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CIVITAS FIDELISSIMA -

olvasható a soproni

tűztornyon elhelye-

zett emléktáblán, em-

lékeztetve arra, hogy

a város és környéke

népszavazáson csatla-

kozott Magyarország-

hoz: Sopron “ a leghű-

ségesebb város”.

CIVITAS FORTISSI-
MA felirat áll a balas-
sagyarmati városháza
homlokzatán, utalva
arra, hogy Balassagyarmat “ a legbátrabb város”. Balassa-
gyarmat akkor, 1919. január 29-én fegyveres harcra kény-
szerült és ezzel jelentõs területet mentett meg Magyaror-
szágnak. Ezzel felszámolódott a kéthetes cseh megszállás.
A város fegyveres dicsõséget szerezve felszabadította ön-
magát. Két hét alatt vált erõssé az összefogást eredménye-
zõ hazafias érzés, a szervezkedésben való bátorság és a har-
ci vitézség. A hálás utókor emléktáblák elhelyezésével, ke-
gyelettel emlékezett meg a harcok hõsi halottairól, és ismé-
telten megünnepelte a dicsõség napját. 1945-tõl errõl a di-
csõ napról nem emlékeztek meg többet, néma csend követ-
kezett be, és ismert az emléktáblák sorsa is.

1989-ben Kamarás József polgártársunk kezdeményezé-
sére megalakult a CIVITAS FORTISSIMA KÖR, mely az
ünnepnap visszaállítását szorgalmazta, megemlékezést a
hõsi halottakra, valamint, hogy a Parlament törvényben
mondja ki a hivatalos névhasználatot. 

A kör elérte célját, s ez év január 29-én ismét megemléke-
zünk, s kegyelettel hajtunk fejet az elesettek emléktáblája
elõtt. Felidézzük a dicsõséges nap egy-egy mozzanatát; kö-
szöntjük városunk díszpolgárait, Pro Urbe-díjasait, vendé-
geinket.

Érdemes elgondolkoznunk, hogy van-e 2012-ben is ne-
künk szóló üzenete annak az 1919. január 29-nek?

Hazaszeretetre, hazánkért való összefogásra ma is nagy
szükség van.

A trianoni országcsonkítással meghúzott új határokon
kívül rekedt magyar testvéreinkért ma is erkölcsi, emberi
kötelességünk kiállni; segítenünk kell õket magyarságuk és
anyanyelvük megõrzésében. A XXI. századi, határok nél-
küli Európában bárhol büszkén megvallhatjuk magyarsá-
gunkat, nemzeti múltunkat.

1946-ban Márai Sándor ez írta:”Számomra Trianon trau-
ma volt, fél életen át kínlódtam vele. Már nem az. Az igazi
trauma számomra nem az a Magyarország, amely elve-
szett, hanem az, amely megmaradt”.

Súlyos szavak, de nem kell, hogy ez ma is így legyen! 
Nekünk ezért még most is van tennivalóink, méghozzá

mindnyájuknak a maga képessége és lehetõsége szerint.
Január 29-én várunk mindenkit a városi emléknapon.

dr. Szakács Zoltán
a Civitas Fortissima Kör elnöke

2012.  január
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Emlékezzünk újra január 29-én!

A gyarmati polgároktól érkezett jelölések figyelembe véte-

lével döntött az önkormányzat képviselő-testülete az idei

kitüntető címekről, melyeket a Civitas Fortissima ünnepsé-

gen adnak át a kiválasztottaknak.

Balassagyarmat új díszpolgá-
ra Veres Gábor fizikus, akit tu-
dása fiatal kora ellenére szellemi
óriássá, a fizikatudomány géni-
uszává tett ugyan, de õszinte lo-
kálpatriótaként soha nem feled-
kezik meg arról, hogy szülõvá-
rosa, az itt töltött diákévek meg-
határozóak voltak magasra ívelõ
tudományos életpályája során, s
így a Civitas Fortissima hírnevé-
nek közvetítésében méltán szer-
zett érdemeket.

Balassagyarmatért Emlékérem kitüntetésben négyen ré-
szesülnek.

Banda Ádám hegedûmûvész, aki a város polgárai elõtt
fejlõdött szellemiekben, gyarapodott tudásban, aki szülõ-
városa büszkeségére a zenemûvészetben megismételhetet-

len tehetséggé vált, amelyet nem öncélú mûvészi hajlamok
megélésére, hanem a hazai és külföldi közönség zenei él-
ményvilágának gazdagítására, Balassagyarmat hírnevének
öregbítésére fordít.

Paule László (posztumusz), aki az 1956-os forradalom és
szabadságharc aktív résztvevõjeként nem saját testi és lelki
épségének megõrzését, hanem a haza szabadságának kiví-
vását, lelki béklyóitól való megszabadításának belsõ paran-
csát követve képes volt áldozatot hozni a nemzet, a város
életben maradásáért, hõsi cselekedeteinek elismeréseként.

Juhász László nyugalmazott vadászpilóta, akit emberi
tartása, precizitása, megbízható szakmai felkészültsége
alapján a II. Világháborúban jelentõs szerepet betöltõ va-
dászpilótai feladatokkal bíztak meg parancsnokai, majd
aktív életpályája során a városban több feladatkör színvo-
nalas ellátásával járult hozzá a városban élõk életkörülmé-
nyeinek javításához, csendes, de elkötelezett közösségi
szolgálatáért.

Dr. Zonda Tamás nyugalmazott fõorvos, a hosszú évtize-
dek során végzett kiemelkedõen színvonalas orvosi, tudo-
mányos kutatói tevékenységéért, írói, mûvészeti alkotó te-
vékenységéért, valamint annak elismeréseként, hogy szer-
teágazó tevékenységének középpontjában mindig a város
értékeinek gyarapítása, hírnevének öregbítése állott.

Elismerik a város kiválóságait
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Az elmúlt fél évszázad alatt számos ka-

rambolozott autó tulajdonosa mond-

hatta hálásan, látva helyre pofozott

masináját, hogy Nagy Imre aranykezű

mester, aki nem véletlen, hogy a közel-

múltban vehette át az IPOSZ elismerő

oklevelét, amely tanúsítja, hogy az öt-

ven évet a szakmában tevékenykedő

iparos Aranykoszorús Karosszériajavító

Mester. 

- Édesapám Nagy Imre, jó hírû ezer-
mester lakatos volt és õ volt a meste-
rem, aki kitanított a szakma csínjára-
bínjára - meséli élete történetét a köz-
tiszteletben álló Nagy Imre, aki 1941.
január 13-án született Budán. 

A négy gyermekes család a háborús
események miatt költözött le Balassa-
gyarmatra, ahol édesanyja, Fazekas
Anna rokonsága élt. Imre az általános
iskola elvégzése után 1955-ben a helyi
Volánhoz jelentkezett autókarosszéria
szerelõ tanulónak és az elsõ két évben

Pesten tanulta a szakmát, majd a har-
madik évet Balassagyarmaton kellett
elvégeznie és ezután tette le 1958-ban
a szakmunkásvizsgát. Elsõ munkahe-
lye a Volánnál volt, majd a katonaság
után Vácon, a Gép- és Felvonószerelõ
Vállalatnál talált munkát. Ezt követõ-
en újra a Volánnál, majd a Postánál
dolgozott és 1968-ban került a gyar-
mati Nehézkonfekció Vállalathoz mû-
szerésznek.

Ekkor váltotta ki a mellékállását és a
mûhelye a Rákóczi út 68. szám alatt

volt. Balassagyarmat egyik legrégeb-
ben dolgozó maszekjaként 1978-tól te-
vékenykedik, és a Nádor utcában épí-
tett szép házában található a jól felsze-
relt mûhelye. A szakmunkás képzés-
ben is ott a keze nyoma a mesternek,
aki szakmunkás vizsgákon bizottsági
elnökként is tevékenykedett. A tanulói
sorában szeretettel emlegeti Sallói
Lászlót és Fontányi Tamást, akik a
mesterük mellett jó karosszéria „szob-
rászokká” váltak. 

Nagy Imre 1988-ban kötött házassá-
got a köztiszteletben álló Antal Ilona
védõnõvel, aki derûs, megértõ termé-
szetével jó társa az életben. Lányuk
némettanár a Szent-Györgyi Gimnázi-
umban.

Az Aranykoszorús Karosszériajaví-
tó Mester 2001-ben ment nyugdíjba,
de azóta is kalapálja, hegeszti, festi a
meghibásodott karosszériákat. 

- Mostanában egyre kevesebb a
kuncsaft, pedig valamikor Zsigulik és
Trabantok sokasága várakozott javí-
tásra a kapum elõtt - mondja nosztal-
giázva a mester és még hozzáfûzi: -
Egész életemben dolgoztam, mert ne-
kem ez volt a hobbim.    

