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Immáron 31. alkalommal került 
sor a fővárosban Balassagyarmat 
Barátainak Találkozójára.

A Balassagyarmati Fotós Klub tag-
jainak - Farkas István, Gulyás Péter, 
Klein András, Králik Tibor, Torjay 
Attila, Tóth Tamás, Záborszky Zoltán 
- felvételeiből összeállított vetítés fo-
gadta azokat, akiket összeköt a szere-
tett város(unk)hoz való kötődés.

Medvácz Lajos polgármester a szo-
kásoknak megfelelően beszámolt a 
magunk mögött hagyott hónapok leg-
fontosabb eseményeiről és ismertette 
a közeljövő terveit. 

Siket Norbert új verseivel ajándé-
kozta meg a közönséget.

Horváth Zita műsorvezető három 
kiváló gyarmati személyiséget mu-
tatott be a találkozó résztvevőinek: 
vendég volt dr. Baritz Sarolta Laura 
OP domonkos nővér, közgazdász; dr. 
Bauer Viktor, a dr. Kenessey Albert 
Kórház Csecsemő- és Gyermekgyó-
gyászati Osztály osztályvezető főor-

vosa és Tóth Tamásné Detti, cukrász.
Laura nővér posztgraduális képzé-

sen tanítja, hogy a közgazdaságtan és 
a teológia integrált szemlélete megol-
dást ad az emberközpontú gazdaság 
kialakítására, az "erényetikai para-

digma" az emberiség túlélésének zá-
loga. Nem az ember van a gazdaságért, 
hanem a gazdaság csak egy eszköz az 
ember szolgálatában. A profitnak a 
közjót kell szolgálnia.

Dr. Bauer  felvázolta az 1948-ban 
alapított Gyermekosztály történetét, 
megtudtuk, a kilencvenes években 
az osztály az orvoshiány és az ágy-

számleépítések miatt válságban volt. 
A későbbi fejlesztéseknek már ő is 
tevékeny részese lett. Szakvizsgákkal 
rendelkezik, részt vesz a tudományos 
életben, belföldi és külföldi konferen-
ciákon tart előadásokat.

Detti, a Nassolda műhely tulajdono-
sa mindenáron be akarta bizonyítani, 
hogy helye van a gasztronómiában. 

Kitartóan 
sütött-fő-
zött, írta 
a recep-
teket, fo-
tózta az 
alkotásait, 
versenyek-
re járt.  A 
sok munka 
meghozta 

gyümölcsét, szakmája a szenvedélyé-
vé vált, örömmel készíti a különleges 
tortákat.

Balassagyarmat Barátainak Ta-
lálkozóját színesítette Ember Péter 
(trombita), Pálmai Krisztián (nagy-
bőgő), Radics Roland (gitár), Radics 
Máté (ütős) együttesének kellemes 
játéka. 

Balassagyarmat barátai
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Megkezdődött az egykori 
határőrségi épületegyüttes 
felújítása, hogy jövőre itt 
működjön a Kormányhivatali 
Központ. A gyarmati járás 
lakosai egy helyen intézhetik 
különböző hivatali ügyeiket. 
Balla Mihály, térségünk 
országgyűlési képviselője 
mérföldkőnek nevezte a 700 
millió forintos hazai forrás-
ból, a Kormány támogatásá-
val megvalósuló beruházást.

A gyarmati sajtótájékoztatón kide-
rült, az 1928-ban épült csendőrségi 
palota – amelyben legutóbb a Határ-
őrség működött - felújítása a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal beruházásá-
ban újul meg. A fejlesztés célja, hogy a 
Balassagyarmati Járási Hivatal szer-
vezeteit egy helyen érhesse el a la-
kosság. A felújítás 700 millió forintos 
hazai forrásból, a Miniszterelnökség 
támogatásából valósul meg.

 Dr. Szabó Sándor, megyei kormány-
megbízott elmondta: a kormány, az 
önkormányzat és a kormányhivatal ki-
váló együttműködésének eredménye 
a hivatalok közös helyre költöztetése, 
amely során emberközelivé teszik a 
szakhatóságok ügyintézési feladatait. 
Gyarmaton kilenc helyen, szétszórva 
működnek ezek, ezért két éve végeztek 
egy bejárást annak érdekében, hogy az 
összeköltöztetésre megfelelő helyet 

találjanak. Idén nyáron megszületett 
a kormányzati jóváhagyás. 

Balla Mihály, térségünk országy-
gyűlési képviselője (Fidesz-KDNP) 
hangsúlyozta: a felújítás eredménye-
képpen megvalósuló központosítás 
a lakosságot szolgálja, a beruházás 
mérföldkő a város életében. Egy rész-
ről jó céllal hasznosul a város jelleg-
zetes épülete, másrészt a fejlesztés 
mutatja azt is: Balassagyarmat a tér-
ség fontos közigazgatási központja. 

Csach Gábor alpolgármester emlé-
keztetett rá: Balla Mihállyal egy évtize-
de hajtják az üres ingatlanok hasznosí-
tásának kérdéskörét, elsősorban 
a megyei intézményrendszer ol-
daláról. Az épület belváros felőli 
könnyebb megközelítését járda-
építéssel- és felújítással segíti 
az önkormányzat.

Mivel az épület helyi véde-
lem alatt áll, a nyílászárók cse-
réje és a homlokzati hőszige-
telés kialakítása úgy történik, 
hogy az épület arculati elemei 
megmaradjanak. Tetőjavítás törté-
nik, de hőszigeteléssel és teljesen új 
elektromos hálózattal is ellátják az 
épületet. Korszerű LED-es világító-
testeket építenek be, új fűtési rend-
szer készül modern, thermosztatikus 
szabályzással ellátott hőleadókkal 
és kondenzációs kazánokkal. Ezek 
mellett megújul a víz-, melegvíz- és 
csatornahálózat is. Az épület teljesen 
akadálymentes lesz, a belső közle-
kedést egy felvonó is segíteni fogja. 

Új lesz az informatikai hálózat is, de 
új biztonságtechnikai rendszereket 
is kiépítenek. Egy ilyen jelentős be-
ruházás ma már elképzelhetetlen a 
megújuló energiák felhasználása nél-
kül, ezért itt is napelemes rendszer 
fogja csökkenteni a szolgáltatótól vá-
sárolt villamos energia mennyiségét.

A rekonstrukció eredményeképpen 
lehetővé válik a jelenleg szétaprózott 
járási hivatali szervezetek centrali-
zált elhelyezése, így ebben az épület-
ben kap helyet a Balassagyarmati Já-
rási Hivatal legtöbb osztálya, három 
kivétellel: a Kormányablak továbbra 

is a Városházán fogadja ügyfeleit, a 
nemrégiben korszerűsített Mártírok 
útja 78. szám alatti épületben marad 
az Élelmiszerlánc-biztonsági és Ál-
lategészségügyi Osztály, valamint a 
Növény-és Talajvédelmi Osztály.

Száz százalékos állami költségből 
szeptember közepén megkezdődtek 
az átalakítási, korszerűsítési munká-
latok, amelyek elvégzésére hét hónap 
áll rendelkezésre.

(szilágyi)

Minden szinten szinte minden

A DELTA-TECH újabb nagy lépése
A DELTA-TECH Kft. megnyitotta kutatás-fejlesztési telephelyét 
a Győri Ipari Parkban.

A DELTA-TECH Kft. 
növekedésének moz-
gatója a folyamatos 
fejlesztés és innováció. 
A jelenleg 91 munkavál-
lalót számláló cég már 3 
telephelyen működik: a 
gyarmati székhely mel-
lett 2006-ban Bátonyte-

renyén, majd 2008-ban Győrben nyitott irodát, ahol a kezdeti lét-
szám 3 főről a fejlesztések során 27-re emelkedett.

Ezért is határozta el két éve a cég vezetése, hogy létrehoz egy 
kutatás-fejlesztési telephelyet Győrben. A K+F központ megnyitó-
jára szeptember végén került sor, a szakmai nappal összekötött 
rendezvényt a dolgozók mellett a cég üzleti partnerei, oktatási in-
tézmények képviselői és közéleti személyiségek is megtisztelték 
jelenlétükkel.

