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Ünnepségsorozattal tisztelgett a 

1919. január 29-ei események 

A BADISZ VSE által szervezett 
-

-

-

-

-
„Ma azokra a 

balassagyarmati hazafiakra emléke-
zünk, akik a XX. század elején tetteik-

-
lem minden magyar nemzedéknek min-
den korszakban megkerülhetetlenül 
nekiszegez: Meg tudjátok-e védeni azt, 
ami a Tiétek?Meg tudjátok-e védeni 
Magyarország igazát? Örök tisztelet 
azoknak, akik tettekkel válaszoltak ezen 
kérdésre: egy reménytelen korban meg-
védték Balassagyarmatot és megvédték 
a magyar becsületet is”.

-

-
met és a Balassa-
gyarmatért Emlékérme-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

Ünnepelt Civitas Fortissima

dr. Szakács Zoltán

Tóth Gábor

dr. Kövér László

Nagy Angéla, Deák Ottó, Nagy László

László Sándor, Kedves László, Kajdy Norbert 

Balázs Pál

Oravecz Tibor 



Az MSZP volt elnökhelyettese, Simon 
-

-

-
ször arról, hogy Simon 
Gábornak, az MSZP elnök-
helyettesének több százmil-
lió forint van bécsi számlá-
ján, amit nem tüntetett fel a 
vagyonnyilatkozatában. A 

-
zölte, hogy minden, a szocialista pártban 

-
máról.

-
okirat-hamisítás megalapozott gyanúja 
miatt kezdeményezte Simon Gábor men-
telmi jogának felfüggesztését a Központi 

-
vember óta folytatott nyomo-
zás eredményeként.

-
ai pénzintézetnél nyitott ér-
tékpapírszámlára 2008 ja-

majd 2009 áprilisában to-
-

lárt helyezett el készpénz-
ben. A számlán tavaly októ-

berben az akkori árfolyamon 228 millió fo-
rint volt. Simon Gábor az elmúlt évekre 
vonatkozó adónyilatkozataiban egyetlen 
esetben sem szerepeltette a külföldi betét-
számlán elhelyezett pénzt.

Még több pénz marad a családoknál 

Kéthavi plusz

G
Y
A
R

M
A
T
I 
H

ÍR
E
K

4

2014. február

itthon

Eltitkolt százmilliók



-
-
-

-
-

Városunk gazdaságát is három mutató jellemzi 
legjobban: a helyi adók alakulása, a foglalkozta-
tottság és a közszolgáltatásokat biztosító önkor-

mányzat pénzügyi helyzete. A tavalyi évet lezáró 
-

-

Csach Gábor, alpolgármester. - Ez az adó beve-
zetése óta a legmagasabb érték a városban. A 
befizetések mögött általános gazdasági emelke-

gerincét adó nagy cégek helyzete. Örvendetes 

-

A Munkaügyi Központ legfrissebb adatai sze-

megye foglalkoztatottsági mutatója, amely rész-
ben a közfoglalkoztatásból ered, de a nyugat-

évek csökkenése után a versenyszférában is je-

-
szférában foglalkoztatottak száma.

Az alpolgármester közölte azt is, hogy a leg-
-

dasági pozíciói is javultak. A költségvetési hiány 
-

-
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egyéni választókerületben nem kevesebb, 

szükséges ajánlásokat.

Szoc iá l demok ra ták 
Magyar Polgári Pártja, 
Magyarországi Cigány-
párt, Magyar Szocialista 
Párt – Együtt-A korszak-
váltók Pártja – Demok-
ratikus Koalíció – Pár-
beszéd Magyar-
országért Párt – Magyar Liberális Párt, 

Magyarországért Párt, Szövetségben Együtt 
Magyarországért, Független Kisgazda- 
Földmunkás és Polgári Párt, Keresztény 
Magyarok Szövetsége, Lehet Más a Politika, 
Seres Mária Szövetségesei, Közösség a 

Magyar Polgári Szövetség-Keresztény-

Párt, Magyar Keresztény Szociális Unió, 

Párt, Zöldek Pártja, 

Párt, Új Dimenzió Párt, 

Demokratikus Párt, 

Pártja, Összefogás Párt.
Az induláshoz szükséges ajánlóíveket 

kötött a magyar kormány a Delphi Hungary 

-
gyen Európa termelési központja, ezért 

-
-

hozzájárulnak.