Szabó Endre 

Nem kétséges, hogy Magyarországon a

közeljövőben az egészségügyi pálya kí-

nálja a legbiztosabb álláshelyeket: pél-

dául városunkban és környékén több

száz állás szabadul fel az elkövetkező

évtizedben, vagyis a munkahellyel ke-

csegtető legbiztosabb helyi szakma

lesz. A Szent-Györgyi Albert Szakkö-

zépiskola szeptemberben induló egész-

ségügyi tagozata ezért (is) ígéretes jö-

vővel kecsegteti a fiatalokat.

Ma már törté-
nelem, hogy a
Szántó Kovács Já-
nos, késõbb
Szent-Györgyi
Albert Szakkö-
zépiskola egész-
ségügyi tagozata
1968 szeptembe-
rében indult -

1996-os megszûnéséig végig nagy elis-
mertsége volt a szakképzésnek, hiszen
a tanulók érettségit és szakmát is sze-
reztek 18 éves korukra. Többen orvo-
sok, védõnõk, mentõtisztek, gyógytor-

nászok, diplomás ápolók lettek a ké-
sõbbiekben. Városunk kórházában is
nagyon sokan dolgoznak az egykori
Szántósok közül.

Az önkormányzat két éve döntött
arról, hogy a középiskola és a kórház
együttmûködésével – a városvezetés
hathatós támogatásával - újraindul-
hasson az egykoron sikeres egészség-
ügyi szakképzés Gyarmaton idén
szeptemberben.

De mit is kínál a fiataloknak a Szent-
Györgyi képzése?

Elsõsorban biztos álláshelyet, még-
pedig számtalan helyen: a kórházban a
betegágy mellett, a kórházban és ren-
delõintézetben a járóbeteg szakrende-
léseken, kórházban és rendelõintézet-
ben a diagnosztikai egységekben (la-
boratórium, röntgen, computer tomo-
gaf labor, MR labor), a gyógyszertá-
rakban, a háziorvosi rendelõkben, a
fogorvosi rendelõkben, az ápolást,
gondozást nyújtó intézetekben (idõsek
otthona, csecsemõotthon), a mentõál-
lomáson, a szanatóriumokban. Meg-
annyi munkalehetõség, amelyek akár
nyugdíjas állásokat  jelenthetnek a vég-
zetteknek.

Gyarmaton és vonzáskörzetében
egyedül a Szent-Györgyi Szakközépis-
kolában nyílik mód jól felszerelt egész-
ségügyi szaktantermekben történõ ok-
tatásra kiválóan képzett szakemberek
segítségével. A legjobb diákoknak ösz-
töndíjat biztosít az önkormányzat, s
fontos tudnivaló, hogy a sikeres érett-
ségi vizsgák után a fiatalok Europass
bizonyítványt kapnak, amely lehetõvé
teszi számukra, hogy bármelyik Euró-
pai Uniós országban munkát vállalja-
nak.

A gyakorlati oktatás helyszíne a Dr.
Kenessey Albert Kórház, ahol orvosta-
nárok, szakemberek segítik a tanulók
felkészítését az egészségügyi pályára.
Igény szerint az utolsó két évfolyamon
emelt szintû érettségi vizsgára felkészí-
tõt is indít az iskola egészségügyi alap-
ismeretekbõl.

Érettségi után, az itt szerzett szakmai
alapozás során a megszerzett tudást
beszámítva - felvételi nélkül - folytat-
hatóak a tanulmányok és megszerez-
hetõ az aktuálisan meghirdetett OKJ-s
szakmák közül a megfelelõ szakmai
végzettség.

S ne feledjük azt sem, hogy a Szent-
Györgyi Szakközépiskola szeptember-
ben induló képzése bármilyen fõisko-
lai pálya irányába nyitott utat jelent. 

(eszen)

Aranykoszorús mester

Biztos munkahely 
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A rendszerváltás óta nem volt példa

arra, hogy a képviselő-testület mind-

egyik tagja – az ellenzék is - támo-

gassa a költségvetés elfogadását. Év

végén mind a 2011-es büdzsé módo-

sítását, mind a 2012. évi koncepciót

így támogatta a testület, kifejezve,

hogy a városvezetés az elmúlt két év-

ben, a válság ellenére stabilizálta a

pénzügyi helyzetet. Csach Gábor al-

polgármester szerint valóban egyre

stabilabb lábakon áll a város, az el-

múlt esztendőkben majd 1,5 milliárd

forint kiadáscsökkentés miatt. 

- Lombos István, a pénzügyi bi-
zottság szocialista elnöke december
végén megdicsérte a város 2011. évi
gazdálkodását. Hogyan értékelte
ezt a szokatlan hozzáállást?

- Politikai értelemben valóban szo-
katlan vélemény ez, de kétségtelen,
hogy szakmai értelemben valóban si-
keres év volt. Hiszen komolyabb sé-
relmek, elbocsátások, városi feszült-
ségek ellenére a 2006 óta 800 millió
forint feletti mûködési hiányt egy
éven belül 200 millió alá sikerült
csökkenteni. Talán 2004 óta elõször
történt meg az, hogy a városnak év
végén lényegében nem voltak kifize-
tetlen számlái.

- Ugyanígy szavazott az ellenzék
a 2012. évi koncepciónál is.

- Valóban, de ez sem csoda, hiszen
megígértük, hogy a cikluson belül el-
tüntetjük a mûködési hiányt, s 2012-
ben már a koncepcióban 530 millió-
val terveztünk, vagyis a ciklus elején
beígért 200 milliós éves megtakarí-

tást jócskán túlteljesítettük. Termé-
szetesen ebben a városvezetésen túl a
pénzügyi szakembereinkre és az in-
tézmények türelmére, megértésére is
szükség volt. Az adósságspirál ellen-
kezõ esetben megette volna a várost.

- Mit jelentett az év végi önkor-
mányzatoknak osztott kormányzati
kiegészítés?

- Valóban 76 millió Forint érkezett
a költségvetési helyzetünk javítására
karácsonyi ajándékként, ez nagyon
fontos segítség volt, hi-
szen idén csak a mini-
málbéremelés és a sze-
mélyi jövedelemadó
bevételkiesés mintegy
75 millió Forintos több-
letkiadást jelent. De
fontos segítség a szám-
láink rendezésére is,
hiszen idén megkez-
dõdnek a nagyberuhá-
zások, amelyhez ko-
moly tartalékot kell
biztosítanunk a likvidi-
tás biztosítására.

Ugyanígy fontos volt, a kórház év
végi kormányzati megsegítése is: 86
milliót kaptunk adósságrendezésre,
és ne felejtsük el, hogy az ágy mellett
dolgozók 37 millió Forintos egyszeri
bérkiegészítést is kaptak. 

- Hogyan érinti az önkormányza-
tot a gazdasági válság, a Forint
gyengülése?

- Nyilván az áremelkedésektõl
vagy az ingatlanpiac, a befektetések
hiányától mi is szenvedünk, de azt
lehet mondani, hogy a devizaválság
Balassagyarmaton nem okoz problé-
mát, sõt. Hiszen a legnagyobb adófi-
zetõink - Delphi, Prysmian - export-

orientált cégek, akiknek a gyenge fo-
rint kifejezetten jól jön, és a kereske-
delmünket kifejezetten a felvidéki
eurós vásárlók tartják életben. Politi-
kai döntés volt, hogy számos önkor-
mányzattal szemben mi eleve elzár-
kóztunk a devizaalapú hitelektõl,
vagy ilyen kötvények kiadásától, így
ez sem súlyt minket. 2010-ben közel
30%-al esett vissza az iparûzési
adónk, elmondható, hogy ugyan a
2009-es szintet még nem érte el, de a
2008-as szintre nõtt az év végi sum-
ma. Ez a bevallások alapján kalkulált
elõzetes várakozásainkat jócskán fe-
lülmúlta. Nyilván májusban derül
majd csak ki, hogy ez trendnek te-

kinthetõ-e, de ez is
biztató adat.

- Az új önkormány-
zati struktúra hogyan
érinti majd a stabili-
zálódást?

- Az idei évben a
kórház és esetleg a ha-
tósági feladatok állami
kézbe kerülésén túl
nem kell számítanunk
struktúraváltozással.
2013-tól azonban álla-
mi kézbe kerülnek az
általános iskolák és az

idõsek otthona. Úgy számolunk,
hogy ez nagyjából megfelezi a mos-
tani költségvetésünket. Ugyanakkor
az iparûzési adó helyi adó marad, te-
hát ha a trendnövekvõ, vagy stagná-
ló marad, akkor ez a szabadon fel-
használható 6-700 milliós bevétel
nem 10 milliárdos, hanem 5 milliár-
dos költségvetéshez társul, vagyis lé-
nyegesen nagyobb mozgásteret en-
gedélyez. De nem iszunk elõre a
medve bõrére, továbbra is szigorú és
takarékos gazdálkodást folytatunk
az 1600 közalkalmazott és a 17 ezer
gyarmati polgár érdekében.      

