
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

7/1998./III.11./ számú önkormányzati 
r e n d e l e t e 

 
az 1919. január 29-i honmentő harcok emlékének méltó megünnepléséről 

és a "CIVITAS FORTISSIMA" név használatáról 
/egységes szerkezetbe foglalva/ 

 
 
Az első világháború nyomán Magyarország a vesztes országok sorába tartozott. A győztes 
antanthatalmak az ország területének és népességének jelentős részét más államokhoz 
csatolták. Balassagyarmat ekkor vált egyik napról a másikra határvárossá. Voltak azonban 
olyan erők, amelyek ezzel sem elégedtek meg és a győztes pozícióját ki akarták használni. A 
készülő nemzetközi békeszerződéseket semmibe véve, a VYX-jegyzékben meghatározott 
demarkációs vonalakat is átlépve, az Ipoly folyó mindkét partját, így Balassagyarmat városát 
is el kívánták szakítani Magyarországtól. Ez ellen lépett fel városunk korabeli polgársága. 
Nemes küzdelmük révén az Ipoly-mente déli falvai és Balassagyarmat - szándékaiknak 
megfelelően - megmaradhattak a magyarság részeként. Az esemény történelmi jelentőségét 
külön emelte, hogy ezt a tettet a győztes világhatalmak árnyékában és fegyveres túlerejének 
ismeretében cselekedték, melynek nyomán Balassagyarmat városát a két világháború 
közötti helyi és magyar szellemi köztudat a "CIVITAS FORTISSIMA" - a legbátrabb város - 
megkülönböztető elnevezéssel tüntette ki.  
Elődeink példát mutattak a magyarság egészének, mely a legnemesebb 1848/49-es hősies 
honvédő harcok szellemét és tetteit idézte. A Szabadságharc 150. évfordulójának 
esztendejében Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete méltó emléket 
kíván állítani hős polgárainak, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16.§./1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva1 az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata január 29-ét városi ünnepé nyilvánítja. 
 

2. § 
 
A város ünnepnapján 
/1/ a közintézmények épületeit a Magyar Köztársaság- és a város zászlajával kell 
     díszíteni 
/2/ a közoktatási intézményekben tanítás nélküli munkanapot kell tartani, /2/  mely iskolai 
     részvétellel járó ünneplést jelent   
 

3. § 
 
A jószomszédi együttműködés jegyében az önkormányzat 
/1/ továbbra is gondoskodik a harcokban elesett és itt eltemetett katonák sírjainak 
     ápolásáról, 
/2/ az évfordulók hivatalos ünnepségeire meghívja a Cseh Köztársaság és a Szlovák 
     Köztársaság budapesti nagykövetét. 
 
 
 
 
/2/ kiegészítette a 37/2001./X.19./ sz.rendelet 1.§.-a   Hatályos 2001.X.19.-től 

 
1 Kiegészítette a 19/2004./VI.30./ számú önkormányzati rendelet 3.§-a. hatályos 2004. július hó 01. napjától. 



 
 
 
 
 

4. § 
 
Az 1919. január 29-i balassagyarmati történelmi esemény-, valamint az ennek nyomán 
kialakult több évtizedes szokásjog alapján városunk hősies helytállásának jellemzésére  
Balassagyarmat város "CIVITAS FORTISSIMA" nevet használja. 
 

5. § 
 
A "CIVITAS FORTISSIMA" nevet a város jelképein, helységnév táblái mellett, a városháza 
homlokzatán kell megjelentetni. 
 

6. § 
 
Az önkormányzat ajánlja a város iskoláinak, hogy e hősi cselekedetek  emlékében, a hazánk 
történelmében is nagy jelentősséggel bíró eseményt a helyi tantervükbe vegyék fel. 
1Az ünnepségen a diákok részvételét az iskolák igazgatói biztosítják. 
 

7. § 
 
A rendelet 1998. március 15-én lép hatályba. 
 
 
  
                             Juhász Péter                                    Tatár-Kis Sándorné  
                             polgármester                                             jegyző 
 
 

 

 

 

 
1 Kiegészítette a 37/2001./X.09./ számú rendelet 2.§-a. Hatályos: 2001. október hó 19. napjától. 


