem beszélve 
ételeinkről, amelyek közül elég a laskát vagy a galuskát kiemelni, 
máris mindenkinek összefut a nyál a szájában. De van még vala-
mi, amit mi fiatalok, tudunk: nógrádinak lenni szexi!
Kezdjük Alapi Istvántól, aki anno anyáink szívét dobogtatta meg 
az EDDA szólógitárosaként és akinek gyönyörű gitárjátékát csak 
csodás hajfürtjei pipálhatják le. Beszélhetnénk a Bobál ikrekről, 
akik húsz évesek, sikeres focisták és még szépek is. Aztán ott 
van Radics Gigi, aki megmutatta mindenkinek, mire képes egy  
fiatal, ha el akarja érni célját. Duci kislányból az ország egyik leg-
szebb nője lett, gyönyörű vonásait pedig gyémántként ragyogja 
be fantasztikusan képzett, egyedi énekhangja. Al Gaudi Hesna 
Salgótarján díszpolgára, aki a közel-keleti háborút is megjárt tu-
dósító, ő a bátorság helyi megszemélyesítője.



„Budapesten csak akkor látsz 
zöldet, ha véletlen találsz egy 
kukát a buszmegálló mellett, 

ami még nincs megolvasztva.”
„Azért maradok, mert 

nincs itt semmi”
Hogyan változtatja meg a főváros egy 

vidéki lány gondolkodásmódját?
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Fiatalok amerre a szem ellát, 
szórakozóhely minden sar-
kon, plázák márkás üzletek-
kel, romkocsmák. Budapest. 
A legtöbb fiatal vágya, hogy 
fenn lakhasson és bekerül-
hessen a város véráramába, 
hisz - ahogy ők gondolják 
- a nagyratörő álmokat csak 
itt lehet megvalósítani. 
Vidéki, salgótarjáni lányból 
egyik csapásról a másikra 
vált belőlem budapesti 
egyetemista. Minden 
álmom az volt, hogy végre 
felköltözhessek, és magam 
mögött hagyhassam ezt 
a szellemvárost, hogy el-
kezdhessek élni, tiszta lapot 
nyithassak. 
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Szeretem Budapestet. 
A fővárosnak rengeteg 
előnye van: történelmi 
emlékhelyek, gyönyörű 
épületek, múzeumok 
érdekes tárlatokkal, kultúra 
minden mennyiségben. 
Budapest nagyon jó arra, 
hogy elmeneküljek a rossz 
dolgok elől, amelyek ese-
tenként itthon érnek. 

Abban a személytelen 
közegben, amit a nagyváros 
megteremt, a folytonos 
pörgés közepette ki tudom 
kapcsolni az agyam és 
csak sodródni az árral, 
felveszem a város monoton 
tempóját és teszem a min-

dennapi dolgaim. Azonban 
ellent kell mondanom 
azoknak a feltételezések-
nek, miszerint a fővárosban 
jobban lehet érvényesülni. 
Nagyon szerencsésnek 
mondhatja magát az, aki-
nek az ötlete újnak számít.

Azzal a felfogással vetettem 
bele magam az egyetemista 
életbe, ebbe az új kalandba, 
hogy először karrierem 
lesz, a család pedig majd 
csak utána következik. 
Szóba sem jöhetett az, hogy 
valaha is vidéken lakjak, 
nekem csak Budapest szá-
mított. Salgótarján a világ 

háta mögötti kis porfészek 
volt, ahol semmi sincs, az 
utolsó hely, ahova visszavá-
gyakoztam volna.
„Minek akarnál ide visz-
szajönni? Nincs itt semmi.” 
Gyerekkorom óta ezt a két 
mondatot sulykolták be-
lém. És én el is hittem. Szü-
lővárosomat egy elöregedő, 
lehetőségek nélküli, leépülő 
kommunista gyárvárosnak 
láttam, ahonnan a fiatalok 
úgy menekülnek, mint a 
lőtt szarvas. 

Egy mondás szerint min-
den csoda három napig 
tart. Így volt ez velem is. 