(szilágyi)

Magyarország eredendõen mezõgaz-
dasági ország – mondta el a Darányi
Ignác-terv bemutatásakor Orbán Viktor.
A miniszterelnök a Nemzeti
Vidékstratégia végrehajtási keretpro-
gramja kapcsán úgy fogalmazott:
Magyarország akkor volt erõs, amikor
virágzott a mezõgazdasága.
Benne van a génjeinkben a magyar föld

szeretete és tisztelete. Mi azt is tudjuk,
hogy minden nemzetnek van szülõföld-
je, egyetlen hazánk van, ezért hívjuk
anyaföldnek – mondta a kormányfõ, aki
szerint azért érezhette magát a diktatúra
évtizedeiben kisemmizettnek mindenki,
mert legfeljebb háztájija lehetett.
A külföldrõl ideáramló élelmiszer sok-
szor emberhez méltatlan színvonalat

jelent, a nemzetek biztonsága ma már
az élelmiszer-biztonság, víz, energia,
környezet. – A jövõ attól függ majd,
kinek a kezében vannak ezek az erõfor-
rások – jelezte Orbán Viktor, aki
gyakran hallja, a jövendõ háborúk a
földért, az ivóvízért zajlanak majd, ezek
pedig már el is kezdõdtek a lem-
inõsítésekkel: – A róka sem mondja
soha elõre, hogy a sajtot szeretné
kiénekelni a szánkból – vont
párhuzamot az ismert állatmesébõl a
kormányfõ.

Egyre stabilabb lábakon

Leminõsítésekkel a földért



A városvezetés a félévente szokásos
vállalkozói fórumon túl szorosabbra
szeretné fûzni kapcsolatait a város
meghatározó gazdasági
szereplõivel is – mondta
Medvácz Lajos. 

- Ezért az év elején két
tárgyalást tart kiemelt adó-
zó partnereinek. Mint köz-
tudott a város legnagyobb
saját bevételét a helyi vál-
lalkozások által fizetett
iparûzési adó teszi ki.
Ezért az öt legnagyobb
adófizetõ céggel (õk fizetik
a helyi adók 60 százalékát) illetve a 12
legnagyobb adófizetõ balassagyarma-
ti vállalkozással külön konzultációt
kezdeményezünk, melyet innentõl
fogva hagyománnyá szeretnénk ten-
ni. Egyrészt azért, hogy kölcsönösen

tudjunk egymás gazdasági kilátásai-
ról, másrészt, hogy felmérjük, miben
állhatunk kölcsönösen egymás hasz-

nára, a közösség mit tehet
a gazdasági környezet ja-
vításáért, s a vállalkozók
mit tehetnek a közössé-
gért. Azt szeretnénk, ha
éreznék ezek a vállalkozá-
sok, hogy szerves részei a
város életének, nemcsak a
cégbélyegzõkön és a név-
jegykártyákon „idevalósi-
ak”, hanem nélkülözhetet-
len alkotóelemei Balassa-

gyarmatnak. Mindez a munka része
annak a gazdasági marketingnek,
melynek részeként szeretnénk a város
befektetési lehetõségeit, gazdasági po-
tenciálját minél ismertebbé tenni –
hangsúlyozta a város elsõ embere.
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Elhunyt Ethei Lajos 
Nem volt könnyû korszak, amit megéltem -
emlegette életérõl szólva a köztiszteletben álló
dr. Ethei Lajos földrajz-történelem tanár, aki a
közelmúltban eltávozott közülünk.
Alsóvadászon született 1927. május 25-én
gazdálkodó családból. A sárospataki Reformá-
tus Líceum és Tanítóképzõ elvégzése után fel-
vételt nyert az Eötvös Lóránd Tudományegye-
temre, ahol földrajz-történelem szakos tanár-
ként végzett és tanársegédi állást ajánlottak
számára.
A Rákosi korszakban nem találták megbízható-
nak amerikai rokonai miatt és vidéken kellett ál-
lást találnia. Így került Balassagyarmatra, a Ta-
nítóképzõbe 1953-ban. A tanítóképzõbõl gim-
náziummá alakult intézmény igazgatóhelyette-
se 1958-ban, majd 1959-1968 között az igaz-
gatója lett a közben Szántó Kovács János
Gimnázium nevet felvett iskolának. 
Aztán nevelõtanár volt a kollégiumban, majd
óraadó a középiskolákban, míg végül 1975-
1984-ig, a nyugdíjazásáig az ipari iskola taná-
raként tevékenykedett. Írásai megjelentek a
Közmûvelõdés címû lapban, tankönyvpályáza-
tokon szerepelt, diákjai országos sikereket ér-
tek el. 1977-ben megírta a Balassagyarmat
története 1919 -1944 monográfiát, amely még
megjelenésre vár. Feldolgozta a 100 éves ipari
iskola történetét. 
Dr. Ethei Lajos személyében Balassagyarmat
egyik iskolaváros építõjét veszítettük el. Nyu-
godjon Békében! (szendre)

Civil kurázsi bûnözõk ellen
Az összefogás, a kiveszõben lévõ civil kurázsi szép példája az a történet, amely-
nek fõszereplõje két ex-rendõr, akik megelégelték, hogy garázsaikat évrõl évre
fosztogatják bûnözõk. A siker titka a saját fejlesztésû riasztó és a duó bátorsága.
Évek óta rendszeresen feltörik a Patvarci úti garázssorokat (a Sánta Kálmán utcá-
nál), elõfordult, hogy egyetlen éjjel 22 ajtót feszítettek fel, s távoztak busás zsák-
mánnyal a bûnözõk. Ebbõl lett elege két károsult férfiúnak – megesett, hogy Opeljük
összes kerekét leszedték egy éjszaka, de már loptak 30 kiló kolbászt is tõlük. A két
nyugállományú rendõr a tehetetlen düh helyett a tettek mezejére lépett. Viszoczki
Csaba és Györösi István saját fejlesztésû rendszert dolgoztak ki: a garázsajtóval
elektronikusan és mechanikusan is összekötnek egy mobiltelefont, amely a kéretlen
látogatók esetén üzenetet küld az tulajdonosoknak. 
Ez történt egy decemberi éjjelen, hajnal 2 órakor. A férfiak ugrottak az ágyukból, for-
ródróton értesítették egymást, egyikõjük egy mogyorófa furkósbotot kapott fel, a má-
sik gumibotot, s sietõs lépteiket a garázsok felé vették. Két ajtó már nyitva volt, s elõt-
te állt egy teherautó. Rákiabáltak az elkövetõkre, akik közül hárman azonnal kereket
oldottak, ám a sofõr a kocsinál maradt. Nem kellett erõszak, csak egy határozott
mozdulat, s rögtön dalolt a madárka: elmondta, hogy szécsényi, nem is tudta, miért
jönnek, neki a fuvarért ígért 20 ezer Forint lebegett a szemei elõtt.
A rendõrség járõrei gyorsan a helyszínre értek. A két garázstulajdonos bátor fellépé-
sének köszönhetõen mintegy 600 ezres értéket – kompresszort, hegesztõ trafót,
robikapát, mosogatógépet, flexet, szerzámkészleteket – sikerült megmenteni. Arról
már nem is beszélve, az egyik feltört helyiségben talált BMW terepjáróról kiderült,
hogy lopott! 
Viszoczki és Györösi urak tettükkel példát akarnak mutatni: az összefogás, a civil ku-
rázsi nagy dolgokra képes. Mobilos riasztórendszerükre már most több garázsszom-
széd is megrendeléssel élt…
A rendõrségtõl kapott tájékoztatás szerint a kiérkezõ rendõrök a visszatartott 38 éves
szécsényi férfit a rendõrkapitányságra elõállították, lopás miatt gyanúsítottként kihall-
gatták, és õrizetbe is vették. A nyomozás során kiderült, hogy egyik társa a bûncse-
lekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 38 éves õrhalmi férfi, akinek
gyanúsítottkénti kihallgatása szintén megtörtént. A nyomozás jelenleg folyamatban
van, az elkövetõk további társait a rendõrség még keresi.

(szilágyi)

Szorosabb együttmûködés a vállalkozásokkal
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Top 5 adófizetõ 2011.:
Delphi Thermal Hungary Kft.
Prysmian MKM Kft.
TESCO-Global Zrt.
Ipoly Erdõ Zrt.
Magyar Telekom Nyrt.

Top 12 balassagyarmati
vállalkozás 2011:
Szomor és Társa Kft.
Aluflex Kft.
Delta-Tech Kft.
Kalotherm Zrt.
Városüzemeltetési Kft.
MNG Kft.
Auto-Help Kft.
Nyugat-Nógrád Vízmû Kft.
Biohõ-Energetikai Kft.
Székely Fióktelep
Bablena Trade Kft.
AN-RO Ruha Kft.



Indulatokat keltett a városban egy Pa-

lóc ligeti százöt esztendős platánfa ki-

vágása. A tisztánlátás érdekében nem

árt megőrizni higgadtságunkat.

Többszöri lakossági bejelentésre in-
tézkedett a hatóság tavaly: a jegyzõt
ugyan jogszabály nem kötelezte erre,
ám a viták elkerülése végett a közterü-
leten lévõ, a református lelkészség
1904-es épültekor ültetett fák ügyében
a Kormányhivatalhoz fordult az eljáró
hatóság kijelölésére – a kijelölt érsek-
vadkerti jegyzõ a szokásos vizsgálat
után kiadta az engedélyt a szóban for-
gó platánok kivágására.

