




Amikor a Jóisten teremtette a világot, 
kezdetben a Földön sötétség honolt. De 
nem hagyta ennyiben, hanem teremtő 
erejű beszéddel szólt: „Legyen világos-
ság!” És lett világosság. Teremtett hoz-
zá a Jóisten időt is, hogy legyen időnk. 
És lett időnk, éves időnk, ami Őt idézi. 
Őt idézi, mert az éves idő körös idő, 
végtelen. Végtelen, mert egymásba ol-
vadó évek vég nélküli egymásutánja. 
Végtelen, mert egyetlen évben is benne 
van a Mindenség. 

Benne van a kozmikus történésekkel, 
a Hold járásával, a Napfordulókkal és 
napéj egyenlőségekkel, az ünnepekkel, 
az ünnepek és a hétköznapok együttesé-
vel. Amikor a fény utoléri a sötétséget, 
az a tavaszi napéjegyenlőség (III. 21.). 
Ezt követő holdtölte utáni vasárnap a 
Fény diadala, Húsvét, az ősbűnből való 
megváltottságunk ünnepe. A nyári 
Napforduló (VI. 21.), amikortól a fé-
nyesség csökkenni kezd, Szent Iván azaz 
Keresztelő Jánosnak, az Úr útja előké-
szítőjének az ünnepe, aki Jézusra mutat. 
Az őszi napéj egyenlőség (IX. 23.) ün-
nepe Szent Mihályé (IX. 29.), aki majd 
a végítélet végrehajtója, a világosság és 
sötétség, jó- és rosszcselekedeteink mér-
legelője. Azután jő az év megújulása, a 
Nap születése (XII. 21.), ünnepe a 
Karácsony (XII. 25-26.).

Nagy eredményekre, jóságra, 
boldogságra csak úgy jutha-
tunk, ha fölkészülünk, gya-

korolunk. A sportban sincs győzelem 
edzés nélkül. A Nap megújulását, az 
Örök Nap születését, Jézus születését, a 
Karácsonyt sem élhetjük meg, csak, ha 
rákészülünk, ha kilendülünk hétközna-
piságunkból, ha megnyílunk és megtisz-
tulunk. Ennek edzésideje az Advent. 
Valamikor hat hétre terjedt ki, s kezdő-
dött Szent Mártonnal, hazánk, Pannónia 
szülöttjének ünnepével (XI. 11.). Nem 
véletlenül. Ő, aki a rászorulónak odaad-
ta palástja felét, valójában mindazon 
részét, amivel ő rendelkezett, mert fele a 
császáré. Az irgalmas szeretet szentje, 
Krisztusra, Karácsonyra mutató. S jő 
Szent Erzsébet, hazánk másik nagy szü-
löttje, aki a női irgalmas szeretet példa-
képe. Hasonlóan adakozó szent Miklós 
is (XII. 6.), aki minden örökségét szét-
osztotta a rászorulóknak, és egy zacskó 
arany ajándékozásával megmentette az 
elszegényedett nemesember lányait a 
rossz élettel való jövedelemszerzéstől. 
Jézusra mutató élet. Jönnek az ókeresz-
tény szent szüzek, Katalin (XI. 25.), 

Borbála (XII. 4.) és Luca (XII. 13.), akik 
életükkel a tisztaságot, Éghez való hűsé-
get tanítják nekünk. 

Év vége utal a világvégére. Katalin és 
Borbála kiérdemelte, hogy valaki az ő 
nevükben hittel fordul Krisztushoz, 
megmenekül az ítélettől. 

Az utóbbi századokban Advent 
már Jézus négy adventusa, 
négy eljövetele szerint alakul: 

Jézus megszületik a földre, beszáll szí-
vünkbe és megtérít bennünket, eljő éret-
tünk halálunk óráján, és eljő végül 
megítélni minket. E négy hét, négy 
hangsúly szerinti Advent nyitó szentje 
András apostol (XI. 30.), aki elhívta 
öccsét, Pétert, hogy legyenek az Úr ta-
nítványai. Mi is hívást kapunk. A kö-
vetkező nap szentje Eligius, aki a ger-

mánokat hívta, térítette Krisztus egyhá-
zába. Xavéri Szent Ferenc (XII. 3.) 
ázsiai népek misszionáriusa, aki fölszí-
totta a szíveket Jézus, az Istenember 
szeretetére. Ott van december nyolcadi-
ka, amikor Szent Anna a Paradicsomból 
kitaszító ősi vétek áteredése nélkül, szep-
lőtelenül foganta az Istenszülő Szűz 
Máriát. A kegyelem és a malaszt ünne-
pe. S ott a legsötétebb nap (XII. 21.), 
Tamás apostol ünnepe. Tamás nem hitte 
Jézus feltámadását, csak, ha meglátja és 
megérinti a feltámadt Krisztus sebeit. A 
hitetlenség napja. De azé a hitetlenségé, 
amely képessé válik a hitre, amelyben 
megszületik a Fény.

Advent. Magyar eleink az Adventtal 
kezdődő új év első vasárnapján sajátos, 
de lényeglátó módon Jézus királyként 
való jeruzsálemi bejövetelét ünnepelték. 
Krisztus a századok Királyaként, az idő 
Uraként vonul be az új egyházi évbe, 
hogy a Vele tartóknak békét és boldogsá-
got hozzon. Szintén magyar és közép-
európai fejlemény az adventi roráté. 
Ahogyan Padányi Bíró Márton veszpré-
mi püspök mondta: Most ezekben a 
szent napokban, egyéb időknek szokásán 
kívül, még nap felkölte előtt, hajnalban a 
Názáreti Mária Szent Szűznek angyali 
üdvözlésérül avagy az Isten Fiának 
megtestesülendőségérül szentmisét hall-
gatunk, melyet is mi magyarok az ő 
nagy tiszteletéért és méltóságáért ara-
nyos misének nevezünk. Igen, a 
Szűzanya aranyos, mert az Aranyalmát, 
Jézust szülte a világra. 

E világra születést közvetlenül 
megelőző 12 nap, Lucától 
Karácsonyig az adventi napok-

ban hétköznapiságából már kilendülő 
keresztény ember számára lehetővé teszi 
a jövő esztendő, s vele a világ újra te-
remtését, a teljes megújulást. Ezért nem 
állt föl az asztaltól a gazdasszony a Luca 
napi étkezéskor, hogy jó ülősek, terméke-
nyek legyenek tyúkjai, ezért koledáltak, 
jártak Karácsonyt köszönteni, énekkel, 
rigmussal-szóval teremteni, mentek a 
Szentcsalád képével szállást keresni, 
betlehemmel örömhírt hozni, ezért böj-
töltek Adventben, különösen Ádám-
Évakor (XII. 24.), s csak akkor ettek, 
amikor a betlehemivel azonosuló csillag 
az égen föltűnt. Mindezt azért, hogy a 
kis Jézus valóban megszülessen. S hogy 
legyen hol megszületnie, szénát és szal-
mát tettek be a karácsonyi asztal alá. 
Tettek oda gazdasági eszközöket és ter-
ményeket is, hogy a születő Jézus csodá-
ja a következő év gazdasági sikereit is 
biztosítsa. Az átváltozott ember Jézus 
születésekor aztán transzcendens érzé-
kelésre jut. Meghallhatja, hogy az istál-
lóban még a jószágok is beszélnek, és 
dicsőítik Teremtőjüket, almafa alatt áll-
va megnyílik az ég és látni az örvendező 
angyalokat. A megszentelő szent idő 
képes újra támasztani bennünket baja-
inkból, válságainkból, elidegenedettsé-
geinkből, és az öröm, boldogság, szeretet 
alanyaivá avatni.

