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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 100.000 Ft-os 

vagyonnal. 

 

Pénzügyi jellegű információk. 

 

Az alapítvány 2019. évi működésének eredménye 276 901- Ft, ami az előző évi gyakorlatilag „nulla” 

eredményhez képest kedvező mutató. 

 

A szervezet bankszámla egyenlege 1 167 127,- Ft, ami 70 e Ft-tal alacsonyabb a nyitó 

pénzeszközként rendelkezésre állt összegnél. 

 

A bevételek, összege 2 705. e Ft-tal meghaladta a bázis évét. Ez főleg az önkormányzati támogatás 

emelkedésének köszönhető, ami a 7 795 e Ft-tal szemben 10 500 e Ft volt. 

A Városi Újságnál feladatbővülés volt – weblap létrehozása, tárhely biztosítás -, ami magasabb a 

költségekkel jár, ehhez volt szükség a támogatás megemelésére. 

 

A saját bevételek összege a Városi Újságban közzétett hirdetések számától függ. A tárgyévi 

bevételek jelentősen magasabb szinten teljesültek, mint a bázis évben, a 464 e Ft-tal szemben 1 161 e 

Ft volt a hirdetésekből származó forrás. 

2019. decemberétől a Nógrád Megyei Kormányhivatal GINOP pályázatának köszönhetően 6 hónapig 

bértámogatással új munkaerőt foglalkoztat az alapítvány. A kötelező továbbfoglalkoztatás miatt 

valószínűleg további plusz önkormányzati támogatásra lesz szükség június hónaptól. 

 

Az alábbiakban részletesen kitérek a Vállalkozói Iroda által 2019-ban elvégzett programjaira. 

A Gyarmati Hírek 2019.évi beszámolója 

 

A 2019-es esztendőben ismét nagyot lépett elő a városi média: január 22-én, a Civitas Fortissima 100 

éves évfordulója előtt beindult a városi újság a világhálón is, vagyis a tájékoztatás honlapja: 

gyarmatihirek.hu. 

 

A szerkesztőség továbbra sem engedett a könnyű ellenállásnak, vagyis továbbra sincs bulvár, 

továbbra is legfőbb elvünk: a lokálpatriotizmus. 

 

A szerkesztőség 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 honlap jól kiegészíti a nyomtatott Gyarmati Híreket. Legyen az egy ünnepség vagy egy kulturális 

esemény, a képekkel illusztrált tudósítások mindmáig a gyarmatiak kedvencei. Arról már nem is 

beszélve, hogy a havi tájékoztatás helyett napi tájékoztatás lehetséges – ez különösen fontos a 

hirdetményeknél illetve közéleti felhívásoknál.  

 

Persze a facebook-oldal is megmaradt. 



 

Továbbra is kiváló az évekkel ezelőtt kiépített kapcsolatunk az intézményekkel (óvodákkal, 

iskolákkal), rendszeresen beszámolunk működésükről, már évek óta mindenki bizalommal fordul a 

Gyarmati Hírekhez. 

 

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 2019 

 

Tisztelt Képviselő Testület, tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapítvány által üzemeltetett, a Balassagyarmat 

Kossuth L. u. 1. pincehelységben található Pannonia Motorkerékpár Múzeum tevékenysége 2019 

évben az alábbi volt: 

 

 

1, Látogatottság: A vendégkönyvi bejegyzések száma  461 db, mivel nem minden látogató ír a 

vendégkönyvbe, a valós látogatói létszám kb. 1000-1500 fő közé tehető. A látogatók között 

kisgyermekektől a felnőtteken át az idősekig minden korosztály megtalálható belföldről és külföldről 

egyaránt. 

 

2, Csoportos látogatások: Rengeteg motoros klub, nyugdíjas társaság, család látogatja a múzeumot, 

de voltak iskolai osztályok is és feladat megoldó pontja voltunk a Cross Hungary 2019. oldtimer 

túrának  

 

3, Film szereplés: 2019. decemberében mutatták be a Seveled című filmet, amiben szerepe szerint 

Cserhalmi György és Básti Juli motorozik egy Pannonia P20 motorkerékpáron, amit a múzeum 

biztosított. 

 

4, Diákmunka: 2019 júliusában 1 fő diákmunkással tudtuk biztosítani a szokásosnál bővebb nyitva 

tartást, amit ezúton is szeretnénk megköszönni Balassagyarmat Önkormányzatának! 

 

5, Kulturális pályázat: 2019. évi kulturális pályázaton 150.000 Ft igényt nyújtottunk be, ebből 80.000 

Ft összeget nyerünk meg. A támogatás összegéből lett elvégezve a szennyvíz átemelő szivattyú 

javítása, a falazatról lemálló tapéta helyett több helyen festést végeztünk, 1 db összetört tükröt 

pótoltunk, egy évi  tisztítószert vásároltunk, megyei naptáron hirdettünk. 

 

6, Nyári tábor: Az Ipoly Cipőgyár Kft. felkérésére a dolgozók gyerekei részére szervezett nyári 

táborban egy teljes napi elfoglaltságot (ügyességi játékok, sorversenyek) a múzeum biztosított.  

 

 

7, Bővítés: Az év folyamán 2 újabb motorkerékpárt állítottunk ki a múzeumban egy Pannonia TLB 

és egy szovjet export T5 Pannoniát.  

 



8, Kiállítás: 2019. április 30- május 1 között rendezték Esztergomban az Akkor és Most 

Járműtörténeti EXPO-t, ami a múzeum immár negyedik alkalommal állítottunk ki 

motorkerékpárokat. 

 

9, Versenyzés: Veterán motorkerékpár versenyen egy alkalommal szerepelt a múzeum legénysége 2. 

helyezést érve el oldalkocsis kategóriában.  

 

10, Nyitott Múzeumok Éjszakája: 2019. június 22-én plakátokkal interneten meghirdetve tartottuk a 

Nyitott Múzeumok Éjszakáját egy berendezett fotósarokkal, ahol Pannonia motorkerékpárokon 

korabeli kiegészítőkkel lehetett fotózkodni. A fotókkal versenyt hirdettünk meg a legnépszerűbb 

közösségi oldalon. A három legnépszerűbb fotó tulajdonosa ajándékutalványt nyert, melyet  a Malom 

Autóház ajánlott fel a múzeumnak. 

 

11, Költözés: Kérvényt adtunk be Balassagyarmat képviselő testületének, hogy a Pannonia 

Motorkerékpár Múzeumot a jelenlegi vizes, penészes és szűkös pincéből az egykori Trikál konyha 

épületébe költöztethessük. A kérvényt a képviselő testület 100%-ban támogatta és elfogadta, ami 

nagyon nagy lépés a múzeum életében! 

 

 

 

 

 

Balassagyarmat, 2010. május 10. 
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