Idõközben a Palóc Liget bíróság fe-
lõli oldalán egy egészségesnek látszó
famatuzsálem leszakadt ága két autó-
ban többmilliós kárt okozott. A közte-
rületen bekövetkezett károkért a vá-
ros, vagyis az adófizetõk állják a szám-
lát.

Az Ady Endre utcából a Palóc Liget-
be nyíló bevezetõ szakaszon a tûzol-
tók december elején a szemmel látha-
tóan legrosszabb állapotban lévõ pla-
tánnal kezdték a határozat végrehajtá-
sát. Éppen úgy, mint 8 évvel ezelõtt a
platánsor hatodik, ráadásul védett fá-
jánál. Ami akkor senkit nem zavart -
vajon miért? -, most heves indulatokat
keltett. Deák Sándor, a Palócország
Fõvárosáért Alapítvány elnöke, a vá-
rosi környezetvédelmi tanács tagja, és
a Lencsés Zsolt vezette civilek indula-
tos tiltakozásba kezdtek. Azonnal él-
tek a modern média leghatékonyabb
eszközeivel: a Facebook-on gyûjtöttek
szimpatizánsokat és a YouTube-on
közzétett videón toboroztak híveket a
fakivágások megállítására. Lencsés
Zsolt magabiztosan hirdette: január
elejéig 5 ezer aláírást gyûjtenek a fák
megvédésére.

A hatósági ügybe – szokásától elté-
rõen – beavatkozott az önkormányzat:
a polgári tiltakozás tiszteletben tartása
miatt leállíttatta a további kivágáso-
kat. A városvezetés független szakér-
tõi vizsgálatot kezdeményezett a pla-
tánok állapotáról. Az ultrahangos el-
lenõrzés január 10-én megtörtént: az
ominózus négy fa legyengült állapot-
ban van, a betegség jelei három fa tör-
zsében is mutatkoznak, ám a szüksé-
ges koronacsonkításokkal, kezelések-
kel a 3 évenként javasolt következõ fe-
lülvizsgálatig megszüntethetõ az eset-
leges veszélyokozás. A jelentés szerint
van olyan fa, amelyet akár 60 %-ban
kell megmetszeni – ez pedig jelentõs

esztétikai romlást eredményez majd
az így is csonkult lombkoronákban. Je-
lenleg zajlik a szakértõ által javasolt
beavatkozások költségbecslése.

Kíváncsiak voltunk néhány érintett
véleményére.

Deák Sándor, az akciót kezdeménye-
zõ Palócország Fõvárosáért Alapít-
vány kuratóriumi elnöke: - Nem járt el
törvénytelenül a Hivatal, csupán eti-
kai kihágást követett el – merthogy a
környezetvédelmi tanács nem tárgyal-
ta meg elõzetesen a történetet! Jogos
volt a felháborodásunk, igenis meg
kell vizsgálni és tárgyalni az ilyen
ügyeket. Úgy látom, a történtek kap-
csán most jó irányba fordulnak az
ügyek.

Molnár Zsigmond, református lelki-
pásztor: - Mi szenvedõ felei vagyunk a
harmincméteres platánoknak: két év-
vel ezelõtt a Lelkészi Hivatal teteje sé-
rült egy leszakadó hatalmas ágtól –
több mint 300 ezer Forint volt a kár.
Ezért mondtam az alaptalan viharokat
keltõ civileknek is: nem magunkért
küzdök, hanem a polgárokért. Mert a
természet nagyon fontos, ám az em-
bernél nincs fontosabb! Mi történik ak-
kor, ha egy hatvankilós ág harminc
méter magasból egy arra sétáló gya-
nútlan emberre szakad?! Akkor is
ilyen hevesen védik a fák életét a civi-
lek – az emberek életével szemben?

Dr. Papp Lászlóné, lakó: - Negyven
éve itt lakom, azóta csak az érdekel,
hogy szép legyen ez a környék, sokat
teszek is érte a szomszédaimmal. A
környezetvédõket nem értem: miért
nem azzal mutatnak példát, hogy
évente kétszer összeszedik a levele-
ket? Tiltakozni könnyebb, mint példát
mutatni! A minap is lezuhant egy ha-
talmas ág – mi lett volna akkor, ha ott
éppen egy babakocsit tolnak?! Azért
ki vállalná a felelõsséget?

Zolnyánszki Zsolt önkormányzati
képviselõ, a város környezetvédelmi
tanácsának elnöke: - A jövõben az ösz-
szes, közterületen lévõ, veszélyesnek
minõsített fát megvizsgáljuk, és azu-
tán döntünk a sorsukról. Az önkor-
mányzat a polgárok érdekeit képvise-
li, számunkra nem kétséges, hogy az
emberek biztonsága a legfontosabb –
még ha elkötelezetten is védjük a ter-
mészetet. A probléma csak azokkal a
fákkal van, ahol elõdeink nem figyel-
tek arra a két évtizede mûködõ sza-

bályra, hogy épületek, villanyvezeték
mellé csak olyan fa ültethetõ, amely-
nek végleges lombkoronája nem éri el
azok oldalvonalát.

Lapzártunkkor kaptuk a hírt: Len-
csés Zsolték az elõször ígért ötezer til-
takozó aláírással szemben január 18-ig

179 darab aláírást tettek le az önkor-
mányzat asztalára - ebbõl százan vidé-
kiek (Romhány, Kétbodony, Szécsény
stb.) látták el kézjegyükkel a balassa-
gyarmati fakivágások elleni
tiltakozást…

- szilágyi- 
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Magánszemélyek adományozásba
kezdtek a város öreg fáinak vizsgá-
lata és faültetések finanszírozása ér-
dekében. Hogy szakszerû vizsgálat-
tal lehessen dönteni a famatuzsále-
mek sorsáról, s a kivágott, elpusz-
tult fák pótolva legyenek, felajánlá-
sát mindenki megteheti a
Palócország Fõvárosáért ‘99 Közala-
pítvány OTP 11741017-20035705
számú számláján, a szervezõk a
megjegyzés rovatba kérik feltûntet-
ni: “famentõk”.



Legendás műsor kapcsolódik a Magyar

Rádió egyik legsikeresebb riporteré-

hez, aki a Magyar Evangélikus Egyház

országos felügyelő helyettese, s aki

állami ünnepünk alkalmából a Magyar

Köztársaság Arany Érdemkereszt ki-

tüntetésben részesült tavaly – a ba-

lassagyarmati származású Lengyel

Annával beszélgettünk.

- Milyen a kapcsolata a várossal?
- Ugyanolyan, mint az elmúlt évti-

zedekben, ugyan ritkábban járok ha-
za, de nagyon szeretem. 

- Hogyan élte meg e rangos kitün-
tetést?

- Soha nem vártam kitüntetést,
mert nem azért dolgoztam. Hívõ em-
ber vagyok, tudom, hogy nem itt fog-
juk megkapni az „érdemeket”. De
azért nem vagyok álszent sem: ter-
mészetesen nagyon örültem, hogy a
miniszterelnök javaslatára a köztár-
sasági elnök kitüntetett - az indoklás-
ban benne volt, hogy a Magyar Rádi-
óban és a Magyarországi Evangéli-
kus Egyházban végzett munkámért.

Amikor 1972-ben elkezdtem a rádió-
ban dolgozni, akkor az egyik ripor-
tomból kivágták, hogy „Isten
ments”, azzal a magyarázattal, hogy
a rádióban nem mondunk Istent, és
pár évtizeddel késõbb engem kitün-
tetnek állami hivatalos elismeréssel
azért is, tevékenykedem az egyház-
ban. Bármilyen nehézkes is most az
életünk, azért ez mégiscsak a szabad-

ságnak, a felszabadulásnak egy kife-
jezése.

- Fantasztikus, hogy közel 40 évig
rádiózott!

- Gyakorlatilag ez egyetlen munka-
helyem volt a tanításon kívül. Érettsé-
gi után jogi egyetemre jelentkeztem,
nem vettel fel, noha mindig kitûnõ
voltam. Nagyon szerettem tanulni! A
szüleim két dolgot tartottak fontos-
nak: a hitre nevelést és a tanulást – de
a tanulásban és a munkában is a mi-
nõséget. Iparos családból származom,
nekünk otthon csak jót szabadott csi-
nálni, mi nem beszélhettünk csúnyán.
Az édesanyám azt mondta: mindent
biztosítok neked, egy dolgod van,
hogy tanulj! Két évet dolgoztam neve-
lõként Magyarándorban és Dejtáron,
akkor vettek fel Egerbe. 1972-ben
mentem a rádióhoz, és nyugdíjig ott
dolgoztam.