Oravecz Tibor, a társaság ügyvezetője nagy eredménynek tart-
ja, hogy egy kis Nógrád megyei cég hazánk legjobban prosperá-
ló nemzetközi ipari parkjában, méltó körülmények között tudja az 
egyedi vevői igényeknek megfelelő berendezéseket megtervezni 
és elkészíteni.
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Huszár Péter önkormányzati 
képviselő lakossági fórumon 
beszélte meg a polgárokkal a 
körzetében felmerülő kérdé-
seket. 

Az elkövetkező években is jelentős 
fejlesztésekért dolgozik a városatya. 
Fontosnak tartja a Mikszáth Kálmán 
utca és a Felsőmalom út környékét 
összekötő új út megépítését, első 
ütemben az Árpád utca kivezetésével. 
A Felsőmalom út csapadék elvezetése, 
illetve a Bíró János utcával közös asz-
faltozásának felgyorsítása érdekében 
tárgyalást kezdeményez a lakók és az 
önkormányzat között, ugyanis e két 

utca korábbi tulajdonosa a terület bel-
területbe vonásáért cserébe bár vál-
lalta a közművek teljes kiépítését, de 
azt nem valósította meg. Októberben 
elkészül a Jószív és a Jó palócok ösz-
szekötő útjának teljes felújítása is, és 
örömhír, hogy jövőre teljes egészében 
megújulhat a Nyitnikék óvoda is.

Folytatódik a fásítás a Jószív utcá-
ban, majd a Jópalócok útján, rendbe 
hozzák a padkát a Markusovszky ut-
cában. Sor kerül a Munkás és Marku-
sovszky utcák közvilágításának LED 
égős korszerűsítésére is.

A Móricz-lakótelep közössége elis-
merést érdemel a rendezett, virágos 
környezetért. Ugyanakkor kritikát is 

megfogalmazott a képviselő: az eb-
tartók közül sokan nem szedik össze 
a kutyapiszkot, gyakran a játszótérre 
is beengedik a négylábúakat, amely 
komoly egészségügyi problémákat is 
okozhat.

A lakók 
egy része 
kérte, hogy 
a játszótér 
m e l l e t t i 
focipályát 
parkolóvá 
alakítsák. 
H u s z á r 
képviselő 
kikéri a 
telep közösségének véleményét a té-
mában, csak ennek ismeretében cse-
lekszik, a lakossággal közösen. 

Milánói Magyar Szent Mise
A gyarmati Lévárdi Beáta karnagy vezetésével olaszországi kon-

certkörúton vett részt a szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar.
A koncertek közül kiemelkedik a milánói Magyar Szent Misén való 

szereplés, melyet dr. Németh László pápai prelátus, a Római Pápai 
Magyar Intézet rektora, a római Szent István Ház igazgatója celeb-
rált. A misét jelenlétével megtisztelte Csiszár Jenő, milánói főkonzul 
és családja. A kórus a következő évre meghívást kapott római szent-
miséken való szereplésekre.

Lakossággal közösen
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Balassagyarmat az elmúlt évti-
zedben kulturális, gazdasági és 
szociális tekintetben is meg-
erősödött.

Gyarmatnak nem csak Nógrád 
megye, vagy az Észak-Magyarorszá-
gi Régió tekintetében kimagaslók a 
mutatói, hanem a városok között is, 
sok tekintetben pedig az országos 
átlag felettiek. Nógrád megye általá-
ban véve is sajnálatosan az országos 
rangsor legvégén kullog, ezért kife-
jezetten örömteli, amikor ebben a 
régióban és ebben a megyében van 
egy város - Balassagyarmat -, amely 
az országos átlagok közelében, vagy 
afelett teljesít. 

Erre mutat példát a mellékelt gra-
fikon is, amely legmagasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők számará-

nyát mutatja 
a 15 éves kor 
feletti lakos-
ság körében. 
Jól látszik, 
hogy váro-
sunk maga-
san a járási és 
megyei muta-
tók felett van. 
A képzett-
ségi értékek 
l é n y e g é b e n 
megfelelnek 
az országos átlagnak, hiszen Ma-
gyarországon 8 általánossal a lakos-
ság 31%-a, középfokú végzettséggel 
51%-a, míg felsőfokú végzettséggel 
16,9%-a rendelkezik. Balassagyarma-
ton a középfokúak végzettsége kicsit 
magasabb (52,4%) míg az egyetemi 

vagy főiskolai végzettségűeké kicsit 
alacsonyabb. 

Csupán összehasonlításként, Sal-
gótarjánban sokkal rosszabbak a szá-
mok: 8 általánossal a lakosság 37,8%-a, 
középfokú végzettséggel 46%, felső-
fokkal csak 14% rendelkezik.

Kiemelkedő gyarmati iskolázottság

Hódít a Balassa Kártya 
Már több, mint 100 helyen használhatja Balassa 
Kártyáját városunkban.

A Balassa Kártya program indulása előtt is nagy volt az érdeklődés 
a Fizetési Pont szolgáltatásaival kapcsolatban. Az előzetes felmérés 
eredményei nem maradtak el a várakozásokhoz képest. Végigsétál-
va a városon gyakran találkozhatunk a jellemző Fizetési Pont logós 
zászlókkal és matricákkal, hiszen közel három hét alatt több mint 
száz Fizetési Pont létesült Gyarmaton, 
azaz ennyi helyen fizethetünk kártyával a 
sárga terminálokon keresztül.

Ezeken a helyeken aktiválhatják a lako-
sok a már sokat hallott Balassa Kártyát is. 
Máris több száz gyarmati büszkélkedhet a 
Balassa Pál arcképét hordozó kártyatok-
kal és a bele való városkártyával, amely 
kedvező díjú fizetési kártya is egyben. A 
kártyabirtokosok száma rendületlenül nő, 

hiszen a városkártya funkciókon kívül folyamatos promóciók és meg-
lepetések várják a kártyatulajdonos városlakókat. Többek között két 
hétig ingyen tekinthették meg a premier filmeket a Madách Moziban 
vagy szurkolhattak a focicsapatnak a meccseken, de értékes aján-
dékcsomagokat is nyerhettek a Megafon rádió nyereményjátékával.

A meglepetések és a kedvezmények sorozatának még közel 
sincs vége, októberben és novemberben is érdemes figyelni a 
balassakartya.huweboldalt és a Balassa Kártya nevű facebook ol-
dalt. Megéri kiváltani, érdemes Balassa Kártya tulajdonossá válni, 

hiszen a fent említett aktivitások mellett 
kedvezményesen lehet vásárolni vele a 
Fizetési Pont boltokban, vagy akár az 
önkormányzati adót, illetve a víz- és csa-
tornadíjat is könnyedén be lehet fizetni. 
Pillanatok alatt feltöltheti vele bárki a mo-
biltelefon-egyenlegét is, ezekhez csupán 
egy sárga intelligens kártyaterminált kell 
találnia, amely most már tényleg egysze-
rű feladat.

Emléknap
Horváth Endre pénzjegytervező grafi-
kusművészre emlékezett a város.

A sírkert katolikus ravatalozójánál Matúz 
Gábor, balassagyarmati származású új-
ságíró, filmrendező elevenítette fel Horváth 
Endre egyéniségét. Beszédében kiemelte, 
hogy e kiváló személyiség egy már-már 

feledésbe merült iparművészeti területet, a 
magyar réz- és acélmetszést európai szín-
vonalra emelte.

A temetőben megtartott megemlékezést 
követően a Helytörténeti Gyűjtemény épü-
letében Nikodém Gabriella, a Bélyegmú-
zeum igazgatója és Német Réka Viktória 
egyetemi hallgató szakmai előadásával 
folytatódott a program.

Az őszi emléknapon egy másik, a vá-
roshoz kötődő elődről is szóltak: az ötszáz 
esztendős reformációhoz kapcsolódva 
Zeke Kálmán királyi táblabíróról, a helyi 
kálvinista gyülekezet egykori gondnokáról, 
az Ady úton található templom építtetőjéről 
beszélt Molnár Ambrus református lelkész, 
bemutatva a száz éve elhunyt férfi egyház-
szervezői tevékenységét.

