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Újra szép lesz a Vármegyeháza
Elkezdődött a Vármegyeháza 

állagmegőrző felújítása. Az el-
következő napokban sor kerül a 
bádogozásra, a vakolat helyreállí-
tásra és festésre is a déli és keleti 
homlokzatokon. Az épület érintett 
homlokzatai  harminc év után 
ujúlnak meg, ezzel is folytatódik a 
2013-as főtéri rekonstrukció. Még 
idén megújul a Rákóczi 16-18-as 
XIX. századi emeletes épülettömb 
külső homlokzata is a Szabó Lő-
rinc utca sarkán.

Jövő év végéig megvalósul az a 
700 millió forintos beruházás, 

amelynek köszönhetően az
egykori Határőrség épületébe 
költözik több kormányhivatal.

A megye városaiban a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal az elmúlt években több mint 
harminc feladatellátási helyet vett át, ame-
lyek párhuzamos működtetése logisztikailag 
nem egyszerű és az elaprózódott hivatali 
szerkezet gyakran nem is hatékony. 

Városunkban – a Városházán kívül – 
négy egykori családi ház és egy társasház 
ad helyet járási osztályoknak, megyei fő-
osztályok kirendeltségeinek. Az ingatlanok 
hasznosításának ügyében még március 
elején konzultált dr. Szabó Sándor, Nógrád 
megye kormánymegbízottja, Balla Mihály, a 
térség országgyűlési képviselője és Csach 
Gábor alpolgármester. Az egyeztetésen 
kiderült, hogy Balassagyarmat érdekei sok 
tekintetben egybe esnek a Kormányhivatal 
terveivel. Az 1928-ban épült egykori ma-
gyar királyi csendőr- és rendőr laktanya 
(más néven államrendőrségi és csendőr-
ségi palota) – melyet legutóbb, évtizedekig 

a Határőrség használt - állami tulajdonban 
van, a racionális működtetés a város és a 
kormányhivatal közös érdeke.

Az épületek bejárását követően mind Bal-
la Mihály, mind Csach Gábor támogatásáról 
biztosította a kormánymegbízottat a Balas-
sagyarmati Járási Hivatal áttervezésének 
megkezdéséről. Az egykori Csendőrpalota 

felújításával egy helyen lesznek elérhetőek 
a nyugdíjbiztosítás, az igazságügyi szolgá-
lat, az egészségbiztosítás, a földhivatal, a 
foglalkoztatási osztály, a népegészségügyi 
és az állategészségügyi osztályok. Ez a köz-
pontosítás mind a kormányhivatal járási hi-
vatala, mind az állampolgárok számára időt, 
energiát és költségeket takarít meg.

Az épület jelenleg a Magyar Állam tulajdona, 
a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság keze-
lésében áll. A Nógrád Megyei Kormányhivatal 
kérvényezte a kezelésbe átvételt, amelyet tá-
mogat a Miniszterelnökség. Amint az átadás 
megtörténik, kezdődhet a tervezés, majd 2017-
ben a kivitelezés, amelyet még a jövő év végé-
ig szeretne befejezni a kormányhivatal. Hazai 

forrásból hétszázmillió forintos támogatást ka-
pott a megyei kormányhivatal a beruházásra.

Nem mellékes érv a beruházás gyarmati 
támogatása mellett az sem, hogy a projekt 
megvalósítása után lehetetlenné válik az 
ingatlan Kossuth utcai traktusában lévő Kö-
zösségi Szálló kapacitásbővítése…

(szilágyi)

Megújuló kormányhivatali épületek

Bemutatkozott a Plébánia 
új vezetője 
Váltás történt a Szentháromság Plébánia 
vezetésében.

Mint arról már hírt adtunk, dr. Stella Leontin ka-
nonok tizenegy évnyi szolgálat után távozott váro-
sunkból. 

Turai János, az 
új plébános október 
9-én, a szentmisé-
ken mutatkozott be a 
közösségnek. 1950-
ben született, 1975-
ben szentelték pappá 
Vácott, kápláni éveit 
Kiskunlacházán, Bu-
dapes-ten, Kiskun-
halason és Vácott, a 
Fehérek templomában töltötte.

Plébánosként működött Dányban, Kemencén, 
Szolnokon a Belvárosi Plébánián, majd 2009-ben 
lett a Máriabesnyői bazilika plébánosa és a Mater 
Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház igazgatója. 

Új állomáshelyét szent Pál filippi levelének gon-
dolatával fogadta:  „Elfelejtem, ami mögöttem van, 
és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a 
kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre 
Isten meghívott Krisztusban.” 

aktuális

Díszburkolat és emlékmű a Bajcsyn
Napokon belül 

befejeződik a Bajcsy 
utca díszburkolása 
a Deák és József ut-
cák között. Ugyanitt 
új 56-os emlékmű is 
készül. A nagyobb fe-
lületű járdafelújítások 
az Ady, Benczúr, Rá-
kóczi, Vizy és Batthy-
ány utcákban folyta-
tódnak még az idén.
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Az október első vasárnapján rende-
zett népszavazás balassagyarmati 
eredményei szinte hajszálra meg-
egyeznek az országos adatokkal.