Derengjen Advent, fényes csillaggal 
csillogjon Karácsony egész Balassagyar-
maton!

dr. Limbacher Gábor
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VÉDJÜK MEG 
AZ ORSZÁGOT!

Összefogás 
a kötelező betelepítési 

kvóta ellen
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a Fidesz petícióját!
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országgyűlési képviselőcsoportja megbízásából.
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Humoros történetek gyerekektől
Berg Judit és Nógrádi Gábor műveiből rendezett prózamondó versenyt 

a Madách Imre Városi Könyvtár. Az eseményen több mint harminc fiatal 
vett részt. 

A humoros történteket a zsűri szerint nagyon jól adták elő, ezért minden 
gyereket oklevéllel jutalmaztak. A legjobbak ők lettek: alsósok: 1. Dropka 
Alíz 2. Ádám Csenge és Tatár-Kis Miklós 3. Szeghy Noémi és Gáspár 
Levente. Felsősök: 1. Janzsó Lili 2.Tarr Eszter 3. Pálok Luca és Varga 
Vivien.

Urbán Árpád ország�-
gyűlési képviselőre em-
lékeztek halálának tizedik 
évfordulóján a Helytörté-
neti Gyűjteményben.

A vadászbalesetben el-
hunyt képviselőre, testneve-
lő tanárra egykori kollégája, 
Taskó András emlékezett, 
de felidézte személyiségét 
Lombos István is.  

Urbán Árpád társadalmi 
aktivitása már fiatal korá-
ban, 1963-ban kezdődött, amely erősen 
kapcsolódott a sport iránti közismert szere-
tetéhez: kedvenc sportága volt a labdarú-

gás, melyet nem csupán első 
osztályú játékvezetőként, de 
FIFA-bíróként is szolgált. 

A sporton kívül kiemelt 
feladatának tekintette a ne-
héz körülmények között élő 
családok és gyermekek se-
gítését, valamint a város fej-
lesztésében is folyamatosan 
részt vett. 

A képviselő emléke előtt 
tisztelgő rendezvényen azt 
is bejelentették, hogy a Dó-

zsa iskola fennállásának 46. évfordulóján 
Urbán Árpádról fogják elnevezni az intéz-
mény tornacsarnokát.

Nagylelkű télapó
A CBA-Palóc 

Nagykereskedel-
mi Kft. nagylelkű 
támogatásáva l  
töl  tötte meg a 
Mikulás a zsákját 
140 kisgyermek 
számára a Nyitni-
kék Tagóvodában. 
Az ínyencségek-
kel teli csomago-
kat Vidámi Viktor, 
a társaság keres-
kedelmi igazgató-
ja adta át az intézmény vezetőjének. A 
cég vezetője azt is elmondta, örömmel 
segítettek az apróságok várva várt ün-
nepségének szebbé varázsolásában.

Urbán Árpádra emlékeztek
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Ünnepeltek
Fennállásának 20. évfordulójára jubile-

umi partnertalálkozót rendezett a DELTA-
TECH Kft. Városunk egyik legjelentősebb 
vállalkozása jó hangulatú előadásokkal 
és szakmai bemutatókkal, mintegy száz-
ötven vendéggel közösen ünnepelte az 
elmúlt két évtized sikereit. 

Megújult a temető
Kilencszázhatvan 

méteren elkészült 
a városi temető ke-
rítése. A Memento 
Mori Temetői Köz-
alapítvány munkája 
most fejeződött be, 
a Fegyház és Börtön 
segítségével. Elkészültek a kapuk, most 
már zárhatók is. A Végtisztesség Temet-
kezési Bt. az egykori kórházi temető terü-
letén 350 sírt exhumált, amit a napokban 
szenteltek meg a katolikus, református és 
evangélikus egyház képviselői. 

Centenárium
Színvonalas rendezvény-

sorozattal idézte meg az első 
világháborút a művelődési 
központ. A kiállítást Tyekvics-
ka Árpád történész ajánlotta 
az érdeklődők figyelmébe, 
dr. Kovács Vilmos ezredes, a 
Hadtörténeti Intézet parancs-
noka előadást tartott, Kátai 
Zoltán énekmondó pedig ka-
tonadalokat adott elő.

Újabb nyertes pályázat
Az állami költségvetés önkormányzati fejezeti 

tartalékából 13,7 millió forintot nyert városunk 
a gyermekétkeztetés fejlesztésére. Az összeg-
ből nagyrészt a Bajcsy úti Nagykonyha ivó- és 
szennyvízhálózatának felújítására kerül sor. 

2015. december

Amikor az életünk csúszik ki a kezünkből 
egy megromlott kapcsolat miatt, akkor 
egy felénk nyújtott segítő kéz kiinduló-
pontja lehet a megújulásnak. 

Miért kezd párkapcsolati tanácsadással 
foglalkozni egy gimnáziumi nyelvtanárnő, 

két gyermekes édesanya, 
aki huszonnyolc éve él 
boldog kapcsolatban a 
férjével? 

- A középiskolás kor-
osztály mindig nagyon 
közel állt a szívemhez, 
jól tudom kezelni a ka-
maszok érzelmi prob-
lémáit – magyarázza 
Sziládi Krisztina -, azon-
ban az elmúlt években a 
figyelmem egyre inkább 
a felnőttek világa felé 
fordult. Környezetemben 
is szembeötlő az a jelen-
ség, amit mindannyian jól 

ismerünk: elhidegült kapcsolatok, darabokra 
hulló családok, válások mindenütt. Amikor 
eldöntöttem, hogy elvégzem a párkapcso-
lati tanácsadó képzést az ország egyik leg-
kiválóbb szakemberénél, a segíteni akarás 
szándéka motivált. 

De mi az a párkapcsolati tanácsadás?
- Olyan módszer – világítja meg a ta-

nácsadó -, amely nem terápiás eszközök-
kel kíván kapcsolati konfliktusokat kezelni, 
hanem olyan technikákat helyez előtérbe, 
melyek segítségével mindenki maga jut el 

problémája megoldásához. Kiutat találunk 
a nyugtalanító szituációkból, megtaláljuk 
azokat a módszereket, amelyekkel a nehé-
zségek leküzdhetőek és  a párok    megerő-
síthetik szövetségüket. 

Mikor érdemes a tanácsadóhoz fordulni?
- Amikor egy pár azt érzi, konfliktusaik 

elmélyültek – fogalmazza meg Krisztina. – 
Ennek közismert jelei vannak: már nem tud-
nak egymással beszélgetni, egyre többet és 
egyre dühödtebben veszekednek, több a 
fájdalom az örömnél, ha feltűnt a harmadik 
fél a kapcsolatukban, vagy ha már odáig ju-
tottak, hogy egyre gyakrabban foglalkoznak 
a válás gondolatával.

Miben tud segíteni a tanácsadó?
- Elkísérem a párokat azon az úton, 

melynek során felismerhetik, mekkora erő-
tartalékaik vannak még a folytatáshoz – ál-
lítja a szakember. - Felnyitom a szemüket, 
segítem őket önmaguk megerősítésében. A 
párkapcsolati tanácsadó nem helyettesíti a 
pszichológust, de képes átvezetni a párokat 
egy olyan változáson, ami következtében 
ismét rátalálhatnak a boldogságra. Egy új 
és hatékony módszert alkalmazok, ahol az 
a cél, hogy a pár két tagja a lehető legrö-
videbb idő alatt túljusson a krízisen és újra 
egymásra találjanak egy boldog kapcsolat-
ban. Ha megvan bennük a jobbítani akarás 
szándéka, már egy-két alkalom után is gyö-
keres változás állhat be az életükben. 