Népi művészet
Delelő címmel 

Sas vári János bú-
torfaragó, bútorfestő 
népi iparművész ön-
álló kiállítása látható 
a Palóc Múzeumban. 
Köszöntőt mondott 
Balla Mihály, térsé-
günk országgyűlési 
képviselője, a kiál-
lítást megnyitotta 
dr. Lengyel Ágnes 
múzeumigazgató (fo-
tónkon). A rendezvé-
nyen közreműködött a He rencsényi Ha-
gyományőrző Csoport és Sisa Józsefné.
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Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa díjban részesül 
Hanzó Andrásné, a Játékvár Tagóvoda óvodapedagógusa, 
aki a Központi Óvoda közalkalmazotti tanácsának elnöke-
ként lelkiismeretesen képviseli a dolgozók érdekeit, aki-
nek a gyermekekkel, szülőkkel és a kollégákkal való szere-
tetteljes kapcsolata hűen tükrözi személyiségét. 

Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa díjat kap Tátrai 
Judit, a Dózsa György Általános Iskola tanítója, aki egész 
életét az alsó tagozatos diákok oktatásának szentelte, lel-
kiismeretes munkája példaértékű a tanítványai és kollégái 
számára is.

Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa díjban részesül 
Pásztor Sándorné a Balassi Bálint Gimnázium tanárnője, 
aki 42. éve dolgozik pedagógusként, tanítványaival való 
kapcsolatait a személyes példamutatás, a kölcsönös tisz-
telet határozza meg. 

Balassagyarmat Kultúrájáért díjat kap a Balassagyar-
mati Színkör: több évtizedes működése során olyan kultu-
rális értékévé vált a városnak, ami feltétlenül megérdemli 
az elismerést. Balassagyarmat Egészségügyéért díjban 

részesül Veres Béla, a 
Dr. Kenessey Albert 
Kórház- Rendelőinté-
zet, Addiktologiai és 
Rehabilitációs Osztály 
ápolója, aki mind a be-
tegekkel, mind a mun-
katársaival szemben 
türelmes, barátságos 
magatartást tanúsít, 
feladataival együtt járó 
„nehéz helyzetekben” 
találékony és mindig 
számítani lehet rá.

B a l a s s a g y a r m a t 
Egészségügyéért díjat 
kap Pischoffné dr. Rep-

ka Piroska, a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 
főorvosa, aki több évtizedes fáradhatatlan munkájával ki-
vívta a szakma elismerését, a betegek tiszteletét, akinek 
jelentős érdeme van a pszichoterápiás munkában.

Balassagyarmat Sportjáért díjban részesül Sebjánné Ra-
bóczki Terézia, a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola pe-
dagógusa, a balassagyarmati VITALlTÁS SE Látványtánc 
Szakosztályának vezetője, akinek tanítványai az elmúlt 17 
év alatt közel 300 kupát gyűjtöttek csoportos koreográfiái-
kért, a szóló és duó kategóriákban elért érmek pedig ennek 
a többszörösét teszik ki. 

Balassagyarmat Sportjáért díjat kap Kovács Sándor, aki 
az NB II-es kézilabda-csapat meghatározó játékosa volt, 
de aktív pályafutása után sem szakadt el a szeretett sport-
ágtól. 

Balassagyarmat Szociálpolitikáért díjban részesül Már-
ton Hajnalka, szociális ápoló-gondozó, aki az Idősek Ott-

honában az elmúlt 24 év alatt mindvégig megbízható és 
kiegyensúlyozott volt, aki hivatásként tekint a munkakö-
rére. 

Balassagyarmat Szociálpolitikáért díjat kap Nagy Mi-
hály karbantartó, aki az Idősek Otthonában élő ellátottak 
életkörülményeinek megkönnyítésén fáradozik odaadó 
munkájával.

Balassagyarmat Közbiztonságáért díjban részesül Vá-
lyiné Taliga Mária Erzsébet, a Balassagyarmati Rend-
őrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, aki munka- és 
szabadidejében tanúsított magatartása alapján egyaránt 
példaként állítható a személyi állomány elé, aki a rendőri 
munkáját életpályának, hivatásának tekinti.

Balassagyarmat Jó Tanuló és Jó Sportolója díjat vehet-
nek át azok a diákok, akiknek tanulmányi eredménye kivá-
ló rendű és valamely sportág területén nemzetközi, orszá-
gos, vagy megyei versenyeken kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak az év során, s ezzel hozzájárultak városunk jó 
hírnevéhez.

Ódor Vivien, erőemelés, kalapácsvetés, diszkoszvetés 
(iskola: Károlyi Gáspár Református Egyetem, egyesülete: 
Vitalitás SE, edzője: Fábián Gábor). 

Ódor Barnabás, labdarúgás, kajak-kenu (Kiss Árpád Ál-
talános Iskola, Vitalitás SE, Ulveczki Edina).

Csábi Dorka, kajak-kenu (Balassi Bálint Gimnázium, 
Vitalitás SE, Ulveczki Edina).

Siket Anna, kajak-kenu, atlétika, erőemelés (Kiss Árpád 
Általános Iskola, Vitalitás SE, Ulveczki Edina).

Major Julianna, karate (Balassi Bálint Gimnázium, Vi-
talitás SE, Kopcsányi Tamás).

Vasas Bianka, karate (Szent Imre Keresztény Általános 
Iskola, Vitalitás SE, Kopcsányi Tamás).

Vályi Gergő, falmászás (Balassi Bálint Gimnázium, GI 
KLUB, Széles Zoltán).

Tóth Kristóf, asztalitenisz (Balassi Bálint Gimnázium, 
BADISZ VSE, Tihanyi Róbert, Páris Zsolt, dr. Jóna And-
rás).

Benus Adél, falmászás (Balassi Bálint Gimnázium, Me-
teora Mászócsapat, Táborosi Gábor).

Ispán Daniella, kézilabda (Szabó Lőrinc Általános Isko-
la, Balassa Sport Egyesület, Fenyőházi-Nagy Andrea, Sza-
bó Krisztina).

Szedlák Alexandra, atlétika, kézilabda, labdarúgás (Dó-
zsa György Általános Iskola, Balassa Sport Egyesület, Fe-
nyőházi-Nagy Andrea, Szabó Krisztina).

Kertész Bori, kézilabda (Balassi Bálint Gimnázium, 
Balassa Sport Egyesület, Fenyőházi-Nagy Andrea, Szabó 
Krisztina).

Páris Artúr, asztalitenisz (Szent-Györgyi Albert Gim-
názium, BADISZ VSE, Komoróczy Csaba és dr. Jóna And-
rás).

Hegedűs Lili Veronika, atlétika, labdarúgás (Dózsa 
György Általános Iskola).

Szilfai Hanna, atlétika (Dózsa György Általános Iskola).

Elismerik a város kiválóságait 
Városunk önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, a Magyar 
Köztársaság Nemzeti Ünnepén, ünnepi képviselő-testületi ülésen köszönti Balassagyarmat 
szakmai kitüntetettjeit.
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Első köztéri szobrával jelent-
kezett Petró György, városunk 
szobrászművésze – a fiatal 
alkotóval váltottunk szót tehet-
ségről, késztetésről, érzések-
ről. 

Mindig is tudtad, hogy képzőmű-
vész leszel?

Soha nem volt kérdés számomra, 
hogy mivel szeretnék foglakozni az éle-
temben. Az iskolai tanulmányok során 
az ábrázolás nem okozott problémát 
számomra, hogy van tehetségem, már 
nagyon korán kiderült a környezetem 
számára is.

Kik gyakorolták rád a legnagyobb 
hatást?

Elég hosszú a felsorolás, ezért mon-
dom időrendben: Jónás István, Tibay 
András, Lengyel Péter. Csemniczky Zol-
tán nagy hatással volt rám, legfőképpen 
ahogyan gondolkodik művészetről és az 
ember viszonyáról a világban, tulajdon-
képpen neki köszönhetően kezdtem 
szobrokban gondolkodni. Mindenké-
pen meg kell említenem Pénzes Gézát, 
akitől sokat tanultam a Rózsavölgyi 
Márk Művészeti Iskola rajz tagozatán.