-
-

laló dolgozik. A Delphi gyarmati gyára 
-

cionálókhoz szükséges kompresszorokat 

-
podás, amelyet a kormány nagyvállala-
tokkal kötött.

-
áján.

gratulált Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere. 



aktuális
G

Y
A
R

M
A
T
I 

H
ÍR

E
K

 
6

2014. február

Balla Mihály, térségünk 

Polgárok Balassagyarmatért 

A honatya emlékeztetett rá, hogy a 
2002-2010 közötti szocialista kor-
mányzás Magyarországot olyan 
mélyre sodorta, hogy egész Európában 

jutott Görögországgal. Az ország 
pénzügyi helyzetét az Orbán-
kormány stabilizálta, hazánk képes 
volt gazdasági fordulatot végrehajta-
ni, 2012 óta a gazdasági növekedés 
tartós és várakozások fölötti. Eközben 

van a magyar lakosságnál. Éves szin-
-

szági bruttó hazai termék, tavaly az 
EU-ban a 8. legkisebb volt 
Magyarország költségvetési hiánya. 

Ne feledjük, hogy a szocialisták ál-
tal 2008-ban felvett IMF hitelt java-
részt a mostani kormánynak, az or-
szágnak kellett visszafizetnie. 2013 
nyarára sikerült rendezni a teljes köl-
csönt, 20 milliárd Eurót, azaz 5800 
milliárd Ft-ot: Balassagyarmat 600 
éves költségvetését!

Balla Mihály részletesen elemezte a 
-
-

mányzattól: a Széchenyi Kártya 
Program 3 év alatt 536 milliárd forint-
hoz juttatta  hazai kis- és középvállal-
kozásokat, a Magyar Nemzeti Bank 

Hitelprogram 2750 milliárd forintot 
pumpál a hazai vállalkozásokba, a 
kormány stratégiai partnerévé vált 36 

munkahelyet teremtett.
Az ipari termelés 3,5 százalékkal 

ezzel Magyarország a harmadik leg-

érte el az Unióban. 
-

ezzel az ország gazdasági növekedé-
sének a felét adta.

A Gyurcsány-Bajnai korszak 32-
40%-os SZJA kulcsát 16%-ra csökken-
tette a kormány, a gyermekeket neve-

-

-
ja.

Újabb történelmi csúcsot döntött a 
foglalkoztatás, 4 millió 12 ezer ember 
dolgozik a KSH legutóbbi adatai sze-
rint.

2010 óta 7 százalékkal emelkedtek a 
reálbérek, az alacsony inflációnak és a 

-
en. 

béremelési program 2. üteme, amely 
160 ezer pedagógust érint. Az idei 
átlagosan 34%-os béremelés után, 
amely havi 30-80 ezer forint pluszt 

-
den évben emelkedni fog a pedagó-
gusok bére.

Januártól 91 ezer szociális-, a gyer-
mekvédelmi és gyermekjóléti ágazat-
ban dolgozó bére lett magasabb 5-11 
%-kal. 

-
lés összesen 2,8 millió embert érint, az 
idei emeléssel és a gazdaság jó telje-

-
ke. 

-
-

-
tásában a gyed extra azáltal, hogy 
engedi a kisgyermekes édesanyákat 
dolgozni. Ez idén közel 20 ezer édes-

-
be azt a kedvezményt, amely életkor-

A november elsején indult téli köz-
foglalkoztatási programban 200 ezer 
ember vesz részt. 

A kormány folytatja a rezsicsök-

terhei.
A honatya kitért arra is, hogy a kor-

mány 2012-ben az 5000 lakosnál ki-
sebb települések adósságállományát 

-
gyobb települések tartozásainak 40-
70 százalékát vállalta át, hatalmas te-

-
tóságokat.

A történelmi konszolidáció keret-
ében Magyarország kormánya rend-

-
liós adósságot vállalt át, s most zajlik 
a teljes adósságátvállalás egyeztetése. 