Az október 2-án rendezett népszavazáson 
az összes választópolgár 41,31 százaléka 
szavazott érvényesen: 56 ezren "igen"-nel, 
3 millió 361 ezren "nem"-mel – ez utóbbira 
többen szavaztak, mint ahányan 2003-ban 
Magyarország EU-ba való belépésére. 

A Magyarországon és a külképviseleteken 
a szavazókörökben leadott, valamint a levél-
ben beérkezetett szavazatokat összesítése 
szerint a szavazáson 3 642 671-en vettek 
részt. 3 417 572-en, az összes választópol-
gár 41,31 százaléka szavazott érvényesen, 
56 157-en "igen"-nel, 3 361 415-en "nem"-
mel. 

1990 óta, a kvótareferendum előtt négy 
országos népszavazást tartottak, amelyen 
összesen hét kérdést tettek föl: a NATO- és 
az EU-csatlakozásról, az egészségügyi in-
tézmények állami tulajdonban tartásáról, a 
kedvezményes honosításról, a kórházi napi-
díjról, a vizitdíjról és a tandíjról. Ezek közül 
egyetlen esetben szavaztak egy kérdésre 
egyféleképpen többen, mint október 2-án 
a "nem"-ekre: a 2008-as népszavazás első 

kérdésére, a kórházi napidíj elutasítására 3 
385 981 "igen" szavazat érkezett.

A balassagyarmati eredmények szinte haj-
szálra megegyeznek az országos adatokkal. 
A választópolgárok 43,64 százaléka, 5598 fő 
jelent meg az urnáknál (ez magasabb, mint 

a Nógrád megyei átlag). Érvénytelenül 415-
en (7,41 %) szavaztak. Az érvényes szava-
zók közül az „igen”-re 90-en (1,74 %), míg a 
„nem”-re 5093-an (98,26 %) voksoltak. 

A szavazóköri adatok elemzéséből jól 
látható, hogy a Fidesz teljes 2014-es or-
szággyűlési bázisa (3740 szavazó) felett 
kisebb részben a Jobbik, nagyobb részben 
pedig az MSZP-DK szavazók álltak a refe-
rendum mellé: a 2014-ben erős MSZP-DK 
körzetekben jelentősebb, az erős Jobbik 
körzetekben pedig gyengébb volt a „nem” 
szavazatok száma, mint a teljes jobboldali 

(Fidesz-KDNP-Jobbik) szavazatok száma 
2014 áprilisában. Legnagyobb szavazatnö-
vekedés a 2014-ben az MSZP által meg-
nyert 4-es, legnagyobb szavazatcsökkenés 
pedig a Jobbik által megnyert 10-es körzet-
ben volt. Tehát az MSZP-DK szavazóbázi-

sának jelentős része egyetér-
tett a kvóták elutasításával és 
ennek a választáson hangot 
is adtak, ugyanakkor a beván-
dorlás ellenes Jobbik szava-
zóinak jelentős része otthon 
maradt.  A legmagasabb rész-
vétel (52,6%) a Játékvár óvoda 
környékén volt, itt „nem”-mel 
szavazott a körzet választói-
nak 48 %-a. A legalacsonyabb 

(34%) részvétel a Madách ligetben volt, ahol 
a „nem” szavazatok a körzet szavazóinak 
32%-át tették ki. Érdekesség, hogy a Közös-
ségi Szálló környékén lakók is a városi átlag 
alatti részvételi hajlandóságot mutattak és a 
„nem” szavazatok itt is alig haladták meg a 
körzeti szavazók 32 %-át.

Balassagyarmaton sok új és fiatal szava-
zó volt, ezzel magyarázható, hogy a korábbi-
aktól (30-50 szavazat) lényegesen több volt 
(415) az érvénytelen szavazatok száma, hi-
szen arra itt kampányolt egy fiatalokat meg-
célzó anarchista viccpárt.              (szilágyi)

Népszavazási eredmények

Jótékonysági bál 
a Fido Állatmentő 

Alapítvány 
szervezésében 
November 5-én 18.00-02.00 

óráig, Vármegyeháza Díszterme
Üdvözlő-ital, svédasztalos 

büfé, zene, tánc, tombola érde-
kes nyereményekkel, (állat)baráti 
beszélgetés.

Fellép a Vitalitás-Rózsavölgyi 
Jazz Tánccsoport.

A teljes bevételt a megmen-
tett kutyák ellátására fordítják! 
Aki személyesen nem tud eljön-
ni, de szívesen támogatná az 
árva kutyusokat, az támogatói 
jegy vásárlásával megteheti a 
szervezőknél.