Szegeden szereztél tanári diplo-
mát, de nem sokáig tanítottál…

Nem jó tanítani. Az ember évről évre 
azzal szembesül, hogy öregszik. Iskolai 
keretek között elég fárasztó is tanítani, 
minden alkalommal megbeszélni a di-
ákokkal, hogy miért vagyunk egy osz-
tályteremben. Szerencsés vagyok, hogy 
megtapasztalhattam oldottabb környe-
zetben is, négy évig vezettem a műve-
lődési központban működő képzőmű-
vészeti szabadiskolát. Tanulni mindig 
kín, ha kötelező. Ha viszont érdekli az 
embert az adott téma, észre sem veszi, 
hogy mennyit tanul. Ez ugyanígy van 

a munkával is. Szerencsére elmond-
hatom, a hétköznapjaimban is elég 
sokszor kell vizuális, vagy művészet-
hez szorosan kapcsolódó feladatokat 
ellátnom.

Miért éppen a szobrászat? 
Nagyon sokáig grafikával foglalkoz-

tam, ez érződik is a munkáimon. Talán 
a legizgalmasabb a képzőművészetben 
az, hogy egy gondolat, érzés hogyan tár-

gyiasul meg és foglal el helyet a világ-
ban, hogyan lehet fizikai valója egy gon-
dolatnak, érzésnek, egy tárgyat hogyan 
lehet megtölteni úgy tartalommal, hogy 
annak művészeti minősége legyen?

Mi foglalkoztat? 
Nem alkotok sokat. Lehetne kifogá-

sokat találni, a mindennapokra hivat-
kozni, de igazán akkor érdemes szobrot 
csinálni, ha pontosan érzi az ember, mit 
kell, mit érdemes megcsinálni. Előbb-

utóbb kialakul egy adott gondolat körül 
egy olyan erős késztetés, ami miatt ne-
kiáll az ember formába önteni a gondo-
latot. 

A figurális szobrászat jellemző rám, 
az absztrakt, tárgytalan művészet sem 
hagy hidegen, de elég ritka, hogy ilyen 
megoldásokkal éljek, inkább a figu-
ráimat segítem vele. Az sem gyakori 
nálam, hogy egy adott arcon belül egy 
arckifejezéssel akarjak minél többet 
elmondani, ebben az esetben leginkább 
az ókori szobrászat megoldásai felé 
szoktam visszanyúlni a szakralitása és 
titokzatossága miatt.

Sokat dolgoztál a szoborral?
Nem csak a város és saját magam 

elvárásainak kellett megfelelnem, ha-
nem igyekeztem a Borsos Miklós által 
készített eredeti mű irányába is a kellő 
tiszteletet megadni. Szabó Lőrinc vo-

násait, éle-
tét, írásait 
is meg kell 
i l y e n k o r 
i s m e r n i , 
mert jóval 
könnyebb 
az ember 
f e l a d a t a , 
ezért sok 
Szabó Lő-
rinc verset 

olvastam, miközben dolgoztam a szob-
ron, de cseppet sem esett nehezemre, 
mert kedvelem a költészetét. Nagy 
öröm számomra, hogy szülővárosom-
ban avathattuk az első köztéri szobro-
mat, remélem, sikerült az elvárásoknak 
megfelelni. 

Mire készülsz?
Ez még titok, de mint minden titokra, 

idővel erre is fény derül…          (szilágyi)
fotó: LG

Játszóterek felújítása
Négy helyszí-

nen bővíti a vá-
ros játszótereit 
az önkormány-
zat. A Kecske-li-
getben újraépül 
a rendszeres 
rongálások mi-
att tönkrement, 

majd hét éve elbontott játszótér. Új játékelemek kerülnek 
a Dózsa úti, a Szontágh Pál utcai és a Bíró János utcai 
játszótérre is. 

Intézmények összevonása
A város képviselő-testületének legutóbbi ülésén született határozat értel-

mében összevonnak három intézményt: a Gazdasági Műszaki Ellátó Szer-
vezetet (GAMESZ), a Városi Sportintézményeket és a Városgondnokságot. 
Ezt mindhárom esetben a feladatok csökkenése indokolja. 

A GAMESZ-nál az iskolák fenntartása átkerült a tankerülethez, a sport-
intézményeknél több telephelyet immár más szervezetek, egyesületek 
működtetnek, míg a Városgondnokságnál a foglalkozási mutatók kedvező 
alakulása miatt a korábbi háromszázzal ellentétben már csak ötven-hatvan 
közmunkás dolgozik. 

Mindezek műszaki jellegű és személyi átcsoportosítással járnak, az ösz-
szevont intézmény vezetői megbízatására pályázatot ír ki az önkormány-
zat.

Szakralitás és titokzatosság

Éppen húsz éve lopták el a Palóc 
Ligetből Borsos Miklós (1979-es) 
Szabó Lőrinc szobrát, a költő halá-
lának 60. évfordulójára készült el 
a büszt, melyet a napokban avat-
tak fel a Szabó Lőrinc Általános 
Iskola énekkarának műsorával, 
a Tücsökzenéből szavalt verseket 
Bukovszky Eszter 8/b. és Mravik 
Bence 7/a. osztályos tanuló. 
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A gyerekek általában imádják a 
kisállatokat, mégsem válik mind-
egyikből etológus…

Ha valaki megkérdezné a családo-
mat, barátaimat, hogy mi az, amiért 
gyerekkoromtól kezdve rajongok, 
mindenki egyértelműen azt válaszol-
ná, hogy a kutyák. Amióta az eszemet 
tudom, csodálom és imádom ezeket 
az állatokat. A Szent-Györgyi Albert 
Gimnáziumban a biológiaórákon is-
mertem meg az etológia alapjait, ami 
olyan szinten elvarázsolt, hogy ek-
kor, mintegy 16 évesen eldöntöttem, 
etológus leszek. Kutyák és etológia 
együtt, ennél testhezállóbb célt nem 
is találhattam volna magamnak, így 
ettől kezdve arra tettem fel mindent, 
hogy egyszer az ELTE Etológia tan-
székén dolgozhassak, mint kutyavi-
selkedés-kutató. Az érettségi után a 
Debreceni Egyetemen végeztem el a 
biológus alapszakot. Az államvizsgát 
követően teljesült az álmom: felvételt 
nyertem az ELTE biológus mester-
szakára, és ekkor kerültem az Etoló-
gia tanszékre. Kutatási területem a 
kutyák vokális kommunikációjának 
sajátságai. Jelenleg első tudományos 

cikkemen dolgozom, és fő célom a 
doktori cím megszerzése.

Mit is jelent pontosan az etoló-
gia?

A szó jelentése állatviselkedéstan. 
A kutatás során bizonyos állati visel-
kedések kiváltó okát, célját, evolúciós 
eredetét vizsgáljuk. Viselkedéstesz-
tek segítségével nézzük, hogy az állat 
hogyan reagál bizonyos ingerekre, 
milyen tényezők befolyásolják a vi-
selkedését. Célunk, hogy minél több 
információhoz jussunk egy adott faj 
viselkedéséről, mely segítséggel szol-
gálhat gyakorlati területen dolgozók-

nak: állatorvoslás, kiképzés, tenyész-
tés. Nagyon izgalmas ez a munka, 
imádom, kitölti az életemet.

Ráadásul már számos szakmai 
konferencián is jártál.

A konferencia-részvétel egyfajta 
diadal a doktoranduszhallgatók szá-
mára. Azon túl, hogy prezentáljuk 
saját eredményeinket a nemzetközi 
kutatótársadalom előtt, betekintést 
nyerhetünk más országok kutatói-
nak munkásságába és kapcsolatokat 
teremthetünk jövőbeli együttműkö-
désekhez. Két éve jártam először a 
magyar etológus konferencián Do-

bogókőn, tavaly pedig Debrecenben. 
Idén ezt a rendezvényt a mi tanszé-
künk, köztük én is szervezem. Már 
három nemzetközi konferencián is 
részt vettem: Kolozsváron, Bécsben 
és idén nyáron Portugáliában. Utóbbi 
a világ legnagyobb viselkedéskutató 
konferenciája, közel ezer résztvevő-
vel. Én az első kutatásom eredmé-
nyeivel vettem rajta részt, és sok po-
zitív visszajelzést kaptam. Rendkívül 
hasznos volt, és természetesen hatal-
mas élményt jelentett számomra.

Mit csinálsz, miután hazamész 
a kutyusoktól?