Az adósságterheken túl Nyugat-
Nógrádban is a foglalkoztatottság és 
a munkanélküliség a másik legna-

Mihály. Sikerült elérni, hogy a Rétság-
Balassagyarmat-Szügy gazdasági 
tengely Nógrád megye gazdasági 
központjává vált. Balassagyarmat-
Szügy gazdasági övezetében az el-
múlt 2 évben közel 300 új munkahely 
jött létre, és kormányzati döntés szü-
letett arról, hogy a két település kö-
zött egy átfogó gazdasági infrastruk-
turális fejlesztés indulhat el, gazdasá-

-
koló fejlesztéssel. Már három vállal-
kozás, köztük német és magyar is je-
lezte szándékát a betelepülésre, 
amellyel 300 új munkahelyet teremte-
nek az év folyamán.

hangsúlyozta: 2014-2020 között új 

európai uniós fejlesztési forrásokban, 
készül a megyei koncepció, amely 

Alapkoncepció, hogy a fejlesztési ke-

gazdasági- és munkahelyteremtési 

es út gyorsforgalmúvá tétele, a 22-es 

Balassagyarmaton a déli és Szügyi 
ipartelep eléréséhez, vagy a megújuló 

-
-

zások. 

Száz forintból hatvan fejlesztésre
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Farsang
A Központi Óvodában 
több éves hagyomány, 

-
dést nem csak a deko-
rációval, a jelmezekkel, 
a mulatsággal, hanem a 
farsangi fánk elkészíté-
sével is emlékezetessé 
teszik. Az idén a gyerekekkel közösen 
ügyeskedtek óvó nénik és dajka nénik: 
együtt gyúrták, szaggatták, sütötték a finom 
édességet. A fánkok készítéséhez a hozzá-
valókat a TESCO biztosította.

Jogászbál
is megrendezték, immáron 23. alkalom-
mal a Jogászbált a Balassagyarmati 
Igazságügyi Palotában. 

Szolgálat

-
szony apósa és annak édesapja is, férje, 

maga 41 évet töltött a posta szolgálatában, 
innen is ment 
nyugdíjba. Az if-
jabb postás-gene-
rációt pedig  fia, 
menye és unokája 
képviseli. Így az-
tán ha valaki, Klári 

az elmúlt évtizedek mindennapjairól. Az 

gyarmati postatörténet kevésbé kutatott és 
-

kességén túl hiánypótló is volt egyben. 

Madách-díjasok
Nógrád megyei idei Madách-díját Párkányi 
Raab Péter, balassagyarmati származású 

Múzeum Palóc Múzeuma (megosztva a 
Szlovák Nemzeti Múzeum-Szlovákiai 
Magyar Kultúra Múzeumával) kapta. 

Csalogató
Jó hangulatú, telt házas koncertet adott az 

együttes. A gyarmati tanárokból álló, 
Balassagyarmat Kultúrájáért Díjjal kitünte-
tett zenekar vendége az országszerte nagy 

Török Máté volt. A saját dalok mellett nagy 

Versmondók
Immáron 24. alkalommal adtak egymásnak 
randevút az ország és a határainkon túlra 
került területek versmondói a Madách-
Mikszáth Vers-és Prózamondó Versenyen, 
melyet ez alkalommal is a nagy palóc szü-
letésnapjához igazítva rendezett meg a 
Mikszáth Kálmán Szakközépiskola a hajda-
ni Megyeháza dísztermében. Idén huszon-
három fiatal vállalkozott arra, hogy össze-
mérje tehetségét az országos megmérette-
tésen. A viadal ezúttal is két fordulóból állt. 

-
-

(Pécs), második lett Pásztor Csaba 
(Mikszáth Kálmán Középiskola, 

Anita), harmadikként végzett Szabó Evelyn 
(Zilah). A közönségdíjas Pásztor Csaba,  a  

Pásztor Csaba.

A Civitas Fortissima Emléknapon meg-

aláírására került az új Civitas Fortissima 
Múzeum közös kialakításáról szóló 

-
-

-

Város Önkormányzata, a Civitas Fortissima 
Kör és a Közép-európai Média Intézet Kft.

