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Balassagyarmat Önkormány
zata eddig 1,7 milliárd forint

nyi támogatást nyert el a 
Területi Operatív Program 

(TOP) pályázatain, amelyek
nek köszönhetően újabb 

jelentős fejlesztések kezdőd
nek városunkban.

Az egészségügyi alapellátást érintő Védő-
női Szolgálat megújítását szolgáló Madách 
utcai ingatlanon tartott bejárást Balla Mihály, 
a térség országgyűlési képviselője, Nógrád 
megyei fejlesztési kormánymegbízott Med-
vácz Lajos polgármester és Csach Gábor 
alpolgármester társaságában.

- Bőven ráfér mind az épületre, mind a 
csecsemőket és kismamákat kiszolgáló 
munkakörülményekre és eszközökre a meg-
újulás – summázta a honatya. - Örülök, hogy 
több ezer gyermeket szolgál majd a mintegy 
55 millió forintos pályázat. A családok támo-
gatása kiemelten fontos az Orbán-kormány 
számára, ezért az is rendkívül örvendetes, 
hogy ezen túl a Móricz Zsigmond utcai Nyit-
nikék Óvoda megújítására is nyert a város 
251 millió forintot. A hetvenes években 

szendvicspanelekből épí-
tett, hullámpala lemezek-
kel fedett két traktusból 
álló intézmény évtizedek 
óta várja a megújulást. 
Mivel az épület acélvázán 
és fűtési rendszerén kívül 
az összes közmű, válasz-
fal, nyílászáró és burkolat 
elavult, nagy szükség volt 
erre a jelentős pályázati 
sikerre. Rendkívül fontos, 
hogy a keleti városrész 
egyetlen ovija, a lakóte-
lepeken élőket kiszolgáló 
Nyitnikék is felzárkózik a többi gyarmati óvo-
da korszerűségéhez, a gyerekek, szüleik és 
a dolgozók legnagyobb örömére.

Az önkormányzat TOP-támogatást nyert a 
Városi Bölcsődében felújítására is: 24 millió 
forint keretében megújítják a tetőszerkeze-
tet, megoldják a biztonságos szennyvíz-el-
vezetést és birtokon belül újraaszfaltozzák 
a járdákat. 

Negyven év után újra jelentős fejlesztések 
kezdődnek a Nyírjesben. Az elnyert 450 mil-
lió forintos támogatásnak köszönhetően lesz 
lombkorona sétány, kilátó, tematikus játszó-

park, hagyományok udvara, kézműves mű-
hely, biciklis pihenő pont (wc-zuhany-öltöző), 
víziszínpad, csónakház, vendéglátóhely, 
ajándékbolt és új parkolókat is kialakítanak.

Mindezeken túl az M2-vonzástérség mun-
kaügyi paktumából 80 millió forintot kapott 
városunk a Nyugat-Nógrádi paktumiroda 
működtetésére. 

Mindezt egészítette ki az a 805 millió fo-
rintos nyári eredménycsomag, amelyben 
iparterületet, öt intézmény energetikai meg-
újulását és szociális foglalkoztatót építhet a 
város (bővebben a 4. és 5. oldalon).

Eddig 1,7 milliárdos támogatás

Kiemelkedő színvonalú munkája elis-
meréseként több balassagyarmati ki-
válóság is rangos állami kitüntetésben 
részesült a nyáron.

Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter Áder János államfő megbízásából au-

gusztus 21-én adta át a tudományos és a 
gazdasági élet területén kimagasló telje-
sítményt nyújtó szakembereknek szóló el-
ismeréseket. Jagyutt Péter cukrászmester 
a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés-
ben részesült.

Nemzeti ünnepünk alkalmából a köz-

társasági elnökének megbízásából Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, 
magas színvonalú munkájáért Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat 
kitüntetést adott át Ember Csabának, a 
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola ex-
igazgatójának, a Balassagyarmati Dal-
egy let elnök-karnagyának. Ezt az elisme-
rést vehette át Stella Leontin főesperes, 
a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazi-
lika plébánosa, aki 2005-2016 között Ba-
lassagyarmaton töltötte szolgálatát.

Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért 
díjakat adott át a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében az Emberi Erő-
források Minisztériuma az Országos Te-
hetséggálán. A kitüntetéssel 2013 tavasza 
óta ismerik el a tehetséggondozásban ki-
emelkedő munkát végző szakembereket. 
A rangos elismerésben részesült Kanyó 
András, a Rózsavölgyi Márk Művészeti 
Iskola zenepedagógusa (interjúnk a 9. 
oldalon). 

Kiemelkedő színvonalú munkája elisme-
réseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt 
polgári tagozat kitüntetésben részesült a 
balassagyarmati származású dr. Koller 
Ákos, a Testnevelési Egyetem Természet-
tudományi Intézetének professzora.

Kik fizetik a 
legtöbb iparűzési 
adót?
Lezárult a tavalyi évi bevallásaik alap-
ján a Balassagyarmaton adót fizető 
vállalkozások Iparűzési Adó kimuta-
tása. Összeállításunkban zárójelben 
láthatóak a tavalyi helyezések. 

A toplistát idén is a MAHLE Compres-
sors Hungary Kft. (1.) vezeti, őt a PRY-
SMIAN MKM Kft. (2.), majd a Magyar 
Telekom Nyrt (4.) követi. 

Az állami Ipoly Erdő Zrt. (3.) a negye-
dik, az ötödik legerősebb cég a DELTA-
TECH Kft. (13.).

Hatodik helyen az MKB 
Bank Zrt. (21.), hetediken 
a Szerencsejáték Zrt. (5.) 
nyolcadikon a TESCO 
Global Zrt. (6.) kilencedik 
helyen az ALUFLEX Kft. 
(8.), tizediken a DMRV Zrt. 
(9.) áll. 

Új toplistásnak számít 
az MKB, a Delta-Tech csak 
visszatért korábbi pozíciójába. A város 
ezen tíz legerősebb adózója fizeti a tel-
jes adóbevétel közel 70 százalékát.

Gyarmatiak rangos állami elismerései



2017. szeptember

Gyarmati Hírek4 aktuális

Városunk önkormányzata 
újabb pályázatot nyert el a 
Területi Operatív Program-
ban. A 99,9 millió forint ösz-
szértékű támogatás a Szoci-
ális Alapellátás Fejlesztését 
szolgálja, melynek keretében 
foglalkoztató létesül a Kóvári 
úti, egykori Nyugdíjas Nappa-
li Klubban. 

Újabb százmilliós 
nyertes pályázat

Kibővült kamerarendszer
A Belügyminisztériumtól kapott bűnmegelőzési 

támogatásnak köszönhetően városunkban jelen-
tősen növekedett a közterületi kamerarendszer: 
a Főtér, a Palóc Színpad, a Cseperedő óvoda, a 
Közösségi Szálló környéke után már a város vala-
mennyi kivezető útján kiépült a rendszer. Utóbbi-
ak esetében jelenleg a próbaüzem zajlik.