- Mikor történt ez?
- Három éve. Büszkén mondom,

hogy nem küldtek- nem tehet arról
az sem, akit elküldenek –, hanem
marasztaltak. Az akkori elnök azt
mondta, bármit csinálhatok, csak
maradjak. De én korábban elhatároz-

tam, ha eljön az ide-
je, menni kell. A
Krónikában dol-
goztam, az volt a fõ
állásom, amellett
csináltunk sok más
mûsort, a férjemmel
mindig együtt dol-
goztunk. A Krónika
egy félkatonai szer-
vezet. Mindennap ?
6-kor keltem, 8-kor
már riportra men-
tem, ? 12-kor szól-
tak, hogy majd a
déli krónikában ad-
jál be élõbe, de hoz-
zál a reggelibe is.
Volt idõszak, mikor
parlamenti tudósító

voltam. Közel negyven évig ez na-
gyon-nagyon sok!

- És jól érzi magát nyugdíjasként?
- Nagyon! Ugyan megvannak az

embernek az elfoglaltságai, de már
nem olyan a teljesítõképessége. Tudni
kell, hogy nem a végtelenségig kap-
tuk az erõnket. Minden életszakasz-
ban másra kapunk erõt. Fiatalon még
a Himaláját is megmásszuk, idõsen

már lejtmenetben vagyunk. Tudni
kell ezt a mértéket (is).

- Az Evangélikus Egyház országos
felügyelõ helyetteseként mivel fog-
lalkozik?

- A protestáns egyházakban, így az
evangélikusban is van egy világi em-
ber, aki jogilag mindenben egyenran-
gú a püspökkel. Engem ilyennek vá-
lasztottak meg 6 évvel ezelõtt, elõször
a magyarországi evangélikus egyház
történetében - soha még ilyen magas
egyházügyi pozícióba nõt nem válasz-
tottak. Ez egyházkormányzati feladat.
Nagyon sok elfoglaltság a gyülekeze-
tekben, az egyházmegyékben – nagy
szeretettel és nagy kedvvel csinálom.

- Létezett egy legendás rádiómûso-
ra, az Egy csepp emberség – mit je-
lent ez ma?

- Ezt is közösen a férjemmel, Rados
Péter szerkesztõvel készítettem. A
mûsort a sajtószabadság gyõzelmének
tekintettem, mert azt hívhattunk meg
a mûsorba, akit akartunk. Mégpedig
azért nem, mert az elsõ adások után
kiderült, frenetikus sikert aratott. Mint
amikor a víz a gátat áttöri, ehhez iga-
zítottak órát, munkába indulást. A
résztvevõknek meg olyan volt, mintha
Kossuth-díjat kaptak volna, mindenki
kitüntetésnek vette, akit meghívtunk a
mûsorba. A rádió felmérése szerint
1.5-2 millió ember hallgatta, ez pártál-
lástól, világnézettõl függetlenül óriási
siker volt. Ez volt a mi Kossuth-dí-
junk, hogy ezt megcsinálhattuk. És a
mûsorban nem szerepelhetett politi-
kus! Ezt nagyon nehéz volt véghez-
vinni ’96-ban, mert egyes fõnökök
megnevezték azokat a politikusokat,
akikkel kezdeni kell a sorozatot.
Mondtam, hogy arról szó sem lehet,
Vizi E. Szilveszterrel fogjuk kezdeni.
A Magyar Rádió alelnöke akkor azt
mondta: senki nem tudja, ki Vizi E.
Szilveszter. Mondtam, ez nagyon szo-
morú, éppen ezért nekünk, közszolgá-
lati rádiónak meg kell mondanunk az
embereknek, hogy ki õ, de elsõként
neked, mert nyilvánvalóan te sem tu-
dod. Szerencsére Vizi E. Szilveszterrel
indultunk. Ezek nagyon komoly küz-
delmek voltak. Szerencsére a Jóisten
mindig megvédett. Sikerült bizonyíta-
ni, hogy Magyarországon több millió
olyan ember él, akiket soha nem kér-
deznek az elsõ nyilvánosságban, pe-
dig érdemes õket megszólaltatni, mert
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kiváló emberek. Itt mindig ugyanaz a
10-15 megmondó ember van. A mû-
sorban még több évnyi volt, ezt az em-
ber érzi. Akár reggeli imának, akár
egy sóhajtásnak, vagy egy öröm 2
percnek fogta fel valaki, mindjárt job-
ban indult a napja. 

- Miért szüntették meg?
- Az egyik püspök mondta nekem:

azért, mert a 23 óra 58 perc és ez a 2
perc olyan kontrasztban volt egymás-
sal, amire ráeszméltek az „illetéke-
sek”, és már meg is hozták a döntést.

- Mi az, ami a legjobban bántja a
mai Magyarországon?

- A gyûlölködés! Sokszor nem tu-
dom, elgondolkoznak-e az emberek,
hogy mi miért van? Hogy szítanak
gyûlölködést, hogy kiütnek embere-
ket, hogy lehetetlenné tesznek máso-
kat. Ezek számomra felfoghatatlan
dolgok. Aztán még a színvonaltalan-
ság zavar. A szüleim mindig arra ne-
veltek, hogy a minõség, csak a minõ-
ség!

- Mi az, ami reménnyel tölti el?
- A családom. 
-  A család intézménye ellen

hosszú idõ óta támadást folytatnak
bizonyos körök…

- II. János Pál pápától hallottuk azt,
hogy a XX. században militáns táma-
dás folyik a család intézménye ellen.
Látjuk a végeredményét. A meggyen-
gült család az két meggyengült ember,
azt könnyebb bedarálni mindenbe,
mint egy jól összefogó, kisebb közös-
séget. Hitoktatók mesélik, hogy alig
van olyan gyerek, a hittan csoportjuk-
ban, ahol apa és anya is van. Legtöbb-
jük elvált, és ez nagyon szörnyû.

- Mi lehet ebbõl a kiút?
- A család, hiszen a gyereknek is a

szülõk példája ad útravalót. A csonka
család milyen útravalót ad? (szilágyi)
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Farkas –Kontra Máté, vagy ahogyan a
legtöbben ismerik, Farek, fiatal, tehet-
séges balassagyarmati festõ-grafikus-
fotós-tanár. Bárki könnyen felismeri õt
hosszú évek kemény munkájáról, egyik
védjegyérõl: a rasta hajáról. 
1988-ban született Balassagyarmaton.
Tanulmányait a Szabó Lõrinc Általános
Iskolában kezdte, középiskolája a Balassi
Bálint Gimnázium volt, ezután egy évig a
Nyíregyházi Fõiskolán tanult, majd rajz-
vizuális környezetkultúra mesterszakos
tanári diplomát szerzett az Eszterházy
Károly Fõiskolán.
Az absztrakt, minimal art és gesztus fes-
tészet jegyeit hordozó festményei jel-
legzetesek, jól tükrözik alkotójuk tehetségét,
hozzáértését. A mûvészetek világában
otthonosan mozgó fiút szülei segítették, bíz-
tatták a kezdetektõl. A legjelentõsebb
inspirációt azonban a nagyapjától, Farkas
András festõmûvésztõl kapta, aki bár sajnos
már nincs köztünk, tisztelet övezi váro-
sunkban, s Máté méltóképpen viszi tovább
a tõle kapott „örökséget”. 
Késõbb neves mûvészek egyengették

pályáját, így például Pénzes Géza, Bacsúr
Sándor, Bakos Ferenc, Egerben mesterei
voltak Erdõs Júlia, Földi Péter és Bukta
Imre, akiket nagyra becsül. Állítása szerint
soha nem érezte közel magához a
közösség szervezését, a fordulat a 2006-
2007-es években következett be, ekkor
szövõdött életébe a reggae zene, az
életérzés, amelyben megtalálta az igazi
útját, második családját. Azóta tervez flyer-
eket, plakátokat, megjelenéseket a
zenekarok számára, szervez színvonalas
koncerteket számos városban. 
Barátokra is szert tett ebben a pozitív
közegben, a Ladánybene 27 együttes
zenészei személyében, a Dubaku Band és
a The Mighty Fishers nevû új formációkban,
Lipi Brownban, a PASO dobosában is. Ha
egy reggae koncerten járunk, Farekkal biz-
tosan találkozunk, amint éppen fotóz,
hiszen ahhoz is nagyon jó érzéke van. A
fiatal festõ rengeteg sikeres kiállítást tudhat
eddig maga mögött. Az elsõ egyéni tárlatát
Szécsényben láthattuk, melyet Bakos
Ferenc nyitott meg s a mûvész jó barátai, a
Sickpicnic zenekar lépett fel teljes lét-

számában. Azóta sok kiállítása volt
Budapesten, többek között a Telepen,
Egerben, a kis zsinagógában; itt kiállítani
különleges élmény számára. Alappillére az
úgynevezett LÉTra csoportnak, mely egy
fiatal mûvészekbõl álló formáció, kiállításaik
sok városban arattak már osztatlan sikert.
Jelenleg a fõvárosban él,
ahol felsõ osztályos maga-
tartászavaros, halmozottan
hátrányos helyzetû
gyerekeket tanít a
Budapest Fõváros Önkor-
mányzatának Kossuth
Lajos Gyermekotthonában
és Általános Iskolájában
rajzra, technikára, infor-
matikára és médiára,
valamint a február 3-án tartandó Bob
Marley emlékestet szervezi városunkban,
melyen a rasta ikon 67. születésnapját
készülnek megünnepelni (fellép a
Ladánybene 27, a Dubaku és I.Ration MC
Kemonnal). Közelgõ kiállítása: február 3.
Szerbtemplom                      

Máté Szabina Zsófia

Gyermekkorúak védelme
Egyre gyakrabban tûnnek fel gyermekkorúak a szórakozóhelyeken. A gyerekek védelmében egységes rendeletet alkotott az önko-
rmányzat. Ennek értelmében elsõ lépcsõben 50 ezer Forintra büntethetõ a gyám és a szórakozóhely tulajdonosa, amennyiben
iskolaidõben 20 óra után, míg nyáron 22 óra után tartózkodik vendéglátóhelyen a gyerek. A bírság a késõbbiekben, a sokadik
szabálysértéskor 500 ezer Forintig illetve a szórakozóhely bezárásáig is elmehet. A rendõrség és a hivatal munkatársai rend-
szeresen ellenõrzik majd a sörözõket és kocsmákat. 