(www.boldogkapcsolatban.hu, faceboo-
kon: Boldog kapcsolatban)

(szilágyi)

Párosan szép az élet
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Oláh József és felesége, Oláhné Csecsics 
Ivett, Muharay- és Örökség-díjas alkotók 
szándéka, hogy minél több gyermek, 
minél kisebb korban ismerkedjen meg 
a még elevenen élő néptánc és népzene 
hagyománnyal. 

A házaspár azt vallja, hogy a felnövekvő 
nemzedéknek rendkívül nagy szüksége van 
erre az eleven élményre, melynek közösség-
teremtő hatása mellett csodálatos nevelő 
ereje van. Balassagyarmaton immár hatodik 
éve vezetik a Zobonka és a Kis Zobonka 
Táncegyütteseket, majd másfél évtizede a 
szécsényi Iglicét. A felnövekvő táncosokból 
az utóbbi években megalakult a Mikszáth 
Táncegyüttes. 

Mindez önmagában is igen tiszteletreméltó 
eredmény. Ám akik követik a néphagyomá-
nyok ápolóinak versengését, a Fölszállott a 
páva című népzenei és néptánc-tehetség-

kutató versenyt - melyet az 
MTVA, a Duna Televízió, a 
Hagyományok Háza és az 
Örökség Gyermek Népmű-
vészeti Egyesület közösen 
hirdetett meg –, mindazok a 
képernyőn is találkozhattak 
a palóc népszokások hiteles megformálóival.

A táncművész együttesvezetők „keze alól” 
több tanítvány is bekerült az észak-magyar-
országi, kelet-felvidéki területi válogatóba: 
Gyarmatról a Szabó Bence-Poór Mariska 
szólista táncospár, a szécsényiek közül 
Bálint Ádám, Fodor Barbara, Oláh József 
Márton, valamint az Iglice Néptáncegyüt-
tes. A csoportot további megmérettetéseket 
követően a legjobb 12 közé juttatta a zsűri. 
A november végén sugárzott elődöntőben 
végig énekkel megszólaló szokásjátékuk 
értékelésekor a szép stílus és a szép tar-

tás külön dicséretet kapott. Hagyománynak 
számít, hogy Ádvent utolsó hetében a tánc-
együttesek Csillagot láttunk című karácsonyi 
műsorukra meghívják a város óvodásait és 
kisiskolásait. Idén december 15-én, kedden 
kerül sor az ajándék előadásokra. Az Oláh 
József és Oláhné Csercsics Ivett vezette 
néptáncegyüttesek és a Mikszáth Kálmán 
Művelődési Központ mindenkit szeretettel 
vár az Örökség Kulturális Műhely rendez-
vénysorozat a 18 órakor kezdődő alkalmára, 
a néptáncosok bemutatkozására.

Jakus Juli

Szent Imre-díjasok
Hárman vehették át a Szent Imre Keresztény 

Iskola névadójáról elnevezett elismerést a 
Nagytemplomban rendezett ünnepségen.

Három személyiség érdemelte ki idén a Szent 
Imre-díjat, amit a kitüntetést alapító gyarmati ke-
resztény iskola névadójának tiszteletére rendezett 
hagyományos intézményi napok keretében adtak 
át a katolikus nagytemplomban rendezett ünnep-
ségen.

Nagy Ervin (képünkön) Galgamácsán született 1930-ban, az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Természettudományi karán, matematika-fizika 
szakon végzett. Feleségével a Balassi Bálint Gimnáziumban tanított nyug-
díjazásáig, majd 1996-tól 2010-ig a Szent Imre Gimnáziumban vállalta a 
matematika és fizika tanítását. Régi tanítványai ma is tisztelettel és szere-
tettel emlékeznek rá, mert közvetlen, megértő magatartásával, humorával 
elérte, hogy nem csak a megalapozott tudást, de az emberséget, az egy-
más iránti tiszteletet is megtanulhatták tőle. Nagy Ervin tanár úr példakép, 
családi élete, meggyőződéses hite, tanítványaival való bánásmódja miatt. 
Tisztességre oktatott és hazaszeretetre nevelt. A díjat özvegye, Nagy Er-
vinné Nemes Györgyi vette át.

A második kitüntetett Knyazoviczki Jánosné a kezdetektől, 1992 óta tanít 
a Szent Imre Keresztény Iskolában. A díjazott olyan hűséges munkatársa 
az intézménynek, aki egyben tartópillér is, mindig lehet rá számítani, akire 
a fiatalabb, később érkezett kollégák is nyugodtan támaszkodhatnak. 

A harmadik személyiség, dr. Vonsik Imre elsősorban az iskolát pártoló, 
támogató tevékenysége miatt kapta meg a díjat. A jogász végzettségű fér-
fiú akkor állt a keresztény iskola mellé, amikor a legnehezebb idők jártak 
az intézményre.

Diákok a rendőrségen
A Balassagyarmati Rendőrkapitányság megkezdte 

toborzó programsorozatát.
Csík Csaba alezredes, a rendőrkapitányság vezetője 

köszöntötte a jelenlévőket, majd Danyikné Virág Adrienn 
őrnagy és Belicza Annamária tájékoztatta a diákokat a ren-
dészeti szakközépiskolák felvételi eljárásáról.

A szervezők minden olyan érettségi előtt álló diákot vár-
tak, akiknek pályaorientációjukban a rendőri hivatás, mint 

életpálya-modell szerepet kaphat. A toborzón összegyűlt kö-
zel negyven középiskolás tanulónak Kobl Gábor őrnagy, a 
bűnügyi osztály beosztottja, valamint Csók Csilla százados, 
a rendészeti osztály munkatársa mutatta be a Balassagyar-
mati Rendőrkapitányság szervezeti felépítését és számolt 
be a rendőri hivatás szépségeiről, az életpálya előnyeiről, 
de választ kaphattak arra a kérdésre is a fiatalok, hogy miért 
jó rendőrnek lenni. A gyarmati rendőrök a közeljövőben ellá-
togatnak a helyi gimnáziumokba és szakközépiskolákba is, 
hogy minél több diák kaphasson választ a rendőri hivatással 
kapcsolatos kérdéseire.

Eleven élmények



Kiváló szakember, de nem csupán 
adótanácsadásban jeleskedik – 

Palik Ferenccel beszélgettünk 
tériszonyról, haskötőről, 

glosszákról, vigyázó szemekről.

- Mindig is szeretett tanulni?
- Gyermekkoromat Nógrád sza-

kálban töltöttem, szüleim - akik szere-
tetre, becsületre neveltek - nehéz fizi-
kai munkával keresték a megélhetésre 
valót. Ebből fogalmazódott meg az a 
kívánságuk, hogy tanuljak, szerezzek 
olyan végzettséget, amely – fizikai ér-
telemben mindenképpen - könnyebb 
kenyérkeresetet biztosít.    Sok más 
gyerekhez hasonlóan az általános is-
kolában nekem sem nagyon kellett ta-
nulnom, elég volt az odafigyelés, a 
középiskola már nagyobb szorgalmat 
igényelt.  A tudásvágy, a tanulás iránti 
szeretet kialakulása a felsőoktatásban 
töltött éveimre esik. 

- Miért választotta a pénzügyi pá-
lyát?

- Ez egy eléggé sivár történet. A raj-
zolás, a fizika iránti érdeklődésemből 
adódóan felmerült az építőipari szak-
középiskola gondolata, de az ottani 
szakmai gyakorlatok nem valók olyan-
nak, akinek tériszonya van. Így aztán 
némi keresgélés után jelentkeztem a 
közgazdasági szakközépiskolába. Ott 
aztán eldöntöttem, hogy ezen a terüle-
ten folytatom felsőbb tanulmányaimat 
is. Ipar szakos üzemgazdászként dip-
lomáztam. Szakmai érdeklődésem az 
adótan irányába vitt, ezért később – 
amikor már nálunk is lehetett - adóta-
nácsadói képesítést szereztem.