Palóc hagyományéltetés
Három napon át tartó, színes prog-

ramsorozatot rendeztek a palóc hagyo-
mányok éltetése jegyében a Mikszáth 
Kálmán Művelődési Központban. Töb-
bek között előadást tartott a magas-
ugróból lett népszerű lelkipásztor, Pál 
Ferenc, valamint egy Mikszáth Kálmán 
novelláiból összeállított műsorral fellé-
pett a felvidéki, Rozsnyói Meseszínház 
társulata. A szombati napon néhány 
környékbeli település mutatkozott be 
az intézmény aulájában és az udvaron 
kulturális és gasztronómiai sajátossága-
ikkal. Érsekvadkertről eljött a népdalkör, az asszonyok 
pedig finom göncöket kínálgattak az éhes vendégeknek, 
lehetett ízes bánki pálinkát kóstolni, egy kiállítás képei 
segítségével pedig visszapörgették az időt, Herencsény, 
Galgamácsa, a Karancs-völgyi községek és az Ipolyon 
túli Apátújfalu múltjába kalandozva. A nap végeztével a 
Dobroda zenekar adott jó hangulatú jubileumi koncertet.

Felújítják a Sportcsarnokot
Pályázaton nyert 25 millió fo-

rintot a város a Magyar Kézilabda 
Szövetségtől. Az önkormányzat 
10 milliós önrésszel kiegészítette 
a beruházást, amely során telje-
sen megújulnak a Városi Sport-
csarnok öltözői, vizesblokkjai és 
az elektromos rendszere is, de 
kialakítanak büféhelyiséget is. A 
munkálatok a napokban befeje-
ződnek.
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Emlékkő az ősöknek
Az egész magyarság későbbi sorsát meghatározó ütkö-
zetet vívtak 907 júliusában a honfoglalást épp csak be-
fejező elődeink a gyepű mögé benyomuló bajor-német 

csapatokkal. 
A dicsősé-
ges pozsonyi 
csata részt-
vevői előtt 
tisztelgett az 
utókor annak 
az emlékkő-
nek a felállí-

tásával, amit nyáron avattak fel a Kecske-ligetben. A 
rendezvényen dr. Bakay Kornél őstörténész professzor 
elevenítette fel Árpád vezér hadának nagyszerű győ-
zelmét.

Városunk önkormányzata 
újabb nyertes pályázati értesí-

téseket kapott, melyekben 
összesen 805 millió forint 

támogatást nyert el 
két pályázatra. 

Iparterület fejlesztésre nyert Gyar-
mat 505 millió forintot, ezt a Szügyi 
út mellett található 17,2 hektáros 
iparterület közművesítésére és az Al-
gőver-Horváth Endre utcákat össze-
kötő új út építésére fordítják. 

Energetikai korszerűsítésre nyert 
300 millió forintot, ennek köszönhe-

tően öt intézmény (Meseerdő és Cse-
peredő óvodák, Városháza B-épület, 
Szent Erzsébet Idősek Otthona és 
Zeneiskola fűtés) válik energiataka-
rékossá. 

Az idén indított Európai Uniós 
fejlesztési forrásokból eddig 1,6 mil-
liárd forintot nyert a város, melyből 
800 millió forint már meg is érkezett 
az önkormányzat számlájára az ed-
digi öt aláírt támogatási szerződés 
következményeként, tehát az önkor-
mányzatnak sem megelőlegeznie, 
sem önrésszel hozzájárulnia nem 
kell a fejlesztésekhez.

Újabb 805 millió fejlesztésre

Harmadik sportpark
Napokon belül befejezi a kivitelező a Nemzeti Szabadidős Egészség 

Sportpark program pályázatán elnyert felnőtt tornapálya építését a Ma-
dách-ligetnél, az Erdélyi-Ady utca sarkán lévő öreg fűzfa alatt. A kilenc 
elemből álló tornapálya fedett lesz, 10x10 méteres területen eséscsilla-
pító gumipadlóval el-
látva. A városban ez 
lesz – az Ipolypart és 
Szontágh utcai játszó 
mellett – a harmadik 
ilyen sportpark. Az 
ősszel járda is épül 
itt, illetve szeméttáro-
ló és padok, továbbá 
a parkosítás része-
ként bokrokat és vi-
rágokat is ültetnek. 

Az Egészségesebb Nemzedékekért Egyesület szervezésében 
450 kilométeres kerékpáros zarándoklaton vett részt egy gyar-
mati társaság a magyar-lengyel barátság jegyében.

A tavalyi csíksomlyói biciklis zarándoklat után ezúttal a lengyel 
vallási élet központjába tekertek a vállalkozó kedvű és erős hitű ba-
lassagyarmatiak. Czestochowát évente mintegy négymillió zarándok 
keresi fel a világ minden tájáról, 
hogy megnézzék a híres Fekete 
Madonna képet, amely a lengyel 
összetartozás jelképe. A gyarmati-
ak a katolikus egyház legnagyobb 
Mária-ünnepére - Magyarország és 
Lengyelország védőszentje -, Nagy-
boldogasszony napjára időzítették 
ott tartózkodásukat.

Ellátogattak a magyar pálos rend 
központjába, a Jasna Gora-ra, azaz 
a Fényes hegyre - Nagy Lajos ma-
gyar-lengyel király alapította -, ahol 
a kolostor Szűzanya Kápolnájában O. Marian Waligora prior a lengyel 
zarándokok előtt magyar nyelvű misét mutatott be a balassagyarmati 
csoport tiszteletére.

- Ez a „Suhanjunk!” esemény ötvözete a zarándokútnak és a 

kerékpártúrának, a lelki és a testi feltöltődésnek – magyarázza Zol-
nyánszki Zsolt, a társaság tagja. - Azzal a céllal keltünk útra, hogy 
ismét felhívjuk a figyelmet a fogyatékkal élő gyermekek és csa-
ládjaik életére, mindennapjaik nehézségeire és örömeire, hiszen a 
kerékpárosaink családjaiban több hasonló sorsú gyermek él, illet-
ve az Egészségesebb Nemzedékekért Egyesület a fogyatékkal élő 
gyermekekért tevékenykedik. Persze az sem mellékes szempont, 
hogy baráti közösségként népszerűsítsük az egészséges életmó-

dot a kerékpározáson keresztül. 
De azt sem titkoljuk, szeretnénk 
jobban köztudatba vinni, nyoma-
tékosabban elhelyezni hazánk 
értékei között az egyetlen ma-
gyar alapítású szerzetesrendet, 
a Pálosok közösségét, akik első 
szóra támogatták kezdeménye-
zésünket.

A 450 kilométeres kerékpáros 
zarándoklat résztvevői: Csejk 
Nándor, Gál Zoltán, Kovács Jó-

zsef, Medvácz Lajos, Rith Árpád, Horváth Gábor, Németh György, 
Basa Zsolt, Hornok Ferenc, Golyán Szilárd, Galbács Tamás, Vaskor 
Gábor, Zolnyánszki Zsolt, Sztancsik József, csapatkísérőként pedig 
Juhász Zoltán, Fábián Eszter, Gálné Veszelka Zita, Sztancsikné Se-
bes Katalin, Lőrik István.                                 Fotó: Galbács Tamás

Zarándoklat két keréken
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Motiváció hiánya, hosszú elő-
jegyzési lista és a diagnózistól 
való félelem. Szakértők szerint 
ezek a leggyakoribb okai annak, 
miért vesznek részt még min-
dig kevesen a szükséges szű-
rővizsgálatokon. Október 7-én 
Balassagyarmatra érkezik a 
Richter Egészségváros. 