A partnerek megállapodtak abban, hogy 

mértékben szimbolizáló 1919. januári 29-i 

Közép-európai Média Intézet Kft. és a vá-

Filmszínház épületében 2011. január 28-án 

-

a közös szándék szerint az ország trianoni 
-

ményeit, valamint – egyebek mellett – Baráti 
Huszár Aladár és Tormay Cecile emlékét 
bemutató, ápoló és kutatóhely funkcióval is.

Civitas Fortissima Múzeum
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-

-

Mit adott a Közép-Keleten töltött 

Al 
Thawra (Forradalom) azt jelentette, 
mint hazánkban akkoriban a 
Kútvölgyi: a legjobban felszerelt, leg-
kiválóbb szakemberekkel ellátott ki-
emelt intézmény, ahol a parlament 
tagjait s azok családtagjait is ellátták. 

-

-
ban is részt vettem. Mindennél többet 

szólt, mégis ennyi ideig maradtam 
feleségemmel és két kislányommal. 
Nagyon sok ritka betegséggel talál-
koztam, amit Európában nem igen 
tapasztalhattam volna: láthattam töb-
bek között maláriát, tetanuszt, embe-
ren kialakult veszettséget. Felbe-
csülhetetlen szakmai tapasztalatokkal 
gazdagodtam.

A hazaérkezése utáni történet sem 
hétköznapi: úgy lett kórházigazgató, 

-
tású kolléga, hogy támogatnák a rész-

-
vosként tevékenykedtem, itthon is 
ilyen munkát szerettem volna végezni 
egy nagyobb kórházban. Nem foglal-
koztam még csak a gondolatával sem, 
hogy egy egész intézményt vezessek. 
Ám a kollégák kitartóak voltak, s mi-

-
ménytelennek bizonyult, s az orvosi 

-

már pályáztam.

Azt mondták, tudják, ha valamit 

elvállalok, akkor azt 
igyekszem becsülete-
sen és kitartóan vég-
hezvinni. 

nem lehet néhány 
mondatban beszélni, 
de arról talán igen: 

Komoly dolog a 
nagy ért -
tó diagnosztika hely-
beni megteremtése, a 
CT-re gondolok. Nagy 
szükség volt rá, hi-
szen ma már minden 
orvos-szakma számá-
ra nélkülözhetetlen, 
ráadásul az egész me-
gyében csak nálunk 

sokáig 50-70 kilométert kellett utazni 
-

gel, számos késedelemmel és kényel-

-

gyermek-, és a belgyógyászati osztá-
lyokon megtörtént, és folytatódik a 
neurológiával, az ápolási osztállyal, 
baleseti sebészeti osztállyal. Biztos va-
gyok benne, ilyen infrastruktúrával 

-

De folytathatom a sort: szakmailag 
-

ti, sebészeti és az aneszteziológiai-, és 
-

hasonló osztályok közül az egyik leg-
jobb szakmai gárda itt található az 
egész országban. Komoly eredmény 

-

és légzésszervi rehabilitációval. De 

új, milliárdos további fejlesztések is, 
melyek most folynak. Ezek a lépések 

Elégedett a kórház munkatársai-

Figyelembe kell venni egy speciális 
helyzetet: az orvosok külföldre ván-

szakembereket megnyerni a kórház-
nak. De nem kell szégyenkeznünk e 
miatt sem, mert néhányat sikerült 

-

Neurológia és a tenger

Budapesten született 1953-ban. A 
Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen tanult, itt avatták orvos-dok-
torrá 1977-ben. Az egyetem elvégzése 

Neurológiai Osztálya lett, tíz évnyi gyó-
gyító munka után a Jemeni 

szakmai tapasztalatot szerzett, és a 

Egyetemi évei és külföldi tevékenysége 

beszél angol, német és arab nyelven. 
Hat év külföldi munka után tért vissza 

Osztályon szakorvosi tevékenységet, 
-

-
sége mellett továbbra is nagy figyelmet 

foglalkozik a stroke betegek gyógyításá-
val, epidemiológiával, európai- és világ-
kongresszusokon a mai napig rendsze-

magát: 1999-ben a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen 
közgazdasági szakokleveles orvos dip-