Kutyázom tovább! A “kutyá-
zás” ugyanis nálam nem áll meg 
a munkánál: életem fontos ré-
szét jelenti az önkénteskedés is. 
Az Összefogás a Szánhúzókért 
Alapítványnál sétáltatással és 
tréninggel próbáljuk rehabili-
tálni a sokszor teljesen szociali-
zálatlan, elhanyagolt kutyákat. 
Egyiküket, Bizsut, örökbe is 
fogadtam, akinek a rehabilitáci-
ója olyannyira jól sikerült, hogy 
valószínűleg terápiás kutya lesz 

belőle, és terveim szerint sérült gye-
rekek életminőségének javításában 
fogunk segédkezni.

A mai világban, ahol annyi a 
kallódó fiatal, igazán erőt adó lát-
ni ilyen céltudatos, kitartó fiata-
lokat, mint amilyen te is vagy.

Hat évembe telt, míg elértem a cé-
lomat, de örülök, hogy kitartottam a 
nehézségek ellenére is. Nagyon sokat 
köszönhetek a családomnak, akik fo-
lyamatosan támogattak és tartották 
bennem a lelket, hogy eljussak idáig. 
Nélkülük nem lennék ott, ahol.

Bellér Annamária

Kutyákra hangolvaKedves Olvasó, van önnek 
kutyája? És vajon pontosan 

tudja, négylábú kedvence 
mit miért tesz? Egy érdekes 

tudomány, a kutyaetológia 
éppen ezzel a kérdéssel 

foglalkozik. A gyarmati 
Lehoczki Fanni, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem 
etológia tanszékének dokto-

randuszhallgatója élete 
nagy álmát valósította meg 
azzal, hogy a kutyák visel-

kedését tanulmányozza. 

Balassagyarmat, szeretlek!
Szent Mihály napja alkalmából, a Magyarország, szeretlek! 
országos programsorozathoz kapcsolódva egész délutánt és 

estét betöltő esemény-ka-
valkáddal várták az érdek-
lődőket a Civitas Fortissima 
térre. 

Először a Jánossy Képtár-
ban a városunkból elszárma-
zott fiatal írónő, Hatala Csenge 
mutatta be legújabb, Requiem 
című kötetét, amely egy 
1981-es Karthago-koncerten 
tragikus körülmények között 

elhunyt fiú halálának háttérkörülmé-
nyeit boncolgatja, benne a korabeli 
főszereplők, az együttes zenészei, 
a családtagok, ismerősök megszó-
laltatásával. 

A könyvbemutatót követően az 
Adam Croat and the Bad Girls (Hor-
váth Ádám és barátai) muzsikája 
vezette fel a Karthago-koncertet, 
amelyet hatalmas érdeklődés kí-
sért, sokan együtt énekelték a ze-
nészekkel a közismert slágereket. 
Végül, a rendezvény zárásaként, fellobbant Szent Mihály tüze is, 
így téve teljessé a több ezer balassagyarmati polgár ünnepét.

Címlapfotó: Torjay Attila
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Hangszerállomány frissítése, a 
tanári kar megfiatalítása, 
ezzel együtt a korábbi magas 
színvonalú oktatói-nevelői 
munka megtartása, illetve 
erősítése. Ezek a főbb célkitű-
zései a Rózsavölgyi Márk 
Alapfokú Művészeti Iskola 
minap kinevezett új igazgatójá-
nak, Csábi Istvánnak. 

Csábi Istvánt aligha kell bemutatni 
kedves olvasóinknak. A harmincas-
negyvenes nemzedék, mint pályakezdő 
ének-zene szakos tanárra emlékezhet 
személyében a Kiss Árpád Általános 
Iskolából, és a fiatalabb korosztály kép-
viselői is rendszeresen találkozhatnak 
vele, hiszen 1997 óta tevékenykedik a 
művészeti iskolában, ahol tizennyolc 
éven keresztül igazgató-helyettesi fel-
adatokat is ellátott. E mellett állandó 
szereplője a nemzeti ünnepek és ran-
gos megemlékezések alkalmából szer-
vezett kulturális műsoroknak, illetve 
hallhatjuk jellegzetes hangját a Balas-
sagyarmati Dalegylet kórusából.

 - Szerencsére elődeim, Réti Zoltán, 
aki húsz évig volt igazgató, és Ember 
Csaba, aki közel harmincöt esztendőn 
keresztül irányította az intézményt, 
nagyon jó alapokat raktak le, amelyre 
mindig megújulva, a kor kihívásaival 
szembeszállva építkezik, fejlődik a mű-
vészeti iskola – kezdte mondandóját az 
új igazgató. –  Ma már bátran mondha-
tom, az egész országban rangot vívott 
ki magának az intézményünk. Elég, ha 
csak az országos fuvoladuó találkozóra, 
a négykezes és kétzongorás verseny-
re, az idén már huszadik alkalommal 
megrendezendő magánének szakos 

hallgatói verseny jó hírére és a nyári 
nemzetközi muzsikustábor töretlen 
népszerűségére utalok. Akik nálunk ta-
nultak és a későbbiekben sem hagytak 
fel a zenéléssel, vagy rajzolással, szinte 
kivétel nélkül komoly pályát futottak 
be.

Csábi István azt mondja, két olyan 
pont van, amit néhány éven belül feltét-
lenül orvosolni kell. A tanári kar magas 
életkorát tekintve egyre időszerűbb a 
fiatalítás.  Éppen ezért szeretnék fel-
venni a kapcsolatot a zeneművészeti 
felsőoktatási intézményekkel, hogy a 
végzős hallgatókat, esetleg a gyakorlati 
éveiket éppen megkezdő szakembe-
reket ide irányítsák. Ez egyrészt fenn-

tartói, másrészt önkormányzati szintű 
egyeztetéseket is igényel, a tankerület, 
illetve a város vezetése partner ebben, 
például szolgálati lakás biztosításával, 
amire akad korábbról példa Balassa-
gyarmaton. A másik a hangszerpark 
korszerűsítése. Nagyon sok szülő nem 
rendelkezik olyan anyagi feltételekkel, 
hogy gyermekének hangszert vásárol-
jon, nekik az iskola kölcsönzi ezeket. 
A meglévő hangszerállomány egyre 
elavultabb, felújításra vár és újak be-

szerzését is tervezik. Most egy kor-
mányprogram keretében beindultak 
a hangszerbeszerzések, a Kodály-év 
kapcsán egy pianino-program is meg-
kezdődött, ebbe szintén szeretnének 
bekapcsolódni. Hasonlóképpen fontos 
feladat még az Óváros téri központi 
épület belső felújítása. A nyílászárók 
cseréjét a szigetelést már elvégezték, 
most az energetikai korszerűsítés kö-
vetkezik, amire a tulajdonos, a város 
önkormányzata már elnyerte a pályá-
zatot, de az előadóteremre is bőven rá-
férne a teljes tatarozás.

- A jövőbeni szakmai elképzelések-
kel kapcsolatban hozzátenném a Ró-
zsavölgyi kultusz erősítését – folytatta 
az intézményvezető. – Nemrégiben 
jártunk a Kozma utcai temetőben, név-
adónk sírjánál. A hant nagyon elhanya-
golt állapotú, és mivel más, Rózsavölgyi 
nevét viselő oktatási intézmény nincs 
hazánkban, ezért úgy érezzük, hogy a 
mi feladatunk a sír rendbetétele. Ezen 
kívül szeretnénk egy Rózsavölgyi-díjat 
is alapítani, tanári és növendéki kategó-
riában egyaránt, ezeket a tervezett Ró-
zsavölgyi Napok keretében szeretnénk 
átadni. A modern technika vívmánya-
inak beszerzésével érdemes lenne az 
oktatást segítő egyéb eszközállományt 
bővíteni, hiszen ez már követelmény a 
pedagógus-minősítéseknél is. Azonban 
a legfontosabb feladatunk, hogy hagyo-
mányaink szellemében minél több diák 
ismerkedjen meg nálunk a művészetek 
szépségeivel, zenével, képzőművésze-
tekkel, színjátszással, modern tánccal, 
illetve a kimagasló teljesítményt nyújtó 
diákoknak irányt mutassunk tehetsé-
gük kibontakoztatására. 

Hegedűs Henrik
Fotó: Sümegi Tamás

Kibontakozás a hagyományok szellemében

Ötmillió forint a kórháznak
Nagy érdeklődés kísérte a Richter Egészségváros rendezvé-
nyét: több mint ötmillió forintot kapott a városi kórház. 