A Civitas Fortissima téren reggel 
9-től 17 óráig egy helyen, egyszerre 
több fontos szűrésen is ingyenesen 
részt vehetnek az eseményre kilá-
togatók. Ráadásul aktivitásukkal a 
kórházukért is tesznek, hiszen min-
den egyes szűrésért, tanácsadásért 
és előadáson való részvételért ado-

mánypont jár. Az összegyűlt összeg-
ből emésztőszervi daganatok diag-
nosztikáját és gyógykezelését segítő 
eszközök beszerzését tervezi a Dr. 
Kenessey Albert Kórház- és Rende-
lőintézet.

Ma már egyre többet hallani az 
egészségtudatosság és a megelőzés 
fontosságáról. Hazánkban ugyan-
akkor még mindig alacsony azok 
száma, akik rendszeresen eljárnak 
prevenciós vizsgálatokra. Pedig az 
időben elvégzett szűrések életeket 
menthetnek. Az Egészségügyi Világ-
szervezet felmérése szerint a rákos 
megbetegedések miatti halálozások 
40 százaléka odafigyeléssel megelőz-
hető lenne. 

Október 7-én városunkba látogat 
a Richter Egészségváros program. 
A kilenc éve indult rendezvénysoro-
zaton eddig mintegy 142 300 fő vett 
részt és összesen 58 helyszín csatla-
kozott a programhoz. Az eseményre 
kilátogatók több, mint 127 300 szű-

rő vizsgálaton vettek 
részt. Ezek közül 28956 
olyan volt, ami figyel-
meztető eredményt 
hozott. 

A Richter Egészség-
város mottója: “Egész-
ség ezreknek, milliók a 
kórházaknak”. A progra-
mokon ingyenesen részt 
vehetnek a lakosok, ak-
tivitásukért adomány-
pontot kapnak, az így 
összegyűlt összeg pedig 

hozzáadódik a Richter által minden 
alkalommal felajánlott 2 milliós alap 
adományhoz.

A rendezvényről bővebb informá-
ciók az Egészségváros honlapján 
(www.egeszsegvaros.hu)!

Gyarmatra (is) jön a 
Richter Egészségváros

Strand Szépe
A városi strand teljes 
területét benépesítet-
ték a júliusban ren-
dezett Strandfesztivál 
programjai. Volt vízi 
alakformáló torna, láb-
tenisz verseny, külön-
böző ügyességi vetél-
kedők a medencében, 
moderntánc bemutató 
a parton. Megválasz-
tották a Strand Szépét 
is, Vincze Dalma sze-
mélyében (fotónkon). 

Napból kinyúló 
kezek
Ép és sérült emberek közös tevékenysé-
ge nyomán készült el az a freskó, amely 
a Reménysugár Otthon falát díszíti. A 

művészetterápiás foglalkozások során 
Dávid Zsuzsanna képzőművész huszon-
öt gondozott fiatalt vont be a munkába, 
így jött létre a Napot ábrázoló festmény, 
amelyben a sugarakat kinyúló gyermek-
kezek helyettesítik, ezzel jelezve, kik az 
alkotók. A kép a Pueri Fabri gyermekrajz-
versenyen különdíjat nyert.

Tetőszerkezet már van
Lassan halad az építkezés az Ipolypart 

úti tanuszodánál, ám az elmúlt napokban 

látványos előrelépés történt: elkészült a me-
dencetér fa tetőszerkezete. A kivitelező év 
végére ígéri a létesítmény átadását.

Vadóka-tábor: felvonulás után gála
Simon Katalin és Tóth Zsu-
zsanna oktatók vezetésével 
egy héten keresztül táboroz-
tak július végén a művelődési 
központban a Vadóka Nép-
tánccsoport apróbb és na-
gyobbacska tagjai. A közös él-
mények zárásaként látványos 
felvonulást tartottak, amelyen 
a menet végigvonult a Rákóczi 
úton, majd a Civitas Fortissima 
téren táncgálát rendeztek.
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A belső európai határokon 4-5 km 
határszakaszra esik egy közúti át-
lépési pont, de a belga-holland, bel-
ga-francia szakaszon mindez 2 km, 
ugyanez a magyar-szlovák viszony-
latban 21 km.

Az I. világháború előtt 47 híd állt 
az Ipolyon. A korabeli főúthálózat a 
Balassagyarmat-Losonc-Kassa főút-
vonal 3 helyen keresztezte az Ipolyt, 
Hugyag-Szécsénykovácsi, Pőstény-
puszta-Pőstény és Rárós-Rárós-
puszta között. Utóbbi két hídhelyet 
a közelmúltban helyreállították. Az 
Ipolyságra vezető főútvonalon Kó-
várnál és Drégelypalánk-Ipolyhídvég 
települések között álltak hidak. Re-
méljük, az egykori főutak nyomvona-
lán hiányzó három határátlépési pont 
mindegyike előbb-utóbb újjáépülhet.

Az Ipoly megfelelő átjárhatósága 
Balassagyarmat és térsége fejlődősé-
ben is nagy jelentőséggel bír. A 2012-
13-ban elkészített vizsgálatok során 
a szlovák-magyar határszakasz több 
mint 60 lehetséges határátlépési 

pontja közül a Kóvár-Újkóvárt össze-
kötőt rangsorolták hasznosság tekin-
tetében az 1. helyre.

A magyar határszakaszokon számon 
tartott, határon átnyúló 12 agglome-
rációs térség egyike Balassagyarmat 
és térsége. Hogy ez a mindennapja-
inkban is megélhető valósággá váljon, 
szükséges a kóvári híd visszaállítá-
sa, mely bizonyosan 
kölcsönös előnyöket 
hozhat mind a város, 
mind az Ipoly jobb 
partján élők számá-
ra. A hangsúly a köl-
csönösön van, hiszen 
város vagy vidéke, vi-
dék vagy városa nem 
priorizálható. Felelős 
gondolkodás esetén 
csak együttes fejlődé-
sükben szabad gon-
dolkodni. 

Ezért szükséges 
a balassagyarmati-szügyi iparterü-
let elérhetőségét biztosítani a folyó 
északi partján élők számára is, hi-
szen az csak ekképpen képes munka-
helyeket teremteni nem csak a város, 
de teljes vidéke számára is, az ott élők 
megmaradását segítve. Ugyanakkor a 
kiterjesztett vonzáskörzet munka-
erő kapacitása képes növelni az ipari 
park befektető vonzó képességét, tel-
jes kihasználtságát.

A város közlekedési rendszere nem 
alkalmas, hogy a meglévő hídon át na-
gyobb mennyiségű gépjárművet vezes-
sen át a településen, ugyanakkor az új 
kóvári híd a déli tehermentesítő út se-
gítségével optimálisan engedi az észak-

ról érkező munkaerő eljutását közvet-
lenül a város gazdasági övezeteihez.

Környezetvédelmi, kulturális, tu-
risztikai, oktatási téren is az új-régi 
hídhely pozitív hatásaival számolha-
tunk.