- Az Ipoly Erdőnél a mai napig sze-
retettel emlegetik a nevét.

- Egy évig pénzügyi előadó voltam, 
majd feletteseim felajánlották a nyug-
díjazás miatt megüresedő osztályve-
zetői széket. Az itteni évek megtanítot-
tak dolgozni, felelősen gondolkodni. 
Vállalkozásom révén jó néhány éve 
ismét kapcsolatban állunk.

- Aztán önállósította magát.
- Már 1986-ban kiváltottam az enge-

délyt, akkor még mellékállásban telje-
sítettem magánvállalkozások könyve-
lési megbízásait, melyekből egyre több 
lett. Úgy láttam, van növekedési lehe-
tőség, de önállósodni még nem mer-
tem.  1988-ban munkahelyet változtat-
tam, elvállaltam egy belső ellenőri ál-
lást, mely mellett több időm és energi-

ám maradt újabb megbízások fogadá-
sára.  1991-re úgy alakultak a könyve-
lési megbízások, hogy már mertem az 
önállósodás mellett dönteni. Ma már 
tudom: nem csak jó oldala van az 
önállóságnak.

- Széles a tevékenységi köre.
- A családi bt. székhelye még a laká-

sunkon volt, a cég 1993-ban költözött a 
jelenlegi helyére. 2001-re a megbízá-
sok kinőtték az egyszemélyes munka-
végzés kereteit, azóta van még egy 
foglalkoztatottja a kis társaságomnak. 
Az irodánkat állandó megbízással el-
látó ügyfelek legtöbbje részére köny-
velési, bérszámfejtési, bevallási, és 
számviteli beszámolási feladatokat lá-
tunk el. A többiek megbízásai belső 
ellenőrzésre, konzultációra szólnak, 
de persze gyakran vállalunk eseti 
ügyeket is.

- Folyamatosan képzi magát – ezt 
miért tartja fontosnak?

- A mi szakmánk ellátásához szük-
séges ismeretanyag nagyon gyakran 
változik, ezért sajnos a folyamatos 
képzés célja elsődlegesen nem a tudá-
sunk gyarapítása, hanem inkább aktu-
alizálása, tulajdonképpen lecserélése. 
A kötelezőn kívüli önképzés célja az 
elmélyülés egyes szakkérdésekben. 
Mit tegyek, ha szeretem ezt?

- Aktívan részt vesz a közéletben.
- Cégem megbízásai révén sokan is-

mernek, ez pedig magával hozta azt, 
hogy közéleti feladatokkal kapcsolat-
ban is kérték-kérik a segítségemet. 
Mindig is a közösség részének érez-
tem magam, ebből következik szá-
momra, hogy ne csak előnyét élvez-
zem e létnek, hanem képességeim 
szerint szolgáljak is. Így több szerve-
zetnél is betöltök különféle tisztsége-
ket, nagy örömmel.

- A humor az élet sója, sokat tudna 
erről mesélni.

- Középiskolás voltam, amikor a 
társak egyre többször tapasztalták, 
hogy egy-egy helyzetben olyan meg-
jegyzéseket teszek, melyek „túlélésé-
hez” haskötő kell.  Az idő múlásával 
ez a képességem egyre gyakrabban 
megmutatkozott.  Úgy vélem, a hu-
mort nem lehet tanulni: belülről jön. 
Hiszem, hogy általa a magam és má-
sok közérzetét is javítani tudom.

- Gyakran ír könnyed jegyzeteket 
súlyos témákról.

- Örömmel írok, mert fontosnak 
tartom. A dolgokat velem azonosan 
látók esetében azért, hogy megerősít-
sem őket abban, hogy nincsenek egye-
dül a véleményükkel.  Másoknál cé-
lom az információk cseréje, a vélemé-
nyek kölcsönös megismerése.  Ezeket 
nagyon fontosnak tartom a mai, egyre 
gátlástalanabb véleménydiktátorok ál-
tal uralni kívánt korban. Ez az uralni 
akaró kör arról beszél, milyen fontos a 
demokrácia, az eltérő vélemények köl-
csönös tiszteletben tartása – amit per-
sze úgy gondolnak, hogy ők becsmé-
relhetnek, gúnyolhatnak másokat, de 
azt viszonozni már alapvető jogok el-
len való. Nem hogy mások övékétől 
eltérő véleményét, de még az annak 
kinyilvánításához való jogát sem tart-
ják tiszteletben. Véle ményükkel olyan 
kitartással, erőszakkal nyomulnak, 
hogy még Batsányi sem tudná megál-
lítani őket, pedig szavai ismét aktuáli-
sak, sajnos: „Vigyázó szemetek 
Párizsra vessétek!” 

- Hitvallása?
- Hiszem és vallom, hogy „az iga-

zság szabaddá tesz” krisztusi biztatása 
ma is érvényes, továbbá azt is, hogy a 
hamisság a hangerő fokozása és a sza-
kadatlan ismételgetés által sem válik 
igazsággá. A hamisság pedig nem tesz 
szabaddá, legfeljebb szabadossá.

- Mi a legfontosabb az életben?
- A béke. Úgy kívül, mint bent, ma-

gunkban. 
    Szilágyi Norbert

                 Fotó: Sümegi Tamás
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1960. március 26-án született 
Balassagyarmaton.
1978-ban Közgazdasági és Kereskedelmi 
Szakközépiskolát végzett, majd a 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett 
diplomát. 
1981 és 1988 között az Ipolyvidéki Erdő- 
és Fafeldolgozó Gazdaságnál, 1988-
1991-ig az Ipoly Cipőgyárnál dolgozott.
1991-ben saját gazdasági társaságot ala-
pított.
1987-ben házasodott, felesége banktiszt-
viselő a helyi OTP-fiókban. 1994-ben szü-
letett fiuk, aki erdőmérnök hallgató.

Az igazság szabaddá tesz
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Fiatalok és tehetségesek, akik az 
egyszerűség szépségében hisznek, ám 
a magas minőségből nem engednek: a 

Desszert Műhely ötletes és ízléses 
ínyencségeket kínál az édességek 

szerelmesei számára.
Egy tősgyökeres gyarmati pár, két 
huszonhat éves fiatal két hónapja megnyi-
totta közös vállalkozását, ám a történet 
szálai régebbre nyúlnak. 
Szabó Anna és 
Tornyos Ákos hét 
évvel ezelőtt szeret-
tek egymásba, a 
Szent-Györgyi, illet-
ve Balassi gimnázi-
um elvégzése után 
mindketten pécsi 
egyetemen folytat-
ták tanulmányaikat, 
Anna anglisztika, 
Ákos esztétika sza-
kos bölcsészként 
diplomázott. 
Budapestre költöz-
tek, ahol Anna cuk-
rásznak tanult, Ákos 
alkalmazott grafikus 
végzettséget szer-
zett – és elkezdték tervezgetni a közös 
vállalkozást, amelyet szülővárosukba 
álmodtak meg. Anna a fővárosi évek alatt 
cukrászként dolgozott, a szabadidejében 
saját receptjein és különleges ízkombiná-
cióin kísérletezett, csokoládékat és bon-
bonokat készített.
A Desszert Műhely elnevezés hiánypótló 
szolgáltatást takar: egyedi igények alap-
ján megtervezett, magas minőségű kéz-

műves termékeket készítenek, adalék-
mentes, válogatott alapanyagokból. 
Saját receptjeik kialakításánál és a klasz-
szikusok újragondolásánál fő szempont a 
természetes ízek hangsúlyozása, hogy a 
minőségi csokoládék, gyümölcsök, köny-
nyű krémek és tészták kombinációjából 
valódi különlegességek szülessenek. 
Hisznek az egyszerűség szépségében, 
így díszítésben a letisztult stílust követik, 

marcipános design 
tortáiknál az egyedi 
ötletek kreatív meg-
valósítására töre-
kednek.
A fiatal vállalkozás 
azon munkálkodik 
reggeltől estig – 
megrendelések 
folyamatosan érkez-
nek már a környék-
beli falvakból, de 
Vácról és 
Szlovákiából is -, 
hogy minél több 
emberhez eljuttas-
sák igényes termé-
keiket.
A Desszert Műhely 

a Rákóczi fejedelem útja 23. szám alatt 
található (a Fő térnél, a cipőbolt melletti 
kis közben, a parkoló felé), itt folyik az 
édességek gyártása, de csütörtöktől 
szombatig szelet tortákat és süteménye-
ket is lehet kapni, s természetesen kará-
csonyi különlegességekkel is készülnek. 
Minden fontos információ megtalálható a 
világhálón: facebook.com/desszert-
muhely.                                    (szilágyi)