Rászorulóknak
Az önkormányzat pályázaton nyert
lehetõségnek köszönhetõen összesen
150 köbméter tüzifát tud adományozni
a legelesettebbeknek. Egy igénylõ 2
köbmétert kérhet, amellyel biztosan
elfût a tavasz beálltáig. 

Megköttetett 
December 19-én megkötötte a város a
kormányzati és az uniós támogatási
szerzõdést, így most már minden
hivatalos akadály elhárult a város-
rekonstrukció elõl. 

Lemondott
Csach Gábor az önkormányzati
törvénybõl következõ változások miatt
lemondott a Nógrád Megyei Közgyûlés
humán és népjóléti külsõs bizottsági
tagságáról.

Az ecsetet örökölni is lehet
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C. M. B. 2012.
Az angol splendid isolation, a fényes el-

szigeteltség politikája nem Disraelivel
kezdõdött a XIX. században, de sok évszá-
zaddal korábban, és amely legkevésbé sem
hangzatos kitaláció, de minden elfogult-
ság vagy anglomán beütés kizárásával, be-
láthatóan szinte máig ható realitás. Éltetõ-
je, mûködtetõje a gazdaságon túl messze
több lehet, mint a brit empire, - megfelelõi
a kontinensen a francia gloire, vagy a ger-
mán fatherland - a biro-
dalom, a dicsõség vagy
az apai föld néptudatba
beégett eszméje. Való-
színûbb inkább a törté-
nelmi gyökerû, lelki-
szellemi minõség, a
nemzeti ethosz, olyasmi,
ami egy népet nemzetté
tesz, olyasmi, mint a le-
vegõ, amely láthatatlan-
ságával is életfeltétel,
vagy mint amirõl ha
nem beszélnek is, mégis zsigeri érzékeny-
ségû. Így irigyelhettük mindig is euró-
paúniós nagyúri fenntartásait, biztonság-
vezérelt tartózkodását, mígnem megérkez-
tek annak az elit-Angliának, amelynek
partjára még a mi Máraink is megilletõd-
ve lépett, elsõ és döbbenetes hírei a migrá-
ció méreteirõl, távlatairól és hétköznapi fé-
lelmeirõl kevéssel az ezredforduló elõtt.

Mindenki a maga szintjén nyomorog –
mondta valaki szellemesen mostanában.
Nyilván a fentiek gondja nem mérhetõ a
tiszazugiakéhoz, de még a pestszentlõrin-
ciekéhez sem, mégis az idõk szava a publi-
cistáé, mert bár az ottaniakról ír, mégis
hozzánk szól, és harsányan, mert a leg-
újabb népbetegség a süketség: 

„A Times meg azt írja, hogy „egyetlen
centet sem szabadna folyósítani, amíg a
szégyenteljes alkotmány érvényben ma-
rad”. Nohát, nohát… Tényleg? Hát akkor

ne folyósítsatok, ti szerencsétlen, beteg idi-
óták. Úgyis minden újabb kölcsön egy
adósságátütemezés, nem igaz? Az egész
rendszer alapjaiban rothadt széjjel, az
egész rendszer az újabb és újabb hitelek
felvételétõl függ, az egész rendszer egy
mocskos pilótajáték, csak ti, szerencsétlen
hülyék ott a Timesnál még nem vettétek
észre. Helyette áruljátok egy fontért temp-
lomaitokat, mert elfogyott belõle a nép, s a

maradék „angol” kö-
zéposztály vidékre
menekül, mert ott
még angol lehet. A
brit birodalom mara-
déka vívja élet-halál
harcát a „pakik” ten-
gerében, s lassan rá-
döbben, hová is veze-
tett a „multikulti”.

Hic transit gloria
mundi, Így múlik el a
világ dicsõsége a

Magna Charta országában. Persze nem is
miattuk „sírunk, éneklünk”, hisz a saját-
juknál miért kímélnék jobban az Arany-
bulla országát, alkotmányosságát kétségbe
vonó, a Cityben röfögõ „sertéstestû disz-
nófejû nagyurak”. 

Aztán az is nyilvánvaló, hogy ez a hitel-
fajta nem is pénzügyi csomag, hanem kõ-
kemény politikai diktátum. Sokan úgy
tartják, ez az utolsó üzenet és ultimátum
Orbánnak, s ha nemet mond, Berlusconi
sorsára jut. Mi következhet? – kérdezi,
majd válaszolja a Magyar Hírlap újság-
írója. „Nem tudni. Az, hogy tartsuk fenn
változatlanul a magyar banki struktúrát,
vonjuk vissza a médiatörvényt meg az új
alkotmányunkat, kevés lesz már. Biztos,
hogy kérik majd a termõföldünket, kérik
gazdag ivóvízbázisunkat, kérik a termé-
nyeinket, az olcsóvá tett munkaerõnket,
kérik talpnyalásunkat, sõt, idõvel a belsõ

szerveinket is. Vajon visszakérik-e majd
Gyurcsányt a hatalom csúcsára? De hát
mit is kezdenének egy beteg emberrel. Mi
lesz a végsõ kérés? Nem tudni. Talán az,
hogy utazzon ki egy magyar óvodás dele-
gáció Brüsszelbe, és nyalja körbe a világ
legnagyobb humanistáját, a korosodó
Cohn-Bendit urat. Na erre mit mond
majd a hazai balliberális oldal? Nyilván
semmit. Indítják a különgépet, tele gyere-
kekkel.”

A frontok tisztázásához azért azt is jó
tudni, hogy miközben a The Economist
arról értekezik, hogy Orbán tavaly az in-
tenzív osztályról hozta ki Magyarorszá-
got, eközben a hazai ötödik hadoszlop
sleppje tüntet az Operaháznál. Azé az
egyetlen társaságé, amelynek most csönd-
ben, nagyon csöndben kellene lapulnia.
Õk voltak azok, akik a 2002 utáni nyu-
godt, felívelõ világgazdasági környezet el-
lenére megduplázták a magyar államadós-
ságot, és akik ahelyett, hogy idejében me-
nesztették volna a hibbant Nérót, vadul
nyomkodták az igen gombot a csõdöt elõre
vetítõ kormányzati intézkedésekre. Sose
felejtsük el az õszödi beszéd árulkodó so-
rát, hogy csupán a világgazdaság pénzbõ-
sége mentette meg az „elkúrt” kormány-
zást a bukástól. Csak remélhetjük, hogy az
amnézia még nem morbus hungaricus;
magyar betegség.

A napokban volt vízkereszt, a három ki-
rályok ünnepe, akik karácsony titkával is-
mertették-, szentelték meg a világ nemze-
teit. Hazáit és házait. Az ajtókeretre ilyen-
kor írták fel évente: 

C. M. B. 2012. Christus Mansionem
Benedicti : Krisztus áldja meg e hajlékot. 

Áldja meg városunk egykori hajlékai-
nak hõs védõit is, hogy áldozatukkal ha-
zánkban, hajlékunkban, ha nagy szüksé-
günk ellenében is, de itthon élhetünk. 

Veres József

Hogyan csináljunk pénzt? Hát, kérem, mindenek elõtt ki kell
választani egy termékféleséget, melyet vinni fognak,  it a cukrot és
azt kell árulni.

Jó, jó, de mit? Mi az, amiben tuti pénz van? Körül kell nézni
más országokban! Mostanában mindenféle új csodadologgal el-
árasztanak minket, csak vegyük. Olyan dolgok is megjelennek
többek között, amelyek ellen máshol már rég eljárás indult, vagy
büntetéseket is fizettek miattuk megtévesztésért. Ezt hívják bóvli-
nak. Létezik csodaszer, melynek gyártóját 13,2 milliárd forintra

büntették külföldön! Ám az árut már legyártották, áll a raktárban
és el kell adni. Ezt a veszteségek be kell hozni! Idehozzák a hiszé-
kenyeknek. Nálunk még mindig el lehet adni olyan módszerekkel,
amellyel máshol már régen nem. 