A híd megléte szükségtelenné 
teszi az északi elkerülő út nyugati 
szárnyának megépítését. Érintetlen 

maradhat az Ipoly 
holtágrekonstrukci-
ónak alkalmas zöld-
területe. Kiegészítő 
beruházásként a híd 
műtárgyához társu-
ló mederemelés vagy 
kisléptékű zsilip 
megteremtheti lehe-
tőségét, hogy a város 
alatti folyószakasz 
újra számottevő víz-
mennyiséggel ren-
delkezhessen. A 20 
hektáros Ipoly-parti 

terület mind sport, mind rekreációs, 
mind turisztikai területen gazdagod-
hat, emelve a városban élők életmi-
nőségét.

Jelenleg megtörtént a tervezők kivá-
lasztása. Azonban, hogy a tervek elké-
szülhessenek, valamint a későbbiek-
ben legyen remény majdani források 
elérésére, a Civitas Fortissima büszke 
címet viselő város és térségének nap-
jainkban is fontos felelősséggel gon-
dolkodnia a határvidék sorsát illetően 
és kinyilvánítania támogató szándékát 
és igényét a híd megépítésért.

Karaba Tamás építész
Polgárok Balassagyarmatért és 

a Palócságért Alapítvány

Ipoly-hidak reneszánsza

Hatalmas érdeklődés övezte idén is a palócság egyik legna-
gyobb vallásos eseményét. 

A Palóc Búcsún a résztvevők már 22. éve imádkoznak közösen 
a családokért és Magyarország jövőjéért. A vallási eseménnyel 
egyaránt ápolják Szent Anna, Jézus nagyanyja, a palócok szeretett 
patrónájának kultuszát, emellett a búcsú fontos szerepet tölt be az 

összetartozás érzésének 
erősítésében és a népha-
gyomány éltetésében is.

Július utolsó vasárnap-
ján a hívek a főplébánia-
templomtól a Palóc ligetig 
processziós menetben vo-
nultak. A szabadtéri színpa-
don zsúfolásig telt nézőtér 

előtt előbb Limbacher Gábor mu-
zeológus szólt arról, milyen nagy 
kiváltsága a palóc közösségnek 
ez az ünnep, megmutatva mindazt 
a folyamatosan megújuló egysé-
get, erőt, dinamikát és jövőképet, 
amely ebben a néprétegben ős-
idők óta rejlik. 

A szentmisét Böjte Csaba ferences szerzetes mutatta be, aki 
arra hívta fel a figyelmet, hogy Szent Anna példája tökéletesen rá-
világít, milyen csodálatos feladat nagyszülőnek lenni, az unokákról 
gondoskodni, éppen ezért kiemelten fontos a mai világban a csalá-
di kapcsolatok erősítése.

A Palóc Búcsún a Szent Felicián kórus mellett több vidéki hagyo-
mányőrző csoport is közreműködött.

A természetes, vagy ember 
alkotta határok átjárhatósá-
ga vagy átjárhatatlansága 
mindig meghatározó jelentő-
séggel bírt egy adott térség 
életében. Azok döntő ténye-
zők voltak akár fejlődés-
ében, akár külső hatások 
elleni védelmezhetőségé-
ben. Napjainkban közös 
érdekünk a szomszédos 
térségek együttes fejlődése, 
ehhez pedig az átjárhatóság 
megteremtése alapvető 
követelmény.

Palóc Búcsú: Főhajtás Szent Annának
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Szép feladat és nagy felelős-
ség a leendő pedagógusok 

képzése. Mindannyiunk kedves 
ismerőse, dr. Golyán Szilvia, a 

mindig mosolygós Picur ennek 
a nemes hivatásnak szenteli 

életét, és fiatal kora ellenére 
már hihetetlenül gazdag szak-

mai életúttal rendelkezik. Ezt a 
sokrétű tevékenységet ismerte 
el nemrégiben munkahelye, az 

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Tanító-és 

Óvóképző Kara, amikor huza-
mosabb időn át végzett 

kiemelkedő munkájáért az 
intézmény egyik legnívósabb 

díját adományozta az elhivatott 
szakembernek. 

Ezt a dí-
jat, a Quint 
József Em-
léklapot álta-
lában nyug-
díjba vonuló 
kollégáknak 
szokták ado-
m á n y o z n i , 
téged azon-
ban az egye-
tem hallgató-
sága és Kari 
Tanácsa már 
most méltó-

nak talált a kitüntetésre. Nem véletle-
nül, hiszen évek óta foglalkozol a jövő 
pedagógusainak oktatásával, módszer-
tani felkészítésével. Sorra halmozod a 
szakmai sikereket, a neveléstudomá-
nyok doktoraként már egyetemi ad-
junktusi címmel büszkélkedhetsz az 
ország egyik legnevesebb egyetemén. 

Bejártad szinte az egész világot ösztön-
díjasként és nemzetközi konferenciák 
előadójaként, felsőoktatási és nevelés-
tudományi szakértő vagy. Bennünket, 
gyarmatiakat külön büszkeséggel tölt 
el, hogy innen indultál, az akkori Rákó-
czi Általános Iskolából, majd a Szántó 
Kovács János Gimnázium ének-zenei 
osztályából…

Nehéz volt a pályaválasztás. Sokáig 
kerestem az utamat, sok minden érde-
kelt. Már akkor is rengeteget olvastam, 
humán irányban éreztem az indíttatást. 
Érettségi után Salgótarjánban szerez-
tem angol nyelvi pedagógiai asszisztens 
végzettséget, ezzel kezdtem el tanítani 
a mai Kiss Árpád Általános Iskolában. 
Majd a Budapesti Tanítóképző Főisko-
lán tanító szakos diplomát szereztem 
matematika műveltségterülettel. Ne-
gyedéves koromban felvételiztem az 
ELTE PPK pedagógia szakára is, és az 
egyetemi évek alatt nevelőtanárként 
kezdtem dolgozni a gyarmati Szalézi 
Kollégiumban, mellette tanítottam a 
Szabó Lőrinc Általános Iskolában. Ez 
az időszak meghatározó volt számom-
ra, nehéz szívvel váltam meg a gyere-
kektől és a várostól.

Ám várt a váci Apor Vilmos Ka-
tolikus Főiskola….

Igen. Itt 2006-tól 2012-ig dolgoztam 
a Természettudományi és Matematika 
Tanszéken főiskolai tanársegédként. 
2008-ban végeztem el a doktori isko-
lát az ELTE PPK-n és lettem főiskolai 
adjunktus. Jelenleg az ELTE Tanító-és 
Óvóképző Karának Neveléstudományi 
Tanszékén dolgozom, az óvodapedagó-
gus szak szakfelelőse vagyok. Többek 
között neveléselmélettel, óvodapeda-
gógiával, pedagógiai tervezéssel fog-
lalkozom.  A közeljövőben szeretném 
megszerezni a habilitációt. Dolgoza-
tom témája a kórházpedagógia, ami 

alapvetően a pedagógiai érdeklődés 
határterülete. Kevés olyan kórház van, 
ahol foglalkoztatnak a gyerekosztályo-
kon pedagógusokat, pedig nagy szük-
ség lenne rájuk.

Hogyan látod a XXI. század peda-
gógusának szerepét? 