Természetes különlegességMegnyílt az Éden Club
Kulturált szórakozóhely nyitotta meg 
kapuit a főutcán. 
Profi biliárd asztalok, darts, csocsó, zene-
gép várja hangulatos környezetben a 
kikapcsolódni vágyókat az egykori 
Canada Üzletház pincéjében. 
A város új szórakozóhelye a hét minden 
napján nyitva áll. Hétköznap délutánon-
ként klubfoglalkozásoknak is helyet 
adnak, szombat esténként pedig zenés 
rendezvényre hívják a táncos lábú nagy-
közönséget. 
A kulturált szórakozás mellett az üres 

gyomrok megtöltésére is lehetőség kínál-
kozik: számtalan pizzából, spagettiből, 
salátából lehet választani, de sokak ked-
vére lehetnek a török ételkülönlegességek 
is. Házhozszállítás is működik: 30/411-
7976 és 20/541-6513.

Esküvő kiállítás
A Sztár Motel Étterem novemberben 
ismét megrendezte az immár hagyo-

mánynak számító Esküvői 
Kiállítását. A kiállítást a 
Sztár Motel üzletvezetője 
Benyovics Tibor álmodta 
meg és az évek során 
odáig fejlesztett, hogy idén 
több mint 10 helyi érdekelt-
ségű szolgáltató közremű-

ködésével komplex kínálatot mutattak a 
házasulandó pároknak. A kiállításon étel 
és desszert kóstoló mellett ruha és smink 
bemutató is színesítette.

A XX. Századi Intézet első világháborús 
centenáriumi pályázatán újabb 3 millió 

forintot nyert a város. 
Az összegből az 
önkormányzat felújítja 
Keviczky Hugó 1929-
es Oroszlános emlék-
művét a Palóc liget-
ben, befejezik a 

Hősök terén a 16-os honvéd emlékmű 
bekötőútjainak burkolását, de marad még 

Decembertől diesel PLUSZ és E95 
PLUSZ néven prémium minőségű benzin 
és dízel üzemanyagok várják az autóso-
kat az Oil töltőállomáson. Mindkét termék 
üzemanyag megtakarítást, nagyobb 
motorteljesítményt és csökkentett káros 
anyag kibocsájtást eredményezhet. 
További jó hír a dízel jármű tulajdonosok 
számára, hogy a magasabb cetán-index 
mellett injektor tisztító hatása megelőzhe-

ti a lerakódásokat. A diesel PLUSZ  -32°-
os dermedéspontja a stabil téli működés-
hez ajánlott. A hagyományos üzemanya-
gokhoz viszonyí-
tott csak 10 forin-
tos árkülönbözete 
pedig elérhetővé 
teszi minden 
autós számára 
az új termékeket.

Prémium üzemanyagok az Oil Töltőállomáson

Újabb nyertes pályázat

KONCERTEK
December 18. péntek 18.30 óra, Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola KARÁCSONYI 
HANGVERSENY - a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola művésztanárai, tanulói és a Balassagyarmati 
Dalegylet koncertje - Vezényel és a műsort vezeti: Ember Csaba 
Január 15. péntek 18.30 óra, Vármegyeháza 
VIRTUÓZOK - Fellépnek Magyarország első komolyzenei tehetségkutatójában felfedezett ifjú zenészek
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- Kitől kaptad a legemlékezetesebb gra-
tulációt? 
- Nagyon sokan gratuláltak és ez mind 
nagyon jó érzéssel töltött el, de a volt zene-
akadémiai professzorom, Friedrich Ádám 
elismerő mondatai estek a legjobban, mert 
az ő szavait mindig nagyon sokra tartottam.
- Az sem hétköznapi történet, hogy két 
éve fivéred, Balázs kapta meg ezt az 
elismerést...
- Nagyon boldog vagyok, hogy mindketten 
megkaphattuk, bár ennek valószínűleg a 
szüleink örülnek a legjobban…
- A Dortmundi Filharmonikusokat erősítő 
Balázzsal sokat beszélgettek a zenéről?
- Szoktunk szakmai dolgokról is dumálgatni, 
de azért nem ez a központi témánk…
- Egyértelmű volt, hogy a családi indítta-
tás miatt te is zenész leszel?
- Hogy hangszeren tanultam, az magától 
értetődő volt, az viszont, hogy zenészként 
szeretném leélni az életemet, a kezdetek-
ben egyáltalán nem volt biztos.
- Mikor lett bizonyosság?
- Igazából először csak abban voltam biz-
tos, hogy zenész szeretnék lenni, de ez is 
csak akkor történt, amikor a Bartók 
Konzervatóriumba kerültem. Mert hát az, 
hogy ez sikerülni is fog, csak később derült 
ki. Akkor éreztem életemben először, hogy 
zenészként sikeres lehetek, amikor a 
Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar első 
kürtöse lettem.
- Miért? 
- Ott tapasztalhattam meg először, hogy 
milyen a zenész élete egy szimfonikus 
zenekarban. Kiderült számomra, hogy 
mennyire szeretem ezt csinálni, de abban is 
biztos lettem, hogy helyt tudok állni.
- Mit szeretsz legjobban a zenész lét-
ben?
- Hogy azt csinálhatom, amit igazán szere-
tek! Nagyon élvezem a másokkal való 
együtt zenélést! De nagyszerű érzés az is 
számomra, hogy olyan csodálatos helye-
ken, mint például a Zeneakadémia nagyter-
me vagy az Operaház, eljátszhatok egy 
nagyszerűen megkomponált kürt szólót úgy, 
ahogyan azt én gondolom. 
- Mit szeretsz a legkevésbé?
- Hogy sokat kell gyakorolni…

- Mennyit is?
- Ez változó. Ha sok az előadás és a próba, 
akkor nem marad sem erőm, sem pedig 
időm rá. Ilyenkor lényegében a zenekarban 
való játék helyettesíti a gyakorlást. Amúgy 
napi 3-4 óra intenzív és odafigyelt kürtölés-
re van szükségem ahhoz, hogy a legjobb 
formámban legyek.