Igazi fogyasztók lettünk, tesszük a dolgunk és vesszük, amit el-
várnak tõlünk. Bizonyos szavakra ugrunk, és gyakran eszünket
vesztjük. Jól nézzük meg, mit vásárolunk, mert kétségtelenül van-
nak valóban kiváló új dolgok - de nem mind arany, ami fénylik!

Dr. Ádám György

A biznisz az biznisz

az egész 

egy mocskos

pilótajáték

“
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gazdaság

Négy hónapja költözött új székházába

a Cserhátvidéke Takarékszövetkezet,

amely jelentősen növelte ügyfelei szá-

mát egyre bővülő szolgáltatásainak

köszönhetően – többek között erről

nyilatkozott lapunknak Holes Imre, a

pénzintézet ügyvezető elnöke.

- Hogyan értékeli a Takarék Palota
megnyitása óta eltelt négy hónapot?

- Kemény idõszak van mögöttünk,
számos jó eredménnyel, jelentõs for-
galomnövekedéssel. Sokan kötöttek
bankszámlaszerzõdést, igényeltek
bankkártyát, internet bankolási lehe-
tõséget, SMS szolgáltatást. A betétel-
helyezõk száma is emelkedett. Na-
gyon sikeres a Cserhát Takarékszel-
vény és a Méhecske Takaréklevél, s
mindennél többet elárul, hogy hu-
szonöt évvel ezelõtt fogadtunk be
ennyi hiteligényt. Ügyfeleink öröm-
mel jönnek, mert már a parkolás sem
okoz gondot a Thököly utcában, mi-
vel az önkormányzattal közösen fel-
újítottuk a piac melletti parkolót.

- Sokan igényeltek a devizahitelük
végtörlesztésére forint kiváltó hitelt?

- Olyan nagy volt az igény, hogy de-
cember közepén le kellett állítanunk a
befogadást, mert a megadott határ-
idõre nem bírtuk volna a hitelanyago-
kat feldolgozni, a szerzõdéseket meg-
kötni. A lakosság a devizahitelezést il-
letõen az elmúlt években itt sem volt
meggondoltabb, mint az ország más
településein élõk. Itt nem azokra gon-
dolok, akik egy adott célra vettek fel
devizahitelt, hanem azok vannak
nagy bajban, akik 3-4 hitelt is felvet-
tek, és most nem képesek fizetni a tör-
lesztést. Aki a kiváltással próbált hely-
zetén segíteni, annak a lehetõségeket
figyelembe véve mi is partnerei vol-
tunk. Sajnos sokukon nem tudunk se-
gíteni, mert nincs meg a fizetési képes-
ségük.

- Hogyan sikerül a megnövekedett
hiteligényeket feldolgozni?

- Létszámot csoportosítottunk át a
salgótarjáni, a váci és a berceli kiren-
deltségeinktõl, gyed-rõl is visszahív-
tunk dolgozót, frissen nyugdíjba vo-
nult munkatársakat is megkértünk,
hogy ismét álljanak munkába, de ha
szükségét látjuk, hétvégén is dolgozni
fogunk.

- Mi lesz azokkal, akik lekéstek az
igénylésrõl, vagy késõn gondolták
meg magukat?

- Megpróbálunk segíteni: részükre
szabad felhasználású jelzáloghitelt,
vagy kisebb összeg esetén személyi
hitelt javasolunk. Aki már szerepel a
„rosszul fizetõ adósok listáján”, azo-
kon nem tudunk segíteni. A fizetõké-
pesség alapvetõ, erre nagyon oda kell
figyelni. Nem vagyunk szociális intéz-
mény, csak úgy adhatunk hitelt, hogy
az visszafizetésre is kerüljön.

- Futótûzként terjedt a rémhír,
hogy a kormány zárolja a betéte-
ket…

- Ez valóban rémhír, errõl szó sem
lehet! A miniszterelnök úr is kijelen-
tette, hogy erre nem is gondoltak, és
nem is lehet a betéteket zárolni. 

- Mit kell tudnunk a takarékbeté-
tek biztonságáról?

- A takarékbetétek biztonsága két
részrõl is garantált.  Az egyik az Or-
szágos Betétbiztosítási Alap (OBA),
amely arra hivatott, hogy ha valame-
lyik bank problémás helyzetbe kerül,
és nem tudná a betéti követeléseket
visszafizetni, akkor az OBA fizet né-
hány napon belül a betéteseknek. Erre
már volt példa a rendszerváltás óta. A
másik biztonsági alap – amely csak a
takarékszövetkezetek ügyfeleinek
biztonságát szolgálja – az Országos
Takarékszövetkezeti Intézményvédel-
mi Alap (OTIVA), amely az OBA-n kí-
vül is rendelkezésre áll, ha az ország-
ban mûködõ valamelyik takarékszö-
vetkezetnél gond volna. Nem kell te-
hát félni attól, hogy a takarékbetétes
nem kapja meg a betétét, ez nem for-
dulhat elõ.

- Mi a véleménye a forint más de-
vizanemre történõ átváltásáról?

- Sajnos az emberek egy része most
is meggondolatlanul cselekszik. Több
szempontot is figyelembe kell venni a
mérlegelésnél. A devizaárfolyamnál
tudni kell az eladási és vételi árfolya-
mot, a kettõ között jelentõs különbség
van. Következõ szempont a költség,
hiszen a bankok nem ingyen váltanak.
Lényeges az is, hogy a devizabetétek
csak 0,5-1,5 % között kamatoznak, a
forintbetétek 5-7 %-os kamatával
szemben.  Ha valamikor vissza kell
váltani forintra, akkor annak is lesz

egy árfolyama és lesz
egy kezelési költsége
is. Már most is csök-
kenést mutatnak a
devizaárfolyamok,
pedig a kormány
csak most kezdte a
tárgyalásokat a Valu-
taalappal.

- Hogyan látja a
gazdasági helyzetet?

- Pénzintézeti ve-
zetõként természete-
sen nem politizálok,
de közéleti ember-

ként van véleményem: korántsem
olyan lehangoló, mint sokaké. A kor-
mány strukturális átalakításokra vo-
natkozó döntéseit - ha nem is mind-
egyiket, de sokat közülük – helyes-
lem, a változásokra szükség van. Vi-
szont bõvíteni kellene kiváló közgaz-
dászainkkal a tanácsadó testületet,
hogy átgondoltabb döntések szület-
hessenek. Amennyiben azonban az
IMF-fel aláírásra kerül a hitelkeret
szerzõdés, pozitív változások várha-
tók, például a devizaárfolyamok csök-
kenni fognak, külföldi befektetõk is
nagyobb érdeklõdést mutatnak majd
a magyar állampapírok iránt.

- A Cserhát Takarék elnökeként
mire hívná fel az emberek figyel-
mét?

- Nagyon fontos, hogy minél alapo-
sabb pénzügyi ismereteket szerezze-
nek az emberek, hogy ne hozzanak a
jövõben meggondolatlan döntéseket,
mely egész életükre negatív kihatással
lehet. .Ezúton is jó egészséget és meg-
fontolt gazdálkodást kívánok minden
kedves olvasónak! Ne feledjék: kizá-
rólag magyar tulajdonú bank a taka-
rékszövetkezet, ahol a megtermelt
eredmény az országban marad.

Szilágyi Norbert

Egyre sikeresebb a Cserhát Takarék
11



2012. január

aktuális
G

Y
A
R

M
A
T
I 

H
ÍR

E
K

 

A 2012/2013-as tanévhez kapcsoló-

dó felvételi keretszámokról január

elején döntött a kormány. Az üzleti

illetve közgazdászképzés iránt ér-

deklődő fiatalok megdöbbenve ta-

pasztalhatták, hogy a tavalyi 4900

fős ún. államilag finanszírozott ke-

retszámot 250 főre csökkentette a

rendelet! Mit is jelent ez egy nógrá-

di, egy balassagyarmati vagy térsé-

gében élő, és a közgazdászképzés

iránt érdeklődő számára?

Gyakorlatilag nincs esélye arra,
hogy amennyiben továbbra is kitart az
elképzelése mellett, akkor költségtérí-
tés („köznyelven tandíj”) fizetése nél-
kül lehet belõle jó pénz-
ügyes, számviteles vagy
akár turisztikai illetve ke-
reskedelmi szakember.
Valószínûleg ezt a kevés
helyet azok kaphatják
meg, akiknek az emelt
szintû érettségi eredmé-
nyük közel 100% lesz a
felvételi tárgyakból, illet-
ve több nyelvvizsgával
rendelkeznek. Sajnos a
statisztikai adatok azt mu-
tatják, hogy a vidéki diá-
kok ezekkel a mutatókkal
– az ismert szociális, társa-
dalmi-gazdasági viszo-
nyok miatt, amelyek a tér-
ségünket jellemzik – elvét-
ve rendelkeznek. Ez nem
a diákok illetve a szüleik
hibája, egyszerûen egy te-
rület fejlettsége meghatá-
rozza a családok helyze-
tét, ezáltal a gyermekeik
lehetõségeit!