-

Több évtizedes egészségügyi tevé-
kenysége elismeréseként a köztársasá-
gi elnök a Magyar Érdemrend 
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-
-

beköszöntével bezárta kapuit a látogatók 

-
-

szerelmeseit.
-

-

világ második legnagyobb madara bizto-
-

ében. A napokban fut be egy meglepe-

-

a tavasz közeledtét az egyre frissebben 
-

-
-

parkban.

tavasszal nagy növénytelepítésbe kezde-

-

változatos programokban gazdag nyitó-
rendezvényen mindenkit szeretettel vár-

Felébredt téli álmából a Vadaspark

bárkivel megállja a helyét. Ter-
mészetesen tudom, hogy vannak hi-
bák, vannak olyan jelenségek, amit az 

-
-

lyamatosan dolgoznunk kell. Az iga-
zsághoz az is hozzátartozik, jobb álla-

-
ne ezt még jobbá tenni. De ki ne 
hagyjam a felsorolásból, mert kiváló-

rendszere is: nem kell feltétlenül 
Budapestre utaznia a gyarmatiaknak, 
hogy speciális szakmák nagy tekinté-

kiváló orvosok hetente-kéthetente 

kontaktust felvenni.

Megkezdtünk a viszonylag nagy 

-

azokat az osztályokat, ahol a legsú-
lyosabb és leginkább akut betegek el-
látását végzik. Ez egy koncepcionális 

-
bilitáció bizonyos szakágainak a lehe-

-

stroke betegek rehabilitációját. 
Csatlakoztunk az e-programhoz, 

-

kórház mindennapi munkájába. A 
-
-

-
rábban felfedezhessük a betegségeket. 

-
ból is: be kell fejezni az épületek szer-

épületeket, amelyek indokolatlanuk 
magas fenntartási költséggel járnak. A 

-
-

lassagyarmati kórház helyét az orszá-
gos ellátó rendszerben: ismerjék el, 
hogy ez a kórház a megye határait 

-
nyos beavatkozásokat tekintve az or-
szágos élvonalhoz tartozik, gondolok 

-

-

Természetesen legyen saját irányvo-
nala, de nagyon fontos, hogy meg-
hallgassa a kollégák véleményét, tud-

-
nek érdekében olyan személyi dönté-
seket hozni, amit magánemberként 
esetleg nem tenne meg. Ennek megfe-

nem biztos, hogy mindig nekem jut 
eszembe a legjobb gondolat. A döntés 

Ezért is tölt el elégedettséggel az, 
hogy a hosszú évek változásai és ne-
hézségei ellenére sikerült a kiváló 
szakmai és emberi légkört megtartani 
nálunk. A mai napig megjegyzik a 

-

összetartó, már-már családias munka-
helyi légkört nem sok helyen tapasz-
talnak. 

-

Nagyon fontos a számomra, hogy 
olvassam a szakmai folyóiratokat, 

új eredményeit. Ugyanúgy szeretem a 
hivatásom, mint a kezdetekkor.

Szeretem a várost, szeretem ezt a 
kórházat, és igyekszem minden tudá-
sommal és tapasztalatommal azon 

-
reknek.  

Véletlenül sem panaszként mon-

részét. Még drága jó édesapám mon-
dotta: a legfontosabb dolog az életben, 
hogy jól végezd a munkádat, a szóra-
kozás csak ezután jöhet! Ezzel együtt 
szeretek részt venni a közéletben, fon-
tos számomra a kultúra és néhány éve 
a nyaralásom napjai alatt búvárfotó-

-
ga majdnem olyan érdekes és izgal-
mas, mint egy kórházat vezetni.

Szilágyi Norbert
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Nem tudni mi lesz a végkifejlet. Az 

érdemes mindenkinek kérni. Arra 
-

kat az állam majd kifizeti, illetve a 
bankok elengedik. Viszont, ha a hátra-
lék halmozódik, a tartozás rendezése 
gondot okozhat. Jelenleg azok is kér-
hetik az árfolyamgátat, akik korábban 
ki voltak zárva a több hónapos hátra-
lék miatt.

Történelmi mélyponton vannak a 

A takarékbetétek kamata annyira 
alacsony lett (minden banknál), hogy 

-

%-os egészségügyi hozzájárulás, ösz-
szesen 22 % levonásra kerül. 
Kifizetéskor alig marad valamennyi 

Amikor még 8-10 %-os kamatból ke-

a mai minimális kamatból nem volna 
szabad semmit sem levonni.