- Mennyire fontos a tanár személye? 
- Nélkülözhetetlen! Kiváló tanáraim voltak, 
akiknek rengeteget köszönhetek: édes-
apám, valamint Beleznay Tibor és Friedrich 
Ádám. Nélkülük talán soha nem értem 
volna el semmit!
- Kikéred még tanáraid véleményét?
- Tanárom konkrétan már nincs, de sokszor 
nagy segítséget jelent, ha eljátszhatom 
valakinek egy adott koncert műsorát és 
kikérhetem a véleményét. Sok kis apró 
hibát lehet így kijavítani.
- Hol tartasz jelenleg?
- Ha néhány éve valaki azt mondja nekem, 
hogy a Magyar Állami Operaház és a 
Concerto Budapest első kürtöse leszek, 
ráadásul még Junior Príma Díjat is kapok, 
akkor tökéletesen kiegyeztem volna ezzel a 
helyzettel és az járt volna a fejemben, hogy 
ez számomra a legtöbb, amit elérhetek. 
Most viszont úgy gondolom, hogy azért 
még bőven van hová fejlődni és ezért meg 
is teszek mindent.
- Szakmai terveid?
- A legfontosabb, hogy a saját elvárásaim-
nak mindig meg tudjak felelni! Szeretnék 
nagyon sokáig jó teljesítményt nyújtani. 
Ehhez egész életében fejlesztenie kell 
magát az embernek, soha nem szabad tel-
jesen megelégedni.
- Milyen érzés az Operaház zenekarában 
játszani?
- Óriási megtiszteltetés és csodálatos 
élmény! Rengeteg kiváló zenésszel és kar-
mesterrel dolgozhatok együtt.
- Civilben hogyan élsz?
- Szeretem élvezni az életet! Azt vallom, 
hogy fontos a kikapcsolódás is a sok 
munka mellett. Ezért sok időt töltök a barát-
nőm és a barátaim társaságában, de 
nagyon szeretek sportolni is, leginkább 
focizni.
- Kedveled a rockot vagy a jazzt? 
- Persze, szó sincs arról, hogy csak a klasz-
szikus zenét szeretném. Más műfajok, mint 
például a jazz, jobban képesek kikapcsolni. 
Szeretem Frank Sinatrat, Zaz-t, 
Jamiroquai-t és a Queen-t is, mert ők mind 
igényes és jó zenét játszanak.
- Hobbid?
- Egyértelműen a Bayern München! Nagy 
rajongójuk vagyok és nagyon szeretek kijár-
ni a meccseikre Münchenbe, gyűjteni az ott 
szerzett relikviákat.
- Az elkövetkező évek legfontosabb 
célja?
- Számomra nem minden csak a kürtölésről 
és a zenéről szól. Az a legnagyobb célom, 
hogy elmondhassam magamról: van egy 
saját családom és talán már gyerekem is, 
akikkel boldogan élek.                  (szilágyi)

Boldogságra hangolva

Mint arról múlt lapszámunkban beszámoltunk, Tóth Bálint 
Junior Prima Díjat kapott, ebből az alkalomból tettünk fel 
néhány kérdést a fiatal zenésznek.

Bálint 1998-ban kezdett el kürtölni édes-
apja, Tóth Miklós tanítványaként. 2002-től 
a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskolában folytatta tanulmánya-
it. 2004-ben első díjat, majd 2006-ban 
második díjat nyert a szakközépiskolák 
országos versenyén. 2007-ben felvételt 
nyert a Zeneakadémiára, 2008-ban és 
2009-ben is 2. díjat nyert országos kama-
raversenyen.
A versenyek helyett a zenekari játék és a 
kamarazene mellett tette le a voksát. 
Megnyerte a Budafoki Dohnányi Zenekar 
1. kürtre kiírt próbajátékát, ahol később 
szólamvezetőnek nevezték ki. 2011-től a 
Concerto Budapest szólókürtöse, 2013-tól 
pedig a Magyar Állami Operaház szóló-
kürtöse.
A világ számos hangversenytermében 
lépett fel külföldi és magyar zenekarokkal, 
olyan karmesterekkel és szólistákkal, mint 
Kocsis Zoltán, Christoph Eschenbach, 
Roberto Paternostro, Sir James Galway, 
Christopher Hogwood, Gidon Kremer.



Mindenekelőtt bocsánatot szeretnék 
kérni a gyengébbik nem képviselőitől, 
hogy férfisovinizmusomban most ma-
gunkkal foglalkozom.

Megjelent egy cégtől, külön nőknek és 
férfiaknak ajánlott vitaminkészítmény. 
Jót kuncogtam a férfi vitamin dobozán 
olvasható, terhesség esetére vonatkozó 
tanácsokon. 

Bár nem is olyan régen egy kérdőíven 
olvastam a megválaszolandók között: 

Neme - Nő, Férfi, Egyéb választási lehe-
tőséget. 

Ilyen rohamléptekben haladna az evo-
lúció? Derültségemnek az vetett véget, 
hogy a női vitaminból több mint három-
szor annyit vásárolnak, mint a férfiak-
nak gyártottakból. 

A férfiak nem figyelnek magukra any-
nyira, mint a nők.

Nincs időnk. S e módon nem is lesz 
időnk az életünkre sem. Hétszer több az 

özvegyasszony, mint az özvegy férfi. 
Jóval rövidebb ideig élünk, mint nőtár-
saink (a vicc szerint ez azért van így, 
mert a nőknek nincs feleségük). 
Vigyázzunk jobban magunkra, hogy 
vigyázhassunk a többiekre! A gyerme-
keinknek, unokáinknak még sok-sok 
örömet szerezhetünk. Szükség van re-
ánk. Ha már önmagunkra nem gondo-
lunk, hát miattuk.   

  dr. Ádám György

Róma, Monte Cassino, Assisi, Padua, 
Siracusa, Loretto földjén, VII. Gergely, 
Szent Benedek, Szent Ferenc, Dante, 
Giotto, Leonardo hazájában a napokban 
egy olasz iskolaigazgató bejelentette, 
hogy mivel a diákjai sokféle identitású-
ak, ezért idén nem engedélyezi iskolájá-
ban a karácsony megünneplését. A ka-
rácsonyi koncertet átkereszteli télkon-
certre, de karácsonyi dalok nem lehetnek 
műsoron, és nem lehetnek karácsonyi 
jelképek az osztálytermekben. 

Szegény globál-carbonári negyven 
évvel lemaradt alulképzettségében nem 
tudhatott az ilyesfajta közép-európai 
nyögvenyelős próbálkozásokról, hogy 
mondjuk a „télapó, őszöregapó, téltün-
dér, fenyőünnep, béke-szeretet ünnep” 
emblematikus, „élhető-szocialista” fo-
galmak milyen fanyar szájízre ingerel-
nek sok-sok magyart, 
lengyelt, baltikumit 
még mindig.

De az is lehet, hogy 
csak amolyan túlbuz-
gó a tanerő, mert el-
lene még a miniszter-
elnökük is kikelt, 
mondván, a „vallások közötti párbeszéd 
nem azt jelenti, hogy saját identitásun-
kat politikai korrektségbe fojtsuk”. 

Egykor, úgy ötven éve még meglin-
cselték volna a direttorét ilyesmiért, 
most csak lemondott, így hát lesz talán 
az iskolában még Mikulás is, de lehet, 
hogy inkább Santa Claus, amúgy diva-
tosan, mert az olyan amerikás, és az 
mindig trendi. 

Hasonlít ehhez, de ütősebb a módi 
például Belgiumban, ahol még kemé-
nyebb okokra enged következtetni a fel-
mérés, miszerint az Európai Unió köz-
pontjában, Brüsszelben, 2008 óta a leg-

népszerűbb keresztnév nem a Jacques 
vagy az André, hanem a Mohamed. 

Mielőtt a gyomortáji ingernek enged-
nénk, lenyugodhatunk a píszi. előlegez-
hető válaszától, feltéve, ha hallott már 
őhatalmassága latinról: De gustibus 
non est disputandum - Az ízlésről nem 
lehet vitatkozni.