Úgy gondolom, ez a hivatás óriási 
felelősséggel jár, bármilyen életkorú 
gyerekeket is tanítunk. A tárgyi tudást 
lehet fejleszteni, a pedagógiai attitűd 
azonban mindenek felett áll. A pedagó-
gus-diák viszonyt más alapokra kellene 
helyezni. Az első 2-3 hétben, minden 
iskolafokon, még nem tantárgyi tartal-
makat kellene átadni, hanem egyszerű-
en „csak” együtt lenni, beszélgetni… S 
persze fontos lenne a pedagóguspálya 
vonzóbbá tétele, és a pedagógus-jelöl-
tek reálisabb módszertani felkészítése 
is.

Hogyan képviseled ezt munkád 
során?

Azt vallom, hogy nagyon fontos a 
gyakorlat során megszerzett tapaszta-
lat. A diákok szemében az az oktató a 
hiteles, aki nem csak az elméletet tud-
ja, hanem a saját tapasztalataiból merí-
ti a példákat. Ezért is vettem és veszek 
részt minél több gyakorlati projektben, 
így például éveken keresztül a szalézi 
nyári táborokban. Igyekszem tanítvá-
nyaimban tudatosítani, hogy minden 
gyerek értékes.

Sugárzik rólad az elégedettség.
Szeretném hangsúlyozni, hogy bár a 

munka nagyon fontos számomra, még-
sem helyezem a család elé. A tanítás ki-
csi korom óta része volt az életemnek, 
családi anekdota szerint már közép-
iskolában mondogattam, hogy majd 
egyetemen szeretnék tanítani leendő 
pedagógusokat. Ez az álmom valóra 
vált. A helyemen vagyok.

Bellér Annamária

Szívvel-lélekkel a jövő pedagógusaiért

Sikeres muzsikus tábor
Július végén tizenegy napon keresztül zene-

szótól volt hangos városunk. 
A nemzetközi muzsikustáborban magas szín-

vonalú munka zajlott, e mellett pedig nem csupán 
a Vármegyeházán rendezett zenekari est vonzott 
nagy közönséget, hanem az egyéb hangversenye-
ken is megteltek a széksorok, a Zeneiskola Óváros 
téri épületében, de a mohorai Tolnay Klári Emlékház-
ban is. 

- Emelni tudtunk a színvonalon – összegzett Em-
ber Csaba táborvezető. – Külön öröm, hogy a szű-

kebb, nógrádi pátriánkból kikerült, ma már nemzet-
közi hírnévnek örvendő művészek, így Banda Ádám 
és Kiss Péter is itt tanítottak nálunk, és sok növen-
dék éppen miattuk jött el Balassagyarmatra. Hason-
lóképpen boldogsággal töltött el bennünket, hogy a 
konzervatóriumban tanuló diákokon kívül több zene-
akadémistát fogadhattunk, és megtiszteltetés, hogy 
tudásuk palléroztatására bennünket választottak. A 
koncertek iránt érdeklődők magas száma hűen mu-
tatja, milyen nagy az igény a nívós kultúrára. A zárás 
utáni szakmai visszhangok is nagyon kedvezőek vol-
tak, ami arra készteti a tábor szervezőit, hogy jövőre 
tovább emeljük a lécet.
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Hogyan lehet felismerni a tehet-
séget? 

A fuvola hangszertanulásban is fon-
tosak az adottságok, ezeket nagy ta-
pasztalattal fel lehet ismerni - például 
az ajak formája, izomzat tónusa, légzés 
kapacitása és számos más rátermett-
ség a korai sikeres tanulás miatt is 
fontosak. A fokozatosság megtartása 
a tudásszintnek megfelelő elvárások 
szerint, az előadói mentális adottságok 
megfelelő fejlesztése nagy tanári fel-
adat. 

Mikor elégedett?
Meghatározóan fontosnak tartom, 

hogy a meglévő ösztönös muzikalitás 
és a művészi tudatosság, vagyis a tanul-
tak alkalmazása együtt legyen.

Figyelemmel kíséri tanítványai 
pályafutását.

A zenei pályán továbbtanult tanít-
ványaim - tizenketten vannak – közül 
többen külföldön élnek, nem csak Eu-
rópában, hanem még Afrikában is. A 
volt tanítványaimmal a legszebb kap-
csolattartást is átélem már, mert egyre 
többen hozzák gyermekeiket fuvolázni 
tanulni.

Kik futották be a legfényesebb 
karriert?

 A nyári zenei kurzusaimon több-
ször résztvevő Seres Dóra rendkívüli 
sikereket ért el. A legjelentősebb nem-
zetközi fuvolaversenyek győztese lett, 
nemcsak Európában, hanem Japánban 
és az USA-ban is, jelenleg Dánia vezető 
zenekarának művésze. A másik sikeres 
pályaként, a sok közül, Dávid fiamat 
említeném. Nyolc éves kora óta tanult 
fuvolázni, zeneiskolai diákként több 
országos és nemzetközi verseny győz-
tese volt. Felvették a Bartók Konzer-
vatórium rendkívüli tehetségek osztá-
lyába, majd érettségi után az egyetemi 
tanulmányait Matuz Istvánnál végez-
te. Sikeres tanulmányait, nemzetközi 
versenysikereit jelzi, hogy köztársa-
sági ösztöndíjasként fuvolaművész 
és karmester szakon is kitüntetéssel 
diplomázott. Már tanulmányai alatt a 
Dohnányi Zenekar tagja lett. Világjáró 
művészként, szólistaként és karmes-

terként, több fővárosi együttesben ki-
emelkedő sikerekkel szerepel, számos 
lemezfelvételen is.

A folyamatos önképzésben is 
élen jár.

Nem a zenészeknél szinte kötelező-
en megszokott utat jártam. A középis-
kolámat (vegyipari technikum) is azért 
választottam, mert kiváló vonószene-
kara volt, amelynek évekig a 
koncertmestere voltam. Fo-
kozatosan tudatosult bennem, 
hogy a zenei előadóművészi és 
pedagógiai pálya a legfontosabb 
számomra. Az élet bonyolultsá-
gát persze jól jelzi, hogy közben 
sok mást is csináltam. Példá-
ul sportoltam, a legmagasabb 
szinten vívtam, a nyaraimat 
gyakran edzőtáborokban töl-
töttem válogatott kerettagként, 
későbbi világ- és olimpiai- baj-
nokok voltak az edzőtársaim, és 
akár hivatásként is választhat-
tam volna ezt a pályát. Ugyan-
ekkor egy országos fuvolaversenyen 
„felfedeztek”, lehetőséget kaptam, hogy 
Pécsen tanulhassak, egy rendkívü-
li professzor, Barth István keze alatt. 
Végre az autodidakta hangszertudá-
somat magas szintre fejleszthettem, a 
zeneművészeti főiskola tanár szakán 
pedig a legkorszerűbb módszertani és 
előadóművészi tudást is megszerez-
hettem. Főiskolai versenyt nyertem, a 
zsűri elnöke a fiatal, de már akkor vi-
lágklasszis Matuz István volt (később 
Dávid fiam mestere és példaképe lett), 
aki a továbbtanulásomat javasolta. Ak-
kor ezt nem vállaltam, de gyarmati ta-
nári munkám alatt is mindig fontosnak 
éreztem a megújulás szükségességét. A 
Zeneakadémiát a rendes nappali fuvo-
laművész-tanár szakán végeztem, szin-
te példátlan módon tanári munkám 
mellett. Néhány év múlva fontosnak 
tartottam, hogy pedagógiai megújulást 
is szerezzek, ezért a Budapesti Műszaki 
Egyetemen szakvizsgáztam. Jelenleg a 
mesterpedagógusi minősítési fokoza-
tot teljesítve, a pedagógusok minősítés-
ében veszek részt az egész országban. 