A nagyváros varázsa szé-
pen lassan kezdett eltüne-
dezni és helyébe a magány, 
a felszínesség és személy-
telenség lépett. Minden 
ember arca ugyanolyannak 
tűnt, az eddig mozgalmas-
nak hitt napok szürkévé és 
monotonná váltak. Minden 
vasárnap, amikor vissza-
mentem, máris a csütörtö-
köt vártam, mikor jöhetek 
haza Salgótarjánba, ahol 
igazán önmagamnak érzem 
magam. 

A Budapest-Salgótarján 
közti ingázásnak is van elő-
nye: a táj a busz ablakából. 

A heti kétszer másfél órás 
út alatt jöttem rá, milyen 
gyönyörű Nógrád megye. 
Budapesten csak akkor 
látsz zöldet, ha véletlen ta-
lálsz egy kukát a buszmeg-
álló mellett, ami még nincs 
megolvasztva. A nagy be-
tondzsungel után a nógrádi 
táj nekem olyan, mint a 
National Geographic fotók. 
Öröm hazatérni a nyugodt, 
hegyekkel és fákkal teli 
Nógrád megyébe. 
Ettől kezdve szülőváro-
som, Salgótarján foko-
zatosan megváltozott a 
szememben; észrevettem 
olyan dolgokat is, amikre 
eddigi 19 évem alatt fel 
sem figyeltem. Értékelni 
kezdtem az apró dolgokat, 
a mindenhol szembejövő 
ismerős arcokat, még az 
örökösen késő 63-mas 
buszt is. 

Rájöttem, hogy nagyon 
hiányoltam azt a benső-
séges érzést, a közösséget, 
amit Salgótarján nyújt 
nekem. Szívügyemmé 
vált a város sorsa. Minél 
jobban beleásom magam 
az erről való gondolko-
dásba, annál több dologra 
figyelek fel. Ez a gyönyörű 
város tele van jobbnál 
jobb lehetőségekkel, csak 
merni kell kreatívnak 
lenni. Minden ötlet, ami 
Budapesten már lerágott 
csontnak számít, itt való-
ságos kincs. 

„Értékelni kezdtem még  
az örökösen késő 63-as buszt is.”



Be kell látnom, hogy részben az én korosztályom 
miatt tart ott a város, ahol. Ha a fiatalok nem elköl-
töznének, mondván, hogy itt semmi sincs, hanem 
mernének kockázatot vállalni, nem félnének az 
új és elsőre talán kilátástalannak tűnő dolgoktól, 
akkor a város szinte derékszögben fejlődne felfele. 
Salgótarján az a város, aminek szüksége van a fiata-
los, kreatív, pozitív látásmóddal rendelkező embe-
rekre. Meg kell mutatni az elöregedő társadalom-
nak, hogy van kiút abból a kommunista-szocialista 
gondolkodásmódból, amiben sokan bennrekedtek. 
Ezért döntöttem úgy, hogy maximum harminc 
éves koromig maradok Budapesten. Egy vidéki 
kisvárosnak is megvannak a maga előnyei. Ez a 
határ menti, természeti kincsekben és csodála-
tos tájakban gazdag, segítségünkre váró megye 
az én igazi otthonom. Így hát, ha felteszik 
nekem a kérdést: Minek akarnék ide visszajön-
ni? Nincs itt semmi; azt válaszolom: pont azért 
maradok, mert nincs itt semmi. Most még…
 

Szilágyi Ráhel
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18 A mi Nógrád megyénk



a vas embere 

A hétköznapi hősök köztünk élnek! 
Mint Szalai Zoltán is, az alsótol-
di kovács, aki fiatal kora ellenére 
vállalkozását már nagyon komoly 
szintre fejlesztette: annyira jó mi-
nőségben dolgozik, hogy hirdetnie 
sosem kellett. Műhelyében láthat-
tuk a példát: kitartó munkával, az 
elődök tiszteletével, becsülettel és 
szorgalommal lehet előre jutni.  

Fotóriport: Petre Krisztián
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Lényegében ez a salgótarjáni családi körök-
ben, ismerősi jó tanácsként szánt intelmek 
részeként sokszor elhangzó mondat ihlette 
meg ezt a kiadványt. Természetesen tudjuk, 
hogy ebben a mondatban benne van a szü-
lői, családi féltés arra vonatkozóan, hogy a 
gyermek sikeres legyen, boldogulni tudjon 
az életben. Ez pedig sok helyen könnyebben 
megvalósítható, mint Salgótarjánban, Nóg-
rád megyében. A mondat tehát alapjaiban 
véve természetesen érthetően hangzik el, 
mégis azt gondoljuk, hogy ezzel olyan mély-
re ültetjük el a térség fiatalságának fejében az 
elköltözés evidenciáját, amely sokszor még 
abból is kigyomlálhatatlan, akinek egyéb-
ként lenne lehetősége „itthon” is boldogul-
ni. Mert ha ennek a mondatnak a tartalmát 
megtartva, más szavakat használunk, akkor 
bizony úgy is fogalmazhatunk, hogy „hülye, 
aki itt marad”. Persze, hogy nem.
De tudjuk-e, hogy mit gondolnak erről 
a kérdéskörről maguk a fiatalok? Ponto-
sabban mit gondolnak, de úgy őszintén? 
És miért hangsúlyozzuk az őszinteséget? 
Mert pártpolitikai alapú ifjúsági szervező-
désektől nem várhatjuk azt, hogy objektív 
képet kaphassunk a térségi fiatalság véle-
ményéről. A pártpolitikát kizáró, pusztán 
a lelkesedésen alapuló, fiatalok igényeivel 
foglalkozó, gondolatvilágukat ebből a meg-
közelítésből feltáró kezdeményezés viszont 
– egyelőre – kevés van ebben a térségben.
Meghívtunk tehát néhány fiatalt és a gon-
dolatok, vélemények nagyközönség felé 
való átadásában, a sajtó legkülönbözőbb 
területein jártas szakembereket kértünk fel, 
hogy segítsenek nekik kifejezni azt, amit az 
a korosztály valójában gondol, akit eleve 
beskatulyáz egy város, egy térség. Íme, amit 
a kedves olvasó a kezében tart, ez az ered-
mény. Kép a városról, lenyomat a megyéről, 
a fiatalok szemszögéből.

Kéri István ügyvezető

A médiatábor ötletét az ihlette, 
hogy lehetőséget kívántunk adni 
a helyi fiataloknak arra, hogy 
hallassák hangjukat, elmondják 
véleményüket otthonukról. Miért 
jó vagy miért nem jó itt élni? Mit 
szeretnének? Mi lehet a megoldás 
a problémákra? Tapasztalt szak-
mai csapatot állítottunk össze: 
együtt dolgoztunk ezen a kiadvá-
nyon Futó Dávid grafikus-kiad-
ványszerkesztővel, Komka Péter 
fotográfussal, Lonsták Szabolcs 
rádiós szerkesztővel és Tarnóczi 
László rádiós riporterrel, újság-
íróval. A helyi fiatalokkal végzett 
közös munkánk során arra töre-
kedtünk, hogy megismertessük 
őket a sajtó erejével, műfajaival, 
segítsük őket a szerteágazó mé-
diában való eligazodásban. Nagy 
tehetségekkel találkoztunk és 
döbbenten láttuk, milyen mély 
érzésű, lelkes, okos és sikerre 
szomjas fiatalok tartják szűkebb 
hazánk sorsát a kezükben. Azon 
dolgoztunk, hogy ez a kiadvány 
tisztán az ő véleményüket tükröz-
ze, őszinte és minőségi cikkekben 
és képekben adják át, amit szá-
mukra az otthonuk jelent. „A ti 
Nógrád megyétek” – dobtuk föl 
nekik a témát, amely a média-
tábor hetének végére izgalmas 
riportokat, szép fotókat, kreatív 
megoldásokat hozott ki a fiata-
lokból. Remélem, hangjuk sokak-
hoz eljut, ők maguk pedig a ben-
ne leírtakhoz tudják majd tartani 
magukat. Mert ők itt, ebben a ki-
adványban mind a maradás mel-
lett érvelnek. 

Lakatos Katalin szerkesztő-újságíró  