Dr. Ádám György, a Szent György Patika – a Richter referencia gyógyszertára – 
tulajdonosa kapcsolatainak (is) köszönhetően érkezett városunkba az országszerte 
ismert rendezvény. A napindító reggeli egészségséta után a polgárok lelkesedése 
nap közben sem csökkent, a nagyszínpadon fellépések váltották egymást, míg har-
minc sátorban tanácsadások és szűrések várták az érdeklődőket. 

Minden egyes tanácsadásért, előadásért és szűrővizsgálatért 300 forintnak meg-
felelő adománypont járt. A gyarmatiak aktív részvételének köszönhetően a Richter 

által felajánlott 2 milliós alapadomány a nap végére 5 181 800 millió forintra nőtt. Az összegyűlt összegből emésztőszervi daganatok diagnoszti-
káját és gyógykezelését segítő eszközök beszerzését tervezi a Dr. Kenessey Albert Kórház.

Ezt az összeget nem a kórház, hanem Nyugat-Nógrád lakossága kapta, mi pedig mindent megteszünk, hogy tudásunkkal a legjobbat nyújtsuk 
nekik - nyilatkozta dr. Szabó Géza főigazgató.
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A középkorban szokás volt a városok-
ban olyan temetkezési hely kialakítása, 
ahol a - többnyire ágrólszakadt szeren-
csétlenek, öngyilkosok, akasztottak, 
földönfutók csupasz tetemeit elhanto-
latlanul hagyták ott közszemlére téve. 
A polgárok korzózva, templomból jövet, 
jártukban-keltükben, váratlanul, bom-
ló testek látványába ütköztek, sokszor 
borzongató szórakozásul keresték fel 
a helyet. Eredeti funkciója a földi élet 
végére, a halálra való emlékeztetés di-
rekt és sajátos módja is lehetett ez. A 
templomok tömjénfüstje, gregoriánja, 
emelkedett tedeumos áhítata után a 
testi enyészet szörnyű kontrasztjával 
találkozás sokkoló fel-
hívás lehetett az ember 
transzcendens külde-
tésére.

Ez a kettős élmény-
réteg egyidejű felmu-
tatása, így, félelmetes 
őszinteségével teszi 
olyan modernné a korabeli Hierony-
mus Bosch képeit, Villon verseit, de 
még a századvégi dekadencia is magán 
viseli nyomait. 

A direkt módszerek aztán finomod-
tak; az utcai naturalizmus után a ke-
mény részletek a művészi fantázia, 
az imádságos könyvek és prédikáci-
ók, népénekek, a szegények Bibliája, 
a falfreskók közvetítésével szolgálták 
a memento mori ébren-tartását. „Isa 
pur es homou vogymuk" - üzeni a sír 
széléről nyolcszáz éves archaizmusá-
val hajdani honfitársunk, hogy évente 
legalább kétszer eszünkbe jusson; ham-
vazószerdán és mindenszentek estéjén. 
Ilyenkor a vörös égalja messziről jelzi a 
temetők helyét, máshol mintha a domb-

oldal égne, s betölti a környéket a gyer-
tyaillat.  

Temetőben járva az ószövetségi pré-
dikátor szavait fontolgathatjuk: "Mert 
minden csak hiábavalóság!" Több évez-
reden át gyűrűzött az emberi lét véges-
ségére a figyelmeztetés, az örökérvényű 
igazság mégis mintha nehezen találna 
helyet ember-lelkünkben, hiszen min-
den nyomorúságunk ellenére nyomát 
akarjuk hagyni pár évtizedes ittlétünk-
nek a világon. 

Így üzen a történelemkönyvek részle-
teinél hitelesebben és megrendítőbben 
a thermopülai szorost végsőkig tartó 
spártai katonák sírfelirata, a városunk-

ban elesett névtelen ka-
tonák kereszterdeje, a 
solymári temető angol, 
amerikai, ausztrál re-
pülőinek mértani ren-
dezettségben fehérlő 
emlékkeresztjei, a mo-
hácsi nemzeti sírkert 

bólogató, hatalmas kopjafái, az '56-o-
sok nemzetiszín-szalagos emlékoszlo-
pai, balatonudvari szívalakú sírkövei, 
és saját halottaink ápolt vagy már elfe-
ledett sírhelyei. 

Közös embersorsunk tudatától elfo-
gódottan egy pár percre tetten érjük a 
véges időt, amikor megállunk I. András 
hamvai fölött a tihanyi altemplomban, 
vagy letekintünk a branyiszkói mere-
dek szakadékra az autóútról, a lipót-
városi Batthyány-emlékmécsesnél; a 
Kerepesi temetőben Babits, Farkasré-
ten Kodály, Óbudán Sinkovics sírjánál, 
vagy a nagycenki mauzóleumban az 
örökmécses félhomályában betűzzük a 
legnagyobb magyar sírfeliratát:

" Voltunk, mint ti ; / Lesztek, mint mi."

Az utóbbi évtizedekben az országutak 
mentén a gyarapodó keresztek, koszo-
rúk, csokrok a civilizáció árnyékának 
szomorú emlékhelyei, s talán a várat-
lan sorscsapás elleni rezignált tiltako-
zás nagyon emberi szimbólumai is. 

A kikerülhetetlen tény keménysége 
ellen a megrendülés gyászában az el-
hunyt értékeit, tetteit szoktuk szembe 
helyezni. Az élőre emlékezünk, ami-
kor az égő gyertya bevilágít életsorsot, 
előhív arcot, hangot, gesztusokat, me-
lenget érzéseket; ahogy a keresztények 
számára a keresztelés első lobjától 
kezdve a lélek halhatatlanságát hirde-
ti a gyertyafény A Boldog Feltámadás 
Reménye Alatt. 

ABFRA, olvassuk a protestáns fejfá-
kon és sírköveken. És a rövidítés üzene-
tén már semmit nem változtat a teme-
tői hely szellemétől idegen hivalkodás, 
sem az elmulasztott jótettek utólagos, 
szeretetpótló gesztusaiként állított, túl-
méretezett síremlékek, az élők önigazo-
ló lelkiismeret-obeliszkjei.

Vajon tudunk-e olyat mondani a 
ma emberének az elmúlásról, ami 
nem félelmet kelt, hanem tartást ad? 
- egy rádiós beszélgetést hallgatva fi-
gyeltem fel e kérdésfeltevésre. Talán 
egyetérthetünk azzal, hogy amikor a 
halálról beszélünk, akkor valójában 
az életről, életminőségről, sőt az élet 
céljáról beszélünk; hogy a "futását" 
bevégző ember tartását is élt élete ha-
tározza meg. 

Halottak napján szeretteink sírjánál 
magunkkal és emberi kapcsolatminő-
ségünkkel is szembenézünk, így emlé-
kük az életnek, az élőknek szóló intelem 
is: "Tegyük a jót, amíg időnk engedi!"  

Veres József

  Az élőkre emlékezünk

Tegyük 
a jót...

“
“

Évindítás a tankerületben A Balassagyarmati Tankerületi Központ által fenntartott ok-
tatási intézményekben a legnagyobb rendben lezajlott a tan-
évkezdést – tájékoztatott Nagyné Barna Orsolya igazgató.

A központ vezetője hozzátette, több helyen voltak a nyáron kü-
lönböző tatarozási, karbantartási munkák, illetve megemlített né-
hány átszervezést, amelyek közül csak az érinti Balassagyarma-
tot, hogy a nyírjesi RIDENS intézményben beindult az általános 
iskolai oktatás is. 

A Balassi Bálint Gimnáziumban pedig megkezdődött a magyar-
angol két tanítási nyelvű képzés előkészítése, amely a következő 
tanévtől valósul meg. Nagyné Barna Orsolya hozzátette, összes-
ségében mintegy tíz százalékkal csökkent a gyermeklétszám az 
iskolákban, ám osztálybontások révén több csoportban tanulnak 
majd a diákok.  
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A szervezett egészség meg-
őrzés érdekében dr. Bartal 
Gábor főorvos 1984-ben meg-
alapította a Rizikó Klubot, 
melynek neve tíz év után 
Egészségvédők Egyesülete 
Balassagyarmatra módosult. 
Az Egyesület tevékenységé-
nek egyik legfőbb célkitűzé-
sévé vált a betegségek meg-
előzése, a betegeknél pedig a 
lehetőségekhez képest tünet-
mentes élet érdekében kiala-
kítandó megfelelő életmód, 
az egészséges táplálkozás, a 
testmozgás fontosságára való 
figyelem felkeltés.