A kérdés az, vajon ér-
demes-e ezután közgaz-
dász hallgatónak lenni?
A válasz igen összetett. Figyelembe
kell venni, hogy a közgazdászdiploma
önmagában jó elhelyezkedési lehetõ-
séget biztosít, más oklevelekhez ké-
pest még napjainkban is. Számos tar-
jáni „PSZF”-es hallgató most még vég-
zõs diákként már munkaviszonnyal
rendelkezik. Csak néhány egészen
friss példa: két hallgató a KPMG-nél
dolgozik, egy Salgótarjánban a terület-

fejlesztési ügynökségnél kapott állást.
A Bombardier számviteli részlegébe
szintén most került be egy végzõs di-
ák. A válság egyszer elmúlik, és hely-
re áll a gazdaság normális mûködése.
(Ha meg nem így történik, akkor már
régen rossz…) Talán azok a fiatalok,
akik most bekerülnek a felsõoktatás-
ba, 3-4 év múlva egy felfelé ívelõ ten-
denciával találkoznak – valódi esé-
lyekkel. Különösen értékes a piacon a
pénzügy és számvitel diploma, de a
gazdaságinformatika is keresett okle-
vél. De nem csak a munkaerõ-piaci ke-
reslet megfelelõ, hanem a megszerez-
hetõ jövedelem is.

Ha az elhatározás komoly a köz-
gazdász diploma irányába, akkor a
következõ lépés: egy jó nevû intéz-
ményt keresni. Közel 40 helyen képez-

nek közgazdászokat hazánkban. Ez
kétségkívül sok! Kiváló hírnévvel bíró
intézményt kell keresni, amelynek
diplomája jó ajánlólevél a munkaerõ-
piacon. És ha már az ember fizet, fizes-
sen minõségi „áruért”! Tény a BGF-es
diploma, „PSZF-es diploma nyerõ a
piacon! Elég csak azt megnézni, hogy
mi a véleményük a fejvadászoknak
vagy a munkaadóknak a diplomákról!

És ez a fontos, ez a lényeges mutató: a
munkaerõpiac ítélete, hogy a diplo-
másból ne legyen diplomás munka-
nélküli, képzettségének, tudásának
megfelelõ munkahelyet tudjon találni.

És érdemes bizony számolni! A
családok számára nem mellékes mu-
tató az sem, hogy mennyi költségtérí-
tést ki kell fizetni? A Salgótarjáni Inté-
zetében 150 000 Ft lesz egy félév költ-
sége. Számos – fõleg fõvárosi intéz-
ményben – jóval magasabbak ezek, bi-
zony a 200 000 Ft-ot is meghaladhatja.
Ez egy félévben minimum 50 000 Ft
különbség, 7 féléves tanulmány alatt
350 000 Ft!

A BGF egy jó „brand” a közgaz-
dászképzésben, de egy BGF-es diplo-
máért nem is szükséges - a több tekin-
tetben - jóval drágábbnak számító fõ-

város valamelyik felsõ-
oktatási intézményé-
ben tanulni. De a szá-
molást érdemes folytat-
ni! Hiszen nemcsak a
„tandíj” a tanulás költ-
sége. Egy pesti albérlet,
a közlekedési bérlet,
adott esetben az inter-
net-szolgáltatás ára stb.
stb. stb. Bizony akár 1-2
milliót is spórolhat az a
hallgató, aki ügyesen
választ intézményt.

A Budapesti Gazda-
sági Fõiskola Pénz-
ügyi és Számviteli Kar
Salgótarjáni Intézete
várja azokat a leendõ
hallgatókat – nappali és
levelezõ képzésen egy-
aránt – akik eléggé el-
szántak ahhoz, hogy
minõségi diplomát sze-
rezzenek. A hallgatónk
tanulmányait számos
fõiskolai ösztöndíj le-
hetõségével igyek-
szünk megkönnyíteni a

jövõben. Errõl részletesen olvasható a
fõiskola honlapján: www.pszfs.hu.

De ha egyéb kérdése lenne, szeretet-
tel várjuk személyesen is a fõiskolán.
Ahogy egyik szlogenünk hangzik:
„Ugorj be hozzánk!”

dr. Engelberth István
BGF Salgótarjáni Intézet

intézetigazgató helyettes, 
fõiskolai docens
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Nem mindennapi elismeréssel büszkél-

kedhet a Vitalitás SE versenyzője: Dósa

Eszter egymás után harmadszor veheti

át a Nógrád Megye Legeredményesebb

Felnőtt Női Sportolója címet.
Eszter igazi multi sportoló: hegyi-

kerékpárban és triatlonban is remek
eredményekkel mutatja meg kivételes
tehetségét. Töretlen fejlõdéssel zárta a
tavalyi esztendõt a Vitalitás SE immár
háromszoros maraton magyar bajnok,
28 éves hegyikerékpárosa, kinek edzõ-
je Szász Viktor. 

A hegyikerékpáros olimpiai kvalifi-
kációs válogatottat erõsítõ sportolónõ
fõ célkitûzése az ország olimpiai kvó-
taszerzésért folytatott küzdelem volt.
A magasan kvalifikált nemzetközi via-
dalokon szerzett dobogós eredménye-
inek köszönhetõen a világranglistán az
elmúlt esztendei 84. pozícióról az elõ-
kelõ 54. helyre lépett elõ, mintegy 30%-

kal több pontot szerezve, mint az elõzõ
esztendõben.

Augusztus kimondottan fontos volt
számára: a Szlovákiában megrende-
zett Európa-bajnokságon az elit nõi
mezõnyben a 34. helyen érkezett célba,
majd egy héttel késõbb a szakági Vi-
lágkupában Csehországban is bemu-
tatkozhatott, ahonnan szintén pont-
szerzõként tért haza. Kikapcsolódás-
ként a 4 napos Trans Hungaria mara-
ton „arca” és abszolút nõi gyõztese, a
hónap végén pedig megnyerte élete el-
sõ C1 besorolású versenyét Törökor-
szágban. A szakág országos bajnoksá-
gán is elõrelépést mutatott: a 2010-es
harmadik helyét a másodikra cserélte.

Külföldi válogatott szereplései miatt
tavaly háttérbe kerültek a hazai mara-
ton- és XCO versenyek, azonban a ki-
hagyott viadalok ellenére mindkét
szakág kupasorozatában felállhatott a
dobogó 3. fokára az elit nõi kategóriá-

ban. Az 5 ország kerekeseit felvonulta-
tó Közép-Európa Kupában az össze-
tett 2. helyen végzett. 

A téli idõszakban terepkerékpárban
is letette névjegyét: a hazai SuperCross
sorozat abszolút gyõzteseként, illetve a
szakág országos bajnokságán elért 2.
helyezésével. Az országúti
Hegyi OB-n felkészülés-
ként vett részt és bronz-
éremmel térhetett haza. 

Mivel hegyikerékpár
szakágban az olimpiai
kvalifikációs idõszak 2012.
május 23-án zárul le, ki-
emelten fontos a további
nemzetközi szintû verse-
nyeken való részvétele.
Emellett további cél a ta-
vaszi válogatóversenyeken való sike-
res szereplés, amelynek eredményként
Magyarországot képviselheti a londo-
ni olimpiai játékokon.

2012.  január

sport
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Harmadszor is a megye legjobbja
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ÁLHÍRTURMIX
Egy zárójelentés margójára - A halál oka: számlát próbált kérni a
kínai piacon.

Két disznó beszélget az ólban: Te Röfi, neked fogalmad nincs,
hogy milyen finom tud lenni a böllérpecsenye.

Az a hülye kölyök a mai napig azon röhög, hogy április elsején ki-
cserélte az ételízesítõ dobozát a nagypapa urnájával.

Az MLSZ az idei futballbajnokság nevét megváltoztatta. A német
bajnokság mintájára, mely Bundesliga, idehaza Bundásliga lett.

2012-tõl az EU- szabványt kiterjesztik a cseresznyében megbújó
kukac nagyságára is.

A Góg és Magóg Párt az Országházban felszólította a kormányt,
hogy valaki azonnal mondjon le. Számukra teljesen mindegy,
hogy ki, csak valaki azonnal mondjon le.

Krapancsák Ödönné, egy heti tesztelés után, Krapancsák Ödönt a
bóvli kategóriába sorolta, mely annyit jelent, hogy befektetésre al-
kalmatlan.

Kormányunk szóvivõje sem cáfolni, sem megerõsíteni nem volt
hajlandó azt a szóbeszédet, hogy a kormányfõ májusban turiszti-
kai miniszternek nevezi ki az öszödi trágárt, mert már puszta je-
lenléte Magyarországra csalogatja a katasztrófa turistákat.

Szenilis nagypapa néhány napja, amikor meglátta a vasútállomás
elõtti körforgalomban a két mozdonykereket, szomorúan felkiál-
tott: „Ezek az elmúlt nyolc év alatt rendesen kifosztották a vasutat
is, ha csak ennyi maradt belõle.”

Mi lesz az örömlányból, ha megöregszik? Kárszakértõ.     - soós -