Visszatekintve a 15 évvel korábbi 
-
-

ról lehetett hallani a fejlett országok-
-
-
-

ság azért történt, hogy ne otthon tart-
sák a pénzüket az emberek, a vállalko-

álltak és érdemes volt azokba befektet-
ni. Nálunk viszont probléma van a 
vállalkozások piackeresésével, ezért 
kevésbé lehet elképzelni, hogy azt 
mondják a betétesek, jól van, alacsony 
a betétek kamata, akkor fektessünk be 
vállalkozásba. Ha marad a kamatadó, 

például 300 ezer forinton felüli kamat-
ból kerüljön levonásra valamennyi 

-
feleknek, és az állam költségvetésében 

kiesés. De ez csak az egyik gond.

A kétszeri ingyenes pénzfelvétel ar-

ra ösztönzi az ügyfelet - ha nem akar 
fizetni a kivétek után jutalékot -, hogy 
kénytelen hazavinni egyszerre, vagy 
másodszorra a járandóságát. Eddig 

kellett, majd újra felkeresték a bankot, 
kétszer, háromszor, többször és még 
hagytak a számlákon is összeget. A 
jelenlegi gyakorlat nem szolgálja a 
tartalékolást, a biztonságos pénzkeze-
lést. Ez utóbbi lehet problémás, ha az 
alvilág rááll arra, hogy otthon tartalé-
kolják a pénzüket az emberek. Olyan 
változást kellene bevezetni, hogy a 

kétszer, hanem állandó jelleggel, több-
ször ingyen vehessék fel. Természetesen 
a bankokat valamilyen formában 
kompenzálni kellene, például a ban-

-

-
tetlenülnek a bankok, s ez óriási ve-
szélyt jelent a gazdaságra.  

a kamatok, a bankok futnak a hitelké-
pes vállalkozók után, de a lakossági 

költségei. A Magyar Nemzeti Bank 
-
-

den hitelképes vállalkozó számára 
-

sul garanciavállalás történik a hitelek 

-
lománya a takaréknál is stagnál. A 

-
séggel fizetik vissza a tartozásaikat. 
Javasoljuk, hogy aki teheti, egy új hitel 
felvételével váltsa ki tartozását és azt 

-
-

ban ki tudja gazdálkodni.
Mit tudhatunk a Cserhát Takarék 

A betétállományunk év végén az 
alacsony kamatok ellenére sem csök-

-
ja, az emberek tudják, hogy a takarék-
nál jó helyen van a pénzük. A hitelál-

%-kal csökkent. Több a visszatörlesz-
-

során némi emelkedés tapasztalható a 
hitelezés terén úgy a lakosság, mint a 

tavasszal jobban beindul a hitelezés, 
különösen a használt lakások piaca 
indulhat be az alacsony árak, valamint 

-
gatások miatt. Sajnos, a használt laká-
sok esetében a gyermekek után járó 

nem döntött a kormány, pedig ez fel-

házak esetén továbbra is jár a szocpol-
kedvezmény.

A 2013. évi adózatlan nyereségünk 
15 millió forint. Tudni kell, hogy a 
tranzakciós illeték egyszeri kivetését 
határozta el a kormány, amely ese-
tünkben 25 millió Ft költséget jelentett. 

állományából más kereskedelmi ban-
koknál helyeztünk el úgynevezett 

bankközi betétet, amely után elfogad-

Jelenleg ez a kamat is minimálisra 

mint a lakosság, de ennél is, a jegyban-
ki alapkamat folyamatos csökkentése 
miatt, minimális a kapott kamat. 

Tervezik új szolgáltatás bevezeté-

-

akkor hirdetni fogjuk az indulást és 

részvényt vásárolni, ezzel kapcsolatos 

-
lenik meg a médiában a takarékokról, 
azonban nem árt tudni, hogy azok 

azok feladatait érintik, a mindennapi 

-
lon szolgáljuk, hiszen a takarékok to-
vábbra is a vidék bankjai.     (szilágyi)
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