Az Egyesület folyamatosan végzi 
az egészség megőrzésére irányuló 
ismeretterjesztő munkáját. Jelenleg, 
immáron három és fél éve az elnök 
dr. Németh György főorvos, szekció 
vezető dr. Bartal Gábor főorvos, dr. 
Pálffy Ágnes főorvosnő, dr. Csekey 
László főorvos és dr. Csaja Terézia 
főorvosnő. A titkár Bécsiné Miklecz 
Marietta, a „Zöld percek” előadója 
Cseh Marcellné, az étel kóstolókat 
Kiss Istvánné készíti.

Az Egészségvédők Egyesülete 
2011-ben abban a megtisztelésben 
részesült, hogy munkássága elisme-
réséért megkapta a Pro Urbe díjat. 

Az Egyesület rendszeres összejö-

veteleket, előadásokat szervez, 
ahol a város lakosságának egész-
séges életmódra nevelését végzi. 
Az előadások színvonalasak, vál-
tozatosak, több szakmai irány-
vonalat képviselnek. A teljesség 
igénye nélkül szeretnék meg-
említeni néhány előadót, akik a 
közelmúltban látogattak el váro-
sunkba és értékes információk-
kal gazdagították a hallgatóságot: 
Prof. Bagdy Emőke, Szabó György 
(Füves Gyuri bácsi), Prof. Hegyi Gab-
riella, dr. Csókay András, Jagyutt Pé-
ter, Prof. Martos Éva, Eőry Emese. 
Minden előadást a „Zöld percek” kö-
vetnek, majd a kóstoló, ahol a tagság 
valóban egészséges ételeket kóstolhat 
meg, mely az egészséges táplálkozás 
irányába tereli a jelen levőket. 

Évente minimum öt előadást hall-
gathatnak végig a tagok, de kivétel 
nélkül minden évben vannak nyílt 
előadások, ahová a tagságon kívül 
mindenki eljöhet. Várhatóan idén 
még két előadás lesz, a soron követ-
kező előadó dr. Erőss László. Nyáron 
Szabó Györgyhöz, Füves Gyuri bá-
csihoz egész napos kirándulást szer-
vezett az egyesület vezetősége, nem 
kizárólag a tagoknak, de a későbbiek-
ben várhatók hasonló kirándulások. 

Az Egészségvédők Egyesülete évti-
zedekig szervezte a Mozdulj Gyarma-
tot, az elmúlt időszakban már ez nem 
a vezetőség feladata, de ettől függetle-
nül az ilyenkor esedékes szűrő vizsgá-

latokat az egyesület szakdolgozói vég-
zik, mint például vércukorszint mérés, 
vérnyomás mérés, testzsír százalék 
mérés, testtömeg index számolás több 
száz résztvevőnél. Az egyesület óvodai 
szűrővizsgálatokat is végzett, de időn-
ként közreműködik iskolák egészség-
napjainak rendezésében is. 

Az egyesület elnöke, dr. Németh 
György elmondta: - Továbbra is az a 
célunk, hogy segítsük az egészségügyi 
felvilágosítást, az egészséges élet-
módra való nevelést, ennek a gyakor-
lati megvalósítását, vagyis folytassuk 
azt, amit az elmúlt három évtizedben 
végeztünk. Célunk, dr. Eőry Ajándok 
főorvos úr szavait idézve: „Élj 100 
évet egészségesen!”

Szeretnénk, ha egyesületünk tag-
sága folyamatosan gyarapodna, min-
denkit szívesen látunk: jelentkezni 
dr. Bartal Gábornál lehet, a Kórház 
kardiológiai szakrendelésén.

(Fotónkon dr. Németh György és 
dr. Bartal Gábor)

Lévavári-Vajas Éva

Akiknek szívügyük az egészség

Konferencia a támogatott lakhatásról
Az ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület regionális szakmai kon-
ferenciát rendezett városunkban.

A konferencia célja volt a Nógrád 
megyében is elindult támogatott lakha-
tási folyamatok tekintetében a korábbi 
években más megyékben létrejött la-
kóotthonok működéséről előadásokat 
hallgatni és új ismereteket szerezni. 

A konferencia előadói Borsod-Abaúj-
Zemplén, Heves, Veszprém és Nógrád 
megye kiváló szakemberi és a Tapolcán 

évek óta működő lakásotthon lakói voltak. Előadást tartottak továbbá: Szekeres 
Pál, miniszteri biztos és Szentkatolnay Miklós, az FSZK Közhasznú Nonprofit Kft. 
irodavezetője, valamint Király János lakó Bercel községből. 

A berceli Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon érintett la-
kói közül több személy is részt vett a rendezvényen. 

A konferenciát az ÉFOÉSZ Központi Irodája, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma és a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház támogatták. 

Fábri Lászlóné

Erős tűzoltók versenye
Igen komoly megpróbáltatás elé néztek azok 
a tűzoltók, akik a Civitas Fortissima téren ver-
senyeztek azért, hogy eldöntsék, kik a legerő-
sebb lánglovagok a megyében. 

A gyarmati parancsnokságon dolgozó férfi-
ak közül is többen vállalták a megmérettetést, 
amely négy, egymásra épülő, nehéz feladatból 
állt: tömlőkitekerés és fel-
csavarás, kismotorfecs-
kendő-húzás, állványzat-
ról mentés, és gázpalack 
– illetve bábucipelés pa-
lánkmászással vegyítve. 
Így a járókelők is közvet-
len közelről tapasztalhat-
ták meg, milyen extrém 
körülmények között telje-
sítenek nap mint nap a tűzoltók. A kisgyermekek 
különösen élvezték a lánglovagok versengését.
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Az új szakosztály alapításánál Barna 
János, megyei közgyűlési alelnök is közre-
működött. A klub vezetői felvették a kap-
csolatot a Nógrád Megyei Kormányhiva-
tal illetékeseivel, és ingyenes használatba 
kapják az egykori határőrőrség, jelenleg 
rossz állapotban lévő tornatermét. 

Az erről szóló megállapodást dr. Sza-
bó Sándor, megyei kormánymegbízott 
és Klinger Attila, a BSE-Palóc Farkasok 
USE elnöke írta alá Szikora István, vala-
mint Balla Mihály országgyűlési képvise-
lő és Csach Gábor alpolgármester jelen-
létében. 

Az új szakosztály igazgatója, Urbán 
László elmondta, párhuzamosan a tor-
naterem felújítási munkálataival, a helyi 

általános iskolákban a felső tagozatosok között megkezdik a tehet-
ségek toborzását, míg az eszközök – többek között egy versenyring 
– beszerzésében a Magyar Ökölvívó Szövetségtől várnak segítséget 
(fotóinkon Szikora István és Barna János).

Újjáéledő bokszélet

Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 
pályázatot hirdet GAMESZ 

Család- és Gyermekjóléti Központ Balassagyarmat
esetmenedzser 

munkakör betöltésére. 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. október 23. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Gúth Melinda szakmai vezető nyújt, a 
06-35/300-144, 06-20/420-7623 -os telefonszámon.

Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 

Igazgató (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. november 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga 
Andrea jegyző nyújt, a 0635/505-925 -os telefonszámon.

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet 
Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztály 

jogtanácsos 
munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. november 13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga 
Andrea jegyző nyújt, a 0635/505-925 -os telefonszámon. 

Nem kell füstölögni
Mi a teendő, ha azt tapasztaljuk, hogy a környe-
zetünkben élők nem a megfelelő tüzelőanyaggal 
biztosítják otthonuk melegét? 

A fűtési szezon kezdetével egyre több panasz ér-
kezik a terjengő kellemetlen füst és a romló levegőmi-
nőség miatt. Sajnos sok háztartásnál tapasztalható, 
hogy nem csak a rossz minőségű szi-
lárd tüzelőanyagok, a vizes fa és a lignit 
égetésével fojtják füstködbe a környé-
ket, hanem a mindenféle háztartási hul-
ladék, autógumi, bálás ruha, építési- és 
bútorlaphulladék is bekerül a kályhákba. 
Régen a lakossági hulladék nagy része 
viszonylag kis légszennyezéssel eléget-
hető volt, ma viszont szinte mindenben 
van műanyag, mesterséges, szervetlen 
anyagok, és ezek elégetése súlyosan 
mérgező vegyi koktélt juttat a levegőbe. 