Jegyek elővételben telefonon 
igényelhetők (Dallos Szilvia: 06-
20/234-3446, Kálmán Katalin: 
06-30/456-6030, Sztraka Viktória: 
06-20/406-5888, Török Evelin: 
06-30/732-0259, Varga Andrea 
Regina: 06-30/564-1547) vagy a 
helyszínen válthatók 3000 Ft-ért.



Városunk önkormányzata az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulóján, a Magyar Köztársaság 

Nemzeti Ünnepén, ünnepi képviselő-testületi ülésen 
köszönti Balassagyarmat szakmai kitüntetettjeit.

        

Balassagyarmat Kiváló Pedagó gusa díjban részesül Farkas 
Mihályné,aCseperedőTagóvodavezetőóvodapedagógusa,a
városkisgyermekeineknevelésébenbetöltöttkiemelkedőszere-
péért.

Balassagyarmat Kiváló Pedagógu sa díjat kap Pintérné Péter 
Eleonóra,aDózsaGyörgyÁltalánosIskolabiológia-technika
szakostanárnőjetöbbévtizedesáldozatosnevelőmunkájáért.
BalassagyarmatKiválóPedagógusadíjbanrészesül Jancsó

Péterné,aSzent-GyörgyiAlbertGimnáziummagyarnyelv
és irodalom-történelemszakostanárnője,apedagógusipálya
irántérzettelkötelezettségénekelismeréséül.

Balassagyarmat Kultúrájáért díjban részesül Franka Beáta, 
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola karvezető-
szolfézs-zeneelmélet tanárnője a zenei élet területén kifejtett
áldozatosmunkájáért.
Balassagyarmat Egészségügyéért díjat kap dr. Szakács

ZoltánnéDr.Kadosa Ildikó, aDr.KenesseyAlbertKórház-
Rendelőintézet Addiktológiai és Rehabilitációs osztályának
osztályvezetőfőorvosa,akitöbbévtizedesmunkájávalkivívta
aszakmaelismerését,abetegekéscsaládjaikmegbecsülését.
BalassagyarmatSportjáértdíjbanrészesülTaskóAndrás,a

Dózsa György Általános Iskola testnevelés-földrajz szakos
tanára,Balassagyarmatvárossportéletébenbetöltöttszerepé-
ért.
BalassagyarmatSportjáértdíjatkapBenkőZsoltnényugdí-

jasóvónő,aVitalitásSportegyesületszabadidőszakosztályá-
nakvezetője,azegészségeséletmódfontosságánakmegismer-
tetéseérdekébentetterőfeszítéséért.
Balassagyarmat Szociálpolitikáért díjban részesül Szabó

Lászlóné,aSzentErzsébetIdősekOtthonamosónő,vasalónő,
csereruha raktárkezelője, több évtizedes áldozatos munkájá-
ért.
Balassagyarmat Szociálpolitikáért díjat kap Záhorszki

Attiláné, a SzentErzsébet IdősekOtthona ápolónője, példa-
mutató és megbízható munkájáért.
Balassagyarmat Közösségéért díjban részesül a Palóc

Triatlon szervező-rendező csoportja, példaértékű munkássá-
gukért,amellyelországszerteelismeréstvívtakki.
BalassagyarmatKözösségéértdíjatkapaFIDOÁllatmentő

Alapítvány, amelynek tagjai önzetlenül, saját költségükön
végzikagazdátlanebekbefogadását,elhelyezését.
Balassagyarmat Közbiztonságáért díjban részesül Kajdy

Norbert, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hivatásos Tűzoltóságának törzszászlósa, megbízott rajpa-
rancsnoka, Balassagyarmat város lakosságának biztonsága
érdekébenvégzettáldozatosmunkájáért.
BalassagyarmatJóTanulóésJóSportolójadíjatvehetnekát

azokadiákok,akiknektanulmányieredményekiválóésvala-
mely sportág területén nemzetközi, országos, vagy megyei
versenyekenkiemelkedőteljesítménytnyújtottakazévsorán,
sezzelhozzájárultakBalassagyarmatjóhírnevéhez.

AlmásyRebeka, aBalassagyarmati Szabó Lőrinc
ÁltalánosIskolatanulója,sportágaalátványtánc.

BilákMáté, a BalassagyarmatiDózsaGyörgy
ÁltalánosIskola7.osztályostanulója,sakkozó.

Ispán Daniella, a Balassagyarmati Szabó
LőrincÁltalánosIskola6.osztályosmatema-
tikatagozatostanulója,kézilabdázó.

Lavrik Jázmin, a Balassagyarmati Szabó 
LőrincÁltalánosIskolatanulója,karaté-

ka.
MajorJulianna,aBalassagyarmati

Szabó Lőrinc Általános
Iskolatanulója,karatéka.
Major Levente, a

Balassagyarmati Szabó 
LőrincÁltalánosIskolata-

nulója, karatéka.
ÓdorVivien,aBalassagyarmatiBalassiBálintGimnