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Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítványt, mely a Vállalkozói Irodát 
működteti a Balassagyarmat Város Önkormányzata 1996. szeptember 21-én alapította 
100000 Ft vagyonnal. 

 

A Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány 2018-ban elvégzett 
programjainak részletes ismertetése: 

Pénzügyi és Információs Programok  

Az alapítást követő évekre – évtizedekre – jellemző pénzügyi tevékenység mára teljesen 
kikopott. A korábbi sikeres vállalkozási hitelezést a bankrendszer idővel átvette és a 
vállalkozásokat kedvezőbb pénzügyi konstrukcióval látja el. A Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal többéves együttműködési szerződése volt a 
szervezetnek. Melyben pénzügyi és tanácsadó és információs aktivitást fejtettünk ki. 
Minthogy mára az irodavezetői státuszt az Önkormányzat megszüntette, ezzel megszűnt e 
tevékenységünk is. 

A 2018-as évben egy vállalkozói fórumot tartottunk, melyben a város és környékének 
termelésben szerepet vállaló kis és közepes vállalkozóit hívtuk meg. A fórumon számos 
témakört tárgyaltunk át, mind az oktatástól az önkormányzat által biztosított 
szolgáltatásokig. Sok építő jellegű hozzászólás és javaslat hangzott el, melyek 
továbbgondolásra érdemesek. 

 

Gyarmati Hírek 2018 

A Gyarmati Hírek életében nem történt nagy változás a 2018-as esztendő során: továbbra 
is megmaradt lokálpatrióta városi újságnak. Immáron a 15. évfolyamban. Továbbra sem 
engedtünk abból az elhatározásunkból és gyakorlatunkból, hogy távol tartjuk magunkat 
bármiféle szélsőségtől és a bulvártól. 

Az újság továbbra is a város életéről számolt be, nyomon követte a legfontosabb 
eseményeket, történéseket. Ahogyan azt megszokhatták a Kedves Olvasók, továbbra is 
kiemelten foglalkoztunk a jövő nemzedékével, a fiatal gyarmati tehetségekkel. 

A facebook-oldalunk továbbra is jól kiegészíti a nyomtatott Gyarmati Híreket. Legyen az egy 
ünnepség vagy egy kulturális esemény, a képekkel illusztrált tudósítások mindmáig a 
gyarmatiak nagy kedvencei.  

A facebook-oldal jó lehetőséget nyújt a Városháza tájékoztatási kötelezettségének is: az 
önkormányzati felhívásokat, hirdetményeket gyorsan közzétesszük, így azok perceken belül 
eljutnak a lakossághoz. 

Továbbra is kiváló az évekkel ezelőtt kiépített kapcsolatunk az intézményekkel (óvodákkal, 
iskolákkal), rendszeresen beszámolunk működésükről. 



Az újság továbbra is valamennyi gyarmati háztartásba eljut – 6800 példány –, terjesztői 
hálózatunk továbbra is kiválóan működik. 

A lap digitális verziójának köszönhetően az interneten is olvasható az újság, így a világ 
bármelyik részén hozzáférhető városunk havilapja. 

 

Pannonia Motorkerékpár Múzeum 

2018-ban 10 éves volt a Pannonia Motorkerékpár Múzeum. Ennek kapcsán kis ünnepséget 
rendezett, melyről a helyi és az országos szaksajtó is beszámolt. Ifj. Szakács László, 
miután köszönetet mondott mindazoknak, akik elősegítették a gyűjtemény megteremtését 
és gyarapodását, kiemelte: mivel kinőtték az eddigi teret, és a páratartalommal is 
folyamatosan gondok adódnak, elkerülhetetlenné vált, hogy méltóbb helyre költözzenek. 

Minden évben egy-egy apró fejlesztést, tud végrehajtani a kiállítói helyszínen, s a kiállított 
tárgyak is gyarapodnak. A város rendezvényein, ünnepi megemlékezésein is rendszeresen 
részt vesznek, más városok kiállításain is bemutatják darabjaikat. 

A múzeum évről évre több ezres látogatói körrel bír az emlékkönyv tanulsága szerint. 

 

Pénzügyi jellegű információk 

Az alapítvány 2018. évi működésének eredménye -252,- Ft, ami elhanyagolható 
„veszteség”. 

Ettől függetlenül a bankszámla egyenlege meghaladja a 2017. évi záró pénzösszeget, 
11042 eFt-tal szemben 1305 eFt-tal zárta az évet a szervezet. 

A Kiadvány megjelentetésére fordított kiadás nagyságrendje a bázis évhez hasonlóan 
alakult. 

 

Balassagyarmat, 2019 május 2. 
 
 
 
        ____________________________ 

Ádám György 

Kuratórium elnöke 