Mi a teendő, ha azt tapasztaljuk, hogy 
a környezetünkben élők nem a megfelelő tüzelő-
anyaggal biztosítják otthonuk melegét? 

A házi hulladékégetést több mint 15 éve jogsza-
bály tiltja. A levegőtisztaságról szóló kormányrendelet 
egyértelműen fogalmaz, a hulladékok égetése tilos, 
és több százezer forint bírságot is kiszabhat miatta a 
járási hivatal. Így, amennyiben hasonló problémával 
találkozik, kérjük, hogy bejelentését a Nógrád Megyei 
Kormányzatival Balassagyarmati Járási Hivatalához 
tegye meg.

Szikora István, azaz Bunyós Pityu 
közreműködésével, a BSE-Palóc 
Far ka sok Után pótlás Sport-
egyesület kebelében éled fel 
hamarosan városunk ökölvívása. 
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A 2016/17-es idény csalódást keltő 
teljesítménye után nyáron a klubve-
zetés megköszönte a munkáját Györf-
fy Sándor edzőnek, és az irányítással 
megbízta a gárda kiváló balkezes át-
lövőjét, Horváth Szilárdot. A civilben 
a gyöngyösi főiskolán oktató fiatal 
szakember ezzel kettős feladatot vál-
lal, mivel a pályán kívül, a kispadi ve-
zénylésben is bizonyítania kell. 

A frissiben kinevezett mester 
azonnal az együttes megerősítésébe 
kezdett. Megkereste Csuka Balázst, 
a törökszentmiklósiak balszélsőjét, 
aki az elmúlt bajnokságban összesen 
száznegyven gólt lőtt, és igenlő vá-
laszt kapott. Hasonlóképpen leiga-
zolták a Nyírségből érkezett beállóst, 
Kaszás Sándort, míg kapusposztra a 
távozó Balogh Ádám helyére a Pénz-
ügyőr SE hálóőre, Valkusz Ádám ke-
rült. Sajnos a negyedik új fiú, Keresz-
tes Péter hamar megsérült, rá sokáig 
nem számíthatnak az egyesületnél.

Az új szezon első három mérkő-
zése kőkemény diónak ígérkezett a 
kábelesek számára. Rögtön a nyi-
tányon az NB I-ből éppen kiesett 
Balmazújvárost fogadták, és hiába 
volt a reménykeltő, ügyes és lelkes 
játék, ha a kedvezőtlen játékvezetői 
ítéletek a legrosszabb pillanatokban 
sújtották a fiúkat, így vereség lett a 

vége. Ám gyorsan gyógyír találtatott 
a sebekre, hiszen a következő fellé-
pésen, Törökszentmiklóson bravú-
ros győzelmet aratott a társaság. En-
nek folytán a listavezető békésieket 
igen reményteli hangulatban várták 
az Ipoly-parti sportcsarnokban. A 
szerencse azonban elpártolt a gyar-
matiaktól. Ugyan kétszer is jelentős, 
három-négygólos hátrányból álltak 
fel és egyenlítettek ki, a holtponto-
kon nem tudtak átlépni, így nyerniük 
sem sikerült.

Különösebb kétségbeesésre és 
csüggedésre viszont egyáltalán nincs 
ok. A szurkolók és a szakemberek 
egyöntetű álláspontja szerint mind 
képességekben, mind szellemiség-
ében jobb ez a csapat a tavalyinál. A 

két szélső, Nagy Dániel és Csuka Ba-
lázs, valamint az átlövő Albert-Tóth 
László egyre markánsabb formába 
lendült, Székely Kristóf támadásban 
rendkívül összpontosítva irányítja a 
többieket, míg védekezésben a ruti-
nos Horváth Szilárd-Kajdy Norbert-
Dóczi Dávid-Tihanyi Róbert alkotta 
tengely jeleskedik.

Lapzártánkkor a másodosztály ke-
leti csoportjának tizenhármas me-
zőnyében a tizenegyedik helyen ta-
nyázik a Kábel SE, és a cél továbbra 
is a biztos bennmaradás kivívása. Ám 
nem lehet kétség afelől, hogy menet 
közben változnak majd az elképzelé-
sek – mert mint fentebb már szóltunk 
róla: ez a társaság többre hivatott.

Hegedűs Henrik

Többre hivatottak a Kábel kézisei

Egyre népszerűbb a kajakozás
Öt évvel ezelőtt még csak hárman evezgettek a nyírjesi tavon, 
ám Ulveczki Edina kitartásának köszönhetően egyre sikere-
sebbek a Vitalitás kajakosai.

Ulveczki Edina a Vitalitás SE egyik legsikeresebb sportolója: ki-
magasló eredményeket ért el erőemelésben, világcsúcsot jegyez 
fekvenyomásban, de azt már kevesebben tudják róla, hogy még ak-
tívan kajak-kenuzott a fővárosban, mikor 17 évvel ezelőtt az UTE ka-
jak-edzője lett. Ilyen múlttal a háta mögött nem csoda, hogy öt évvel 
ezelőtt gyermekeivel kijárt evezgetni a Nyírjesbe. A jó példa ragadós 
lett, ma már egy szép jövő előtt álló szakosztályról beszélhetünk.

- Mindig is bíztam benne, hogy egyre többen csatlakoznak hoz-
zám – magyarázza 
Edina -, hiszen a ka-
jak nem csak kemény 
munkára, önfegyelem-
re és kitartásra nevel, 
de az egyik legered-
ményesebb honi sport-
ág is. Büszkén mond-
hatom, jelenleg már 15 
kajakosunk van! 

A szakosztály ve-
zető-edző elégedett 

az idei évvel: - Megannyi élménnyel gazdagodtunk a sátras edző-
táboraink, a kenus túrázásaink során, de mindezek mellett szép 
sportsikereket is arattunk. Nagyon jó közösség alakult ki, a tanít-
ványok hajtják és motiválják egymást, nálunk mindig mosolygósan 
végződnek az edzések. De azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a 
jó sportolás mellett jó tanulók is a kajakosaink!

De lássuk a magunk mögött hagyott nyár legfontosabb eredmé-
nyeit! Az Országos Diákolimpia iskolák közötti versenyén a Jámbor 
Karina-Csábi Dorka páros 4., egyesben Siket Anna és Csábi Dorka 
4., míg Jámbor Karina 7. lett.

A nőtincsi tavon rendezett Régiós Eszkimó-Indián Játékokon Si-
ket Flóra 2., Csábi Dorka 6., Jámbor Karina 9. helyen végzett.

A Tokaj Vízitúra Kupán (10 km.) és a Ráckeve Vízitúra Kupán (10 
km.) az Ódor Barnabás-Jámbor Versény páros egyaránt 4. helyet 
szerzett. A Nőtincsi Kupán Ódor Barnabás 3. lett 200 méteren, míg 
2 km-en 2. helyen végzett, Jámbor Versény 4. lett 200 m-en.

A Ráckevei Őszi Ászok Kajak Kupán Ódor Barnabás aranyérmet 
szerzett 2 km-en, és Jámbor Versényé lett az ezüstérem.

A Vitalitás kajakosai a Nyírjesben eveznek a nagy hideg be-
köszöntéig, utána jönnek a konditermi edzések, sok futással és 
úszással kiegészítve. Támogatókat is keresnek, hiszen az összes 
felszerelésük, az utazások, az edzőtáborozások saját zsebből 
mentek, amelyek nem kis megterhelést jelentettek a családoknak. 
Szükségük lenne motorcsónakra, páros hajókra, kajakgépekre is. 
Az elszántság és akarat viszont megvan.

Bár az első három mérkő-
zésén mindössze két 
ponttal gazdagodott a férfi 
kézilabda NB I/B szept-
ember közepén kezdődött 
új szezonjában a Kábel 
SE, már most egyértel-
műen látszik, hogy a tár-
saság többre hivatott a 
tavaly a kiesés elkerülé-
séért küzdő társaságnál.