Igaz! Mint ahogy sajátos gusztus 
(undorító gusztustalanság) az, mely 
számon kéri a keresztény irgalmat az 
Európától megtagadott kereszténység 
jegyében. Sőt meglehet, talán Clervaux, 
Citeaux, Lourdes, Fatima, Lisieux hely-
ségnév-táblájára már készül is az ígére-
tes vendégváró reklámtábla: „Boldog 
iszlám karácsonyt”

Publicisták állítják, egyre több euró-
pai uniós országban nyilvánosan már 
nem is szabad használni a karácsony 

szót, mert nem engedi 
a píszi gondolatrend-
őrség. Jól emlékszünk 
rá, néhány éve már 
odáig ment az Európai 
Bizottság (amelynek 
portugál elnöke diák-
ként maoista-kommu-

nista ifjúsági vezető volt), hogy az általa 
több millió példányban kiadott Európa 
Naptárból egészen egyszerűen kihagy-
ták a keresztény ünnepnapokat – a kará-
csonyt és a húsvétot is! –, míg egy sor 
muszlim, hindu, sőt kínai ünnep idő-
pontja szerepelt benne. Egyre több nyu-
gat-európai ország hivatalaiban, iskolá-
iban és mainstream médiumaiban be-
tiltják a karácsony szót és a karácsonyi 
jókívánságokat, mert a karácsony ango-
lul Christmas, s ez ugyebár Jézusra és a 
kereszténységre utal. Jézus Krisztus ne-
ve tabu lett abban az Európai Unióban, 
amelynek egyik alapító atyja, a francia 

Robert Schuman azt vallotta és hirdette: 
„A demokrácia vagy keresztény lesz, 
vagy nem is lesz. Egy kereszténységelle-
nes demokrácia olyan karikatúra lesz, 
amely vagy zsarnokságba vagy anarchi-
ába süllyed.”

Reálpolitikusi előrelátása kasszandrai 
jóslatként látszik bekövetkezni, ha 
mondjuk, csak arra az abszurdra gondo-
lunk, hogy a november 13-ai terrortá-
madás óta százhúszezer rendőr, csendőr 
és katona mászkál a francia utcákon. 
Mibe kerül ez a franciáknak, mibe kerül 
ez nekünk? A bevándorlásba és terrorba 
ájult Európa lassan-lassan feléli tartalé-
kait, felszámolja önmagát. S persze a 
lelkét, az emésztő félelemmel s a hiteha-
gyott nihillel, az intézményesített erköl-
csi relativizmussal.  

Hisszük azért, debiléktől errébb még 
egészséges a néplélek és a felelős tisztes-
ség nemzetszolgáló vezetése. Nemrég 
olvashattuk a lengyel híradást: „A 
Szolidaritás soha nem fogadja el a ke-
reszt elleni támadást, sem a szejmben, 
sem a lengyel közéletben.” Nyilatkozatuk 
szerint „a kereszt a lengyelség szimbó-
luma, de annak is a jelképe, hogy orszá-
gunk a világ kereszténységéhez és 
Európa kultúrköréhez tartozik. Ez egy 
olyan jelkép, amelynek védelméért sok 
lengyel áldozta szabadságát és gyakran 
életét is” – hangoztatták.

Mi is üzenhetjük: A terjedő „orbániz-
mus” István király hagyatéka őrzőinek 
tisztessége, békességszerző igyekezete, 
és nemzeti megmaradásunk biztosítéka 
egy beteg-lelkű kontinens közepén, 
büszkék vagyunk tehetségére, bátorsá-
gára és karizmájára, őt, a magyar népet 
és minden jóakaratú embert áldja meg a 
betlehemi Kisded.

Veres József
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  Mi, férfiak...

Felszámolja
önmagát

“
“
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sport

Immáron negyed évszázada gaz-
dagítja szebbnél szebb sikerekkel 

városunk színes sportéletét a 
Vitalitás SE: az idei szereplésről és 
a jövő kihívásairól beszélgettünk a 
még mindig versenyző Honti Attila 

elnökkel. 
- 2015-ben ünnepelte működése 

25. évfordulóját az egyesület - sok 
ez, vagy kevés?

- A mai világban ez soknak szá-
mít, hiszen csak néhány tradicionális 
sportághoz kapcsolódó sportklub tud 
ilyen szép kort megérni.

- Az ünnepi pillanatokban nem 
mehetünk el a kivételes sportvezető, 
a Vitalitás alapító Révész László sze-
mélye mellett: hogyan emlékszel rá?

- 1990-ben, a BSE-ből kiválva Révész 
László alapította a Vitalitás Egészség-
védő és Szabadidőszervező Sport-
egyesületet abból a célból, hogy a lab-
dajátékokon kívül más, főleg egyéni 
sportágakban összefogja a városban 
szétszórtan tevékenykedő sportága-
kat. Ekkor elsősorban az atlétika és 
triatlon szakágak voltak, amelyek az 
iskolákon keresztül sikeresek kezd-
tek lenni. Hamarosan az egyesület-
hez orientálódott az 
erőemelés, a hegyi-
kerékpár, a karate, 
majd néhány év el-
teltével látványtánc, 
szabadidő és az ext-
rém szakosztállyal 
bővült a paletta. 
Lacitól, a valóban 
kivételes sportvezetőtől nagyon sokat 
tanultam és hálás vagyok neki azért, 
mert új sportágként az erőemelést be-
vette az egyesületi sportágak közé.

- Ötödik éve irányítod a város leg-
nagyobb klubját - hová sorolod ezt 
az esztendőt?

- A nyugodt évek közé tenném ezt 
az évet, hiszen átlagos számú, tizen-
két általunk szervezett sportrendez-
vényünk volt. Az anyagiak tekintet-
ében is a kiszámíthatóság jellemezte 
az évet, ez nagyon fontos egy sport-
egyesület életében.  

- Mennyire nehéz nyolc szakosz-
tályt összefogni?

- Nem könnyű! A Vitalitás Nógrád 
megye egyik legnagyobb, és tegyük 
hozzá rögtön, a legeredményesebb 
sportegyesülete. A szakosztályok 

élén kivétel nélkül kiváló sportszak-
emberek állnak, akik áldozatos, kitar-
tó munkájának köszönhetően tudjuk 
a sportsikereket elérni. A legnagyobb 
nehézséget a közös munka összehan-
golása szokta okozni. Pályázatok, 
adminisztráció, elszámolások, be-
számolók, törvényi kö-
telezettségek, marketing 
tevékenység és sorolhat-
nám még azokat a fel-
adatokat, amelyeket ösz-
sze kell fogni a közös cél 
érdekében. Célunk pedig 
a rendszeres sportolás, 
versenyzés és testedzés 
lehetőségeinek és szerve-
zeti keretének biztosítása 
az egyesület tagjainak. A 
nyolc szakosztályban éves szinten kö-
zel 200 fő rendes taggal foglalkozunk, 
pártolói tagságunkkal megközelítjük 
a 300 főt. Kiemelt feladatként kezel-
jük a fiatalság egészséges életmódra 
való nevelését is.

- Melyik szakosztály volt idén a 
legsikeresebb? 

- Nem szeretnék senkit külön ki-
emelni, hiszen minden szakosztá-
lyunk ért el kisebb-nagyobb sikere-
ket.

- Melyik szakosztálynál érzel visz-
szalépést?

- A hegyikerékpárosoknál látok 
némi visszalépést, amit annak tudok 
be, hogy Szász Viktor szakosztály-
vezetőnek munkahely váltás miatt 
Budapestre kellett költözni és innen 
nehezen tudja összefogni a csapatot. 
Azonban bízom benne, hogy a jövő 
év elején sikerül új vezetőt választa-
ni a szakosztály élére, aki rövid idő 
alatt újra közvetlenül irányítja majd a 
montis csapatot. 

- Az idei év legörömtelibb pilla-
nata?

- A 2014-ben elért eredményei alap-
ján Dósa Eszter az UCI Marathon Seri-
es világranglista összetett 1. helyezést 
érte el – ez aztán valóban kimagasló 
sportteljesítmény! 