Mit tart a legfontosabbnak?
Tehetséges az, aki többet tud, mint 

amennyit tanult! Vagyis a tehetség 
megnyilvánulásában a tudásnak van 
egy tanulhatatlan része. Az én művész-
tanári feladatom a tanításban, hogy a 
növendéknek a lehető legtöbb tudás 
elérését biztosítsam, mert a tehetsége 
ennek meghaladására predesztinálja. A 
tanári munkában és a tanári kvalitások-
ban is nagyok a különbségek. Alapvetés, 
hogy a művészeti nevelésben a fokozott 
érzelmi hatások miatt is rendkívüli a 
tanári személyiség kérdése, ugyanis a 
tanári minta beépül a diák személyisé-
gébe. Ezért is fontos a szakmai- és pe-
dagógiai tudás, felkészültség.

Munkáját segíti, hogy aktív ze-
nész.

Számomra ez természetes, és va-
lójában a jó tanári munka alapja is. A 
napi szintű hangszerkapcsolat, gya-
korlás, hangképzés adja azt az állandó 
élményt, igényt, amit a tanításban is 
szeretnék megvalósítani. A művészileg 
magas szintű hangszerjáték a tanórai 
bemutatások alkalmával, vagy koncert-
szerepléseimkor valóban ösztönzik a 
tanulókat a minél tökéletesebb tudás 
megszerzése felé. 

Miért taníttassák zenélni gyer-
meküket a szülők?

A hangszertanulás, a zenei élmény, 
az előadó művészet alkotótevékenység, 
ami kiemelt szellemi és fizikai felké-
szültséget kíván. A zenei nevelésben a 
hangszertudás értékén túl a közvetlen 
érték is jelen van, nemcsak a megis-
merés, hanem az alkotás révén. A fiatal 
számára a hangszerjáték olyan érzelmi 
állapotot kíván, amely állandóan ösz-
tönzi, áthatja a jelenkori és későbbi éle-
tét is. Ismert pszichológiai tény, hogy 
ami igazán érint érzelmileg, arra min-
dig emlékezni fogunk!                   

Szilágyi  Norbert

A tehetséggondozó
Közel negyven éves munkásságáért, hazánk egyik legeredmé-
nyesebb szakembereként Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért 
díjat kapott Kanyó András, a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola 

tanára, a harmincnyolc éve működő Balassagyarmati 
Kamaraegyüttes alapító fuvolaművésze-művészeti vezetője.
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Egykor gimnazistaként szeretett test-
nevelő tanárunk, Kaposi Gyula, egy hét-
re eltiltott a szertorna-edzésekről, mert 
egy testnevelés órára otthon felejtettem 
az iskolai egyentrikómat. Ezt azért 
tudtuk a legtermészetesebbnek tekinte-
ni, mert nagyívű tervekkel rajongtunk 
választott sportunkért, s tanárunkban 
nem csak az egykori olimpikont tisz-
teltük, de igazán azért szerettünk, mert 
személyisége hitelesen sugározta azt a 
tartást, amely a sportértékek közvetíté-
sén túl, elkötelezett személyességgel élte 
is annak ethoszát. 

Igy az sem lepett meg, amikor a hét le-
telte után, de még a szerekre szabadulá-
som előtt magához szó-
lított, s a nyakamban 
viselt Mária-éremre 
mutatva -jól emlék-
szem szavaira- azt 
mondta: „Ennek vi-
selése a hétköznapi 
felelősségre is kötelez 
minket.” Már nem emlékszem, mit is 
szóltam zavaromban, de elfogódottsá-
gomban talán még inkább megtisztelő-
nek, sőt kitüntetőnek éreztem ezt a meg-
bízó személyességet, különösen akkor, 
a forradalom után pár évvel, és állami 
gimnáziumban.

Szűz hava, az iskolakezdő hónap ta-
lán sokunkban hasonló módon hív elő 
ihletetten őrzött emlékeket, ahogy Kosz-
tolányi napsugaras áhítatával még a 
nyarat érezzük gyermek-szabadságunk 
hétköznapjaival. 

És ünnepeit is; Szent Istvánnal, 
Nagyboldogasszonnyal, melyet templo-
mok, családok búcsúval, zarándoklattal 
ünnepeltek és ünnepelnek ma is hűség-
gel, vagy mint Károlyi Amy miniatűr-
jében, a bizonyosság lélekemelő hitével: 

„Bizonyosabb nekem a repülő koffer/ 
Mint a fizika tételei/ 

Valóságosabb Mária menybemenete-
le/ Mint a nők egyenjogúsága/ 

Az én hitem ott végződik/ Ahol a bro-
súrák elkezdődnek/ 

Az én hitem ott kezdődik/ Ahol Lázár 
felkel és jár”      

Nagy- és Kisboldogasszony, augusz-
tus 15. és szeptember 8. között; kétasz-
szonyközében már hűvösödnek az esték 
és a hajnalok, de mint Csíksomlyón a 
pünkösd-hajnali virrasztók a felkelő 
napban Máriát, a „Szentlélek sátorát” 
látják meg, ugyanígy sokfelé élő hagyo-
mány Kisboldogasszony hajnalán a 

napfelkeltét a szabad-
ban várni, csatlakozni 
az angyalokhoz, akik 
ilyenkor Mária szü-
letésén örvendeznek 
a mennyben. A fölke-
lő Napban megjelenő 
„Napba öltözött asz-

szony”, mint a lorettói litániában a 
„Hajnali szép csillag - Stella puerpera 
Solistis” tiszteletére énekeljük ilyenkor: 
„Boldog vagy szentséges Szűz Mária és 
minden dicséretre méltó, mert belőled 
támadt az igazság Napja, Krisztus, a 
mi Istenünk”.
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lag, fényességes!/ Világ úrnője, kegyes 
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Veres József

  Szűz hava

Napba öltözött 
asszony

“
“

szeptember 13. – 2018. feb-
ruár 28. Szocreális szürreális 
- Jánossy Ferenc festőművész 
kamaratárlata 

szeptember 28. 17 óra De-
lelő - Sasvári János életmű ki-
állításának megnyitója

szeptember 30. – novem-
ber 12. Múzeumok Őszi Fesz-

tiválja keretében színes programokkal várjuk a látogatókat
szeptember 25-én új programsorozat indul Határtalan irodalom cím-

mel, melyen határon túli írókkal, költőkkel beszélget a múzeum irodalom-
történésze

Várja Önt 
is a Palóc
Múzeum
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ADOMÁNYPONTGYŰJTÉS AZ EMÉSZTŐSZERVI DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK KORAI FELISMERÉSÉT ÉS GYÓGYÍTÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE

RADVÁNYI DOROTTYANAGY TÍMEA RUDOLF PÉTERABAHÁZI CSABABÉRES ALEXANDRA KATUS ATTILA JAKSITY KATA RÁCZ ZSUZSAKRIZSÓ SZILVIA

A nap házigazdája: Abaházi Csaba A beszélgetéseket vezeti: Radványi Dorottya, 
Krizsó Szilvia, Jaksity Kata09:20 Érkezés az Egészségsétáról a Tam Tam 

	 Parádé	Ütőegyüttes	kíséretében
09:30		 Say	My	Name	dance	crew
10:00 	 Köszöntő	
10:20		 Programismertető	
10:45		 SZTÁRFELLÉPŐ:	PÁL DÉNES
13:45 	 Vadóka	és	Kis	Vadóka	Néptánccsoport
14:15		 TORNA	KATUS	ATTILÁVAL	
17:00		 Vitalitás-Rózsavölgyi	Jazztánc	Csoport
17:30		 Adományátadás

SZÍNPADI PROGRAM SZŰRÉSEK

•	Prosztataszűrés	(PSA)
•	Csontritkulásszűrés	–	csontsűrűségmérés
•	Koleszterinszint-	és	vérnyomásmérés
•	Szív-	és	érrendszeri	kockázatfelmérés
•	Érszűkület-vizsgálat
•	Bőr-	és	körömgombaszűrés
•	Asztmaszűrés
•	BMI,	testzsír-,	magasság-,	testsúlymérés
•	Neuropátiaszűrés	cukorbetegeknek

RICHTER A NŐKÉRT PROGRAM

11:30		 Beszélgetés	a	Richter	
	 a	Nőkért	Programról	
12:30		 Férfiak	az	egészségről
13:15	 A	gyermeknevelés	kérdései
14:00 	 Örömhozó	változások
15:00		 Újrakezdők:	45	fölött	az	élet	
15:45		 Egészségpercek	Béres	Alexandrával	
16:30	 Női	egészség	–	nőgyógyászati	beszélgetés	

A beszélgetéseket vezeti: Radványi Dorottya, 
Krizsó Szilvia, Jaksity Kata

CSALÁDI PROGRAMOK

•	Gyermeksarok,	játszóház
•	Bábszínház
•	Lifestyle	Boulevard
•	Fitnesz	eszközök	kipróbálása
•	KatusAKTÍV	életmód	tanácsadás
•	Elsősegélynyújtás-bemutató

TANÁCSADÁSOK

•	Patikai	tanácsadás	
•	Memóriazavar
•	Szorongás	és	depresszió
•	Nőgyógyászati	tanácsadás
•	Tanácsadás	kismamáknak
•	Változókori	problémák
•	Fogamzásgátlással	kapcsolatos	kérdések
•	A	mióma	kezelésének	lehetőségei
•	Dietetikus,	gyógytornász,	gyógytorna

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. www.egeszsegvaros.hu

ADOMÁNYPONTGYŰJTÉS
A	Richter	Gedeon	Nyrt.	2.000.000 Ft alapadományt	ajánl	fel	a Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet számára Az emésztőszervi daganatos megbetegedések korai felismerését 
és gyógyítását segítő eszközök beszerzésére.

Az	adományalapot	a	résztvevők	minden	szűrésért,	tanácsadásért,	meghallgatott	előadásért	
járó	adományponttal	növelni	tudják,	hiszen	a	Richter	pontonként 300 forinttal megemeli az 
alapadomány	összegét.	Minél	aktívabban	cselekszik	valaki	saját	egészségéért,	annál	nagyobb	
mértékben	járul	hozzá	a	kórháznak	szánt	adomány	gyarapításához.

11:30		 Bemutatkozik	a	Dr.	Kenessey	Albert		 	
	 Kórház-Rendelőintézet
12:15 	 A	bőr	és	a	körmök	gombás	fertőzései	
12:45		 Csontritkulás	–	megelőzés	és	kezelés	
13:15		 Beszélgetés	Rudolf	Péter	színművésszel
13:45  Nem tűntem el –	Richter	Gedeon		 	
	 portréfilm	vetítése	
15:00		 Ép	lélekkel	ép	test	
15:30		 Varázslatos	gondolatok	– a memória  
	 csodálatos	világa	
16:00		 Férfiasság	és	szívügyek	
16:45  Hazai szakértelem –
	 gyógyszergyártás	világszínvonalon

Balassagyarmat Város
Önkormányzata

Dr. Kenessey Albert
Kórház-Rendelőintézet
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Krizsó Szilvia, Jaksity Kata09:20 Érkezés az Egészségsétáról a Tam Tam 

	 Parádé	Ütőegyüttes	kíséretében
09:30		 Say	My	Name	dance	crew
10:00 	 Köszöntő	
10:20		 Programismertető	
10:45		 SZTÁRFELLÉPŐ:	PÁL DÉNES
13:45 	 Vadóka	és	Kis	Vadóka	Néptánccsoport
14:15		 TORNA	KATUS	ATTILÁVAL	
17:00		 Vitalitás-Rózsavölgyi	Jazztánc	Csoport
17:30		 Adományátadás

SZÍNPADI PROGRAM SZŰRÉSEK

•	Prosztataszűrés	(PSA)
•	Csontritkulásszűrés	–	csontsűrűségmérés
•	Koleszterinszint-	és	vérnyomásmérés
•	Szív-	és	érrendszeri	kockázatfelmérés
•	Érszűkület-vizsgálat
•	Bőr-	és	körömgombaszűrés
•	Asztmaszűrés
•	BMI,	testzsír-,	magasság-,	testsúlymérés
•	Neuropátiaszűrés	cukorbetegeknek

RICHTER A NŐKÉRT PROGRAM

11:30		 Beszélgetés	a	Richter	
	 a	Nőkért	Programról	
12:30		 Férfiak	az	egészségről
13:15	 A	gyermeknevelés	kérdései
14:00 	 Örömhozó	változások
15:00		 Újrakezdők:	45	fölött	az	élet	
15:45		 Egészségpercek	Béres	Alexandrával	
16:30	 Női	egészség	–	nőgyógyászati	beszélgetés	

A beszélgetéseket vezeti: Radványi Dorottya, 
Krizsó Szilvia, Jaksity Kata

CSALÁDI PROGRAMOK

•	Gyermeksarok,	játszóház
•	Bábszínház
•	Lifestyle	Boulevard
•	Fitnesz	eszközök	kipróbálása
•	KatusAKTÍV	életmód	tanácsadás
•	Elsősegélynyújtás-bemutató

TANÁCSADÁSOK

•	Patikai	tanácsadás	
•	Memóriazavar
•	Szorongás	és	depresszió
•	Nőgyógyászati	tanácsadás
•	Tanácsadás	kismamáknak
•	Változókori	problémák
•	Fogamzásgátlással	kapcsolatos	kérdések
•	A	mióma	kezelésének	lehetőségei
•	Dietetikus,	gyógytornász,	gyógytorna

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. www.egeszsegvaros.hu

ADOMÁNYPONTGYŰJTÉS
A	Richter	Gedeon	Nyrt.	2.000.000 Ft alapadományt	ajánl	fel	a Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet számára Az emésztőszervi daganatos megbetegedések korai felismerését 
és gyógyítását segítő eszközök beszerzésére.