- Az év csalódása? 
- Nem nevezném csalódásnak, hi-

szen ez is kiemelkedő, ember feletti 
teljesítmény volt, nevezetesen az ext-
rém szakosztályunkba tartozó Ko-
vács „XL” Lacink arab sivatagi túrája. 
Talán nem „ütött” akkorát, mint a ko-

rábbi expedíciói, de saj-
nos nem úgy jöttek össze 
neki a dolgok, ahogyan 
azt megtervezte.

- Az év legkelleme-
sebb meglepetése?

- Az önkormányzat 
hozzájárulásával az 
egyesület égisze alatt si-
került elindítani a nyírje-
si tavon Ulveczki Edina 
vezetésével a kajak-ke-

nu edzéseket. Ugyan idén még csak 
kisebb létszámmal működtek, de bí-
zom benne, hogy jövő évtől ezzel a 
gyönyörű sportággal bővíthetjük kí-
nálatunkat.

- Ki a jövő nagy ígérete?
- Mivel Dósa Eszter anyai örömök 

elé néz, ezért néhány évig nem fog 
versenyezni. Tehetséges fiatalokat 
látok a karatékák között Cservenák 
Kira és Szilágyi János tekintetében, a 
látványtáncos lányaink is nemzetközi 

megmérettetésre készülnek és 
hát az erőemelőkre is mindig le-
het számítani, ha a fényes érme-
ink számát szeretnénk növelni.

- Még mindig versenyzel…
- Annak ellenére, hogy idén 

45 éves lettem, fiatalnak érzem 
magam, s ha időm engedi, ak-
kor összekapom magam és fel-

készülök egy-egy erőemelő viadalra. 
Nagy tervem, hogy 2017-ben indulni 
szeretnék a Montreálban megrende-
zésre kerülő Rendőr-Tűzoltó Világjá-
tékokon.  

- Ha röviden kéne jellemezned a 
Vitalitás SE-t, hogyan fogalmaznál?

- Megbízhatóság, kitartás, tisztes-
ség! Ennek eredményeként Nógrád 
megye legeredményesebb sportoló-
inak járó elismeréseket legnagyobb 
számban a Vitalitás SE versenyzői 
érdemelték ki! Az elmúlt 25 év alatt 
összességében több ezer sportoló volt 
tagja, pártoló tagja az egyesületnek, 
így kevés olyan balassagyarmati csa-
lád van, amelynek ne lett volna kap-
csolata a Vitalitás Sportegyesülettel. 
Hát kell ennél több?

Szilágyi Norbert 

Megbízhatóság, kitartás, tisztesség
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hirdetmények

Családsegítő, Gyermekjóléti 
és Étkeztetési Szolgálat

Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.
(a kórházi rendelőintézet épületében)

Ügyfélfogadás: 
hétfőtől csütörtökig, 

8-16 óráig

GAMESZ Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 
pályázatot hirdet Gamesz ifjúságegészségügyi ellátás

általános orvos 
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje:  december 24. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bécsiné 

Miklecz Marietta nyújt, a 06-20/771-0937 -os telefonszámon.FELHIVÁS
Felhívom az érintett adózók figyelmét, hogy az adózás rendjé-

ről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) alapján helyi iparűzési adóelő-
leg-kiegészítési és bevallási kötelezettségüknek 

2015. december 21. napjáig kell eleget tenniük.
A fenti időpontig a társasági adóelőleg-kiegészítésre köte-

lezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható 
éves fizetendő adó összegére ki kell egészítenie és  bevallást 
is kell benyújtania az illetékes önkormányzati adóhatóság-
hoz.

A befizetést a számlaazonosító, ennek hiányában az adószám 
pontos feltüntetésével kell  Balassagyarmat Város Önkormány-
zatának

11741017-15450346-03540000 
számú iparűzési adó beszedési számlájára teljesíteni.

dr. Varga Andrea jegyző

MAGÁNFŐZŐK FIGYELMÉBE
A magánfőző 2015. január 1-jétől a desztillálóberendezés fe-

letti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles beje-
lenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A magánfőzőnek a 2015. évben előállított magánfőzött párlat 
utáni adóbevallási és 

adófizetési kötelezettségét 2016. január 15-ig 
kell teljesíteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság-

hoz. A nyomtatványok letölthetők a http://www.balassagyarmat.
hu/hun/helyi-adok/balassagyarmat.html oldalról.

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, 
melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, 

ennek ellenében 50 liter tiszta szesz, azaz 100 liter 50 térfogat 
százalékos alkoholtartalmú párlat állítható elő magánfőzésben. 
2016. január 1-től viszont a magánfőzött párlat előállításához 

párlat adójegy beszerzése szükséges a vámhivataltól. 
A párlat adójegy beszerzésének feltétele a desztillálóberende-

zés önkormányzati adóhatóságnál történt regisztrációja.
dr. Varga Andrea 

jegyző

KATÁS ADÓALANYOK  
FIGYELMÉBE

Felhívom a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya 
alá tartozó vállalkozások figyelmét, hogy 

2016-tól az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap 
megállapítás választására vonatkozó bejelentés határideje 
az eddigi 15 napról 45 napra változik.

Ennek megfelelően a kata-alany 
a kata-alannyá válásától számított 45 napon belül, vagy az 

adóév február 15-éig –mint jogvesztő határidőig– 
tehet bejelentést az önkormányzati adóhatósághoz az egy-

szerűsített adóalap választásáról. 
dr. Varga Andrea jegyző

HIRDETMÉNY
önkormányzati tulajdonban álló helyiség bérbeadására
- Fekvési helye: Rákóczi fejedelem u. 49. 
- Alapterülete: 100 m2. 
A helyiségben vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató 

tevékenység folytatására lehet pályázni, valamint irodahelyiség 
kialakítására is lehetőség van.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető 
ügyfélfogadási időben: Balassagyarmati Közös Önkormányzati 
Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoportjánál 
kérhető a 35/505-977 telefonszámon.

2015. november 30.
BALASSAGYARMAT VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

Sajtóközlemény
A „TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK 
KIALAKÍTÁSA A BALASSAGYARMATI JÁRÁSBAN" CÍMŰ 
PROJEKTLEZÁRÁSA

2015. november 30-án befejeződött Balassagyarmat Város Önkor-
mányzata a Területi együttműködést segítő programok kialakítása 
a Balassagyarmati járásban című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0071 
számú pályázatának megvalósítása, mely az Új Széchenyi Terv 
Államreform Operatív Program támogatási rendszeréből közel 34 
millió forint európai uniós támogatásban részesült. A projekt so-
rán Balassagyarmat Város Önkormányzata a járás településeivel 
együttműködve végezte el a pályázat segítségével a Helyi Esély-
egyenlőségi Programjuk felülvizsgálatát és egységes koncepcióba, 
azaz a Balassagyarmati járás Esélyteremtő-programtervébe törté-
nő adaptálását. A dokumentum öt specifikus célcsoport: a gyere-
kek, a nők, az időskorúak, a fogyatékkal élők, illetve a mélysze-
génységben élők és a romák társadalmi csoportjaira vonatkozóan 
tartalmaz felzárkóztatási, illetve esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
program- és projektjavaslatokat a járás települései számára. A 
pályázat részeként a kerekasztal megbeszélések eredményeként 
civil szervezetekkel és intézményekkel is együttműködést hozott 
létre az önkormányzat négy együttműködési megállapodás keret-
ében. Emellett tanulmányok készültek Balassagyarmat, Ipolyszög 
és Patvarc települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
megvalósítása érdekében, melyekhez ismertető rendezvények is 
kapcsolódtak, illetve százan részt vehettek tolerancia-erősítő tré-
ningeken is. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg 2015. április 1. és 
2015. november 30. között. További információ kérhető: Oravecz 
István, projektmenedzser Elérhetőség: 35/505-975, oravecz@ba-
lassagyarmat.hu 