Az	adományalapot	a	résztvevők	minden	szűrésért,	tanácsadásért,	meghallgatott	előadásért	
járó	adományponttal	növelni	tudják,	hiszen	a	Richter	pontonként 300 forinttal megemeli az 
alapadomány	összegét.	Minél	aktívabban	cselekszik	valaki	saját	egészségéért,	annál	nagyobb	
mértékben	járul	hozzá	a	kórháznak	szánt	adomány	gyarapításához.

11:30		 Bemutatkozik	a	Dr.	Kenessey	Albert		 	
	 Kórház-Rendelőintézet
12:15 	 A	bőr	és	a	körmök	gombás	fertőzései	
12:45		 Csontritkulás	–	megelőzés	és	kezelés	
13:15		 Beszélgetés	Rudolf	Péter	színművésszel
13:45  Nem tűntem el –	Richter	Gedeon		 	
	 portréfilm	vetítése	
15:00		 Ép	lélekkel	ép	test	
15:30		 Varázslatos	gondolatok	– a memória  
	 csodálatos	világa	
16:00		 Férfiasság	és	szívügyek	
16:45  Hazai szakértelem –
	 gyógyszergyártás	világszínvonalon

Balassagyarmat Város
Önkormányzata

Dr. Kenessey Albert
Kórház-Rendelőintézet
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Gyarmati Híreksport 13

Felemásan kezdődött az NB III-
as bajnoki szezon a Balassa-
gyar mati VSE labdarúgóinak. 
Újoncként vágtak neki a pontva-
dászatnak, az eddig mutatott 
teljesítmény a közepesnél min-
denképpen jobbnak értékelhető.

Miután nagy nehézségek árán, némi 
szerencsének is köszönhetően Kis 
Károly tanítványai feljutottak a har-
madosztályba, a rendelkezésre álló vi-
szonylag rövid időben gőzerővel zajlott 
a legénység megerősítése. A gárdával 
a felkészülési időszakot végig dolgozó 

kapus, Czirjék Zoltán, a két védő, Nagy 
Gábor és Erdei Gábor, a középpályán 
bevethető Pintyi Roland és az egyaránt 
támadó Tóth Patrik, illetve Szita Bence 

mellett az utolsó pillanat-
ban is voltak átigazolások. 
Nem is akárkik kerültek 
ekkor a csapathoz: Nagy 
Olivér száznál is több NB 
I-es meccset számlál, míg 
Tihanyi Olivér szintén 
megfordult korábban az 
első vonalban.

A bajnoki rajtot nagy vá-
rakozás előzte meg, és a bemutatkozás 
kiválóan sikerült, hiszen a Nyírbátort 
telt ház előtt remek játékkal győzték le 
Magosék a Kövi Pál Sportközpontban. 
Ezután jött egy szerencsétlen vereség 

Monoron (0-4), ahol az első be-
kapott gól után kockáztattak és 
elbuktak, majd egy erősen söté-
tedésbe hajló diadal az MTK tar-
talék felett (3-2). Jászberényben 
igen meghatározta a találkozó 
alakulását, hogy az első percben 
nem kapott meg a BSE egy jogos 
tizenegyest, és végül 1-0-ra kika-
pott az Ipoly-parti társaság. Az 

ötödik fordulóban a DVTK II. négy NB 
I-es labdarúgóval a soraikban érkezett 
Gyarmatra, és távozott három ponttal 
egy olyan mérkőzést követően, ahol na-

gyon kapkodónak tűnt Bódi-
sék produkciója (1-3).

Lapzártánk után játszott az 
együttes Tállyán, illetve hazai 
környezetben a Debreceni 
EAC ellen, de az már a küz-
delemsorozat őszi idényének 
harmadánál elmondható: 
meghatározó alakulat lesz az 
NB III. Keleti-csoportjában 

a Balassagyarmati VSE – ezt az eddi-
gi vetélytársak edzői is nyilatkozták. 
Persze ehhez az kell, hogy még egysé-
gesebbé váljon a társaság, még inkább 
összeszokjanak a későbben érkező csa-
pattagok a régiekkel. Ehhez pedig min-
denképpen elegendő idő szükséges, de 
a rutinos, sok nagy csatát látott szakve-
zető, Kis Károly személyisége garancia 
arra, hogy előbb-utóbb erősebben ösz-
szekapcsolódnak azok a szálak, ame-
lyek ma még lazábban állnak. 

Lendületes, nagy iramú focit művel a 
gyepen a BSE, lüktetőek, változatosok, 
igazán közönségszórakoztatóak a mér-
kőzések – igaz, egyelőre még a vártnál 
több a védelmi megingás, ám a jövőben 
ez is finomítható.                       - hegedűs -

fotó: sümegi

Meghatározó csapat lesz a BSE

Mindent nyertek a lányok
A Vitalitás SE hat fős erőemelő csapata nagyszerűen szere-
pelt a Kisbéren rendezett RAW Fekvenyomó ifjúsági, junior és 
masters Magyar Bajnokságon.

Kimagasló eredményt értek el Ulveczki Edina ifjúsági leány ta-
nítványai, akik mind az ifjúsági, mind a junior csapatversenyt meg-
nyerték! Ki kell emelni Halaj Lizát, aki 50 kg-os teljesítményével az 
ifjúsági abszolút kategóriában a 2. helyen végzett.

Az ifjúsági fiúk mezőnyében Posta Krisztián a 74 kg-os súlycso-
portban 97,5 kg-os teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. A csapat-
vezető Honti Attila a masters mezőnyben 160 kg-os teljesítmény-
nyel az 5. helyen zárt.

Az Ipoly-partiak tovább készülnek, október végén a Gyarmaton 
megrendezésre kerülő megyei fekvenyomó bajnokságon kell bi-
zonyítaniuk.

Fotónkon a győztes csapat tagjai: Bódi Dalma Magdolna, Siket 
Anna, Ulveczki Edina edző, Halaj Liza, Kupecz Gabriella.
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AKTIVÁLD MÉG MA 
A VÁROS BÁRMELYIK 

LOGÓVAL ELLÁTOTT ÜZLETÉBEN!

»  Egy kártyával mindent elintézhetek!
»  Fizethetek vele bárhol!
»  A Fizetési Pontokon számtalan kényelmes 

szolgáltatást vehetek igénybe!
»  Feltölthetem a mobiltelefonom egyenlegét. 
»  Befi zethetem a közüzemi díjakat, vagy 

az önkormányza�  adót.
»  Folyamatos kedvezményeket vehetek igénybe 

a Fizetési Pontokon!
»  Válaszolhatok a POI Terminálon keresztül 

a város életével kapcsolatos fontos kérdésekre, 
így részt vehetek ak� van a várost érintő 
döntésekben.

»  A fontos hírekről, eseményekről SMS értesítést 
kapok, így nem maradok le semmiről.

HELYI 
VÉLEMÉNY

 KÖZÉRDEKŰ 
ÜZENETDÍJFIZETÉS

 MASTERCARD 
FIZETÉSI KÁRTYA

KEDVEZMÉNY

VIDD
MAGADDAL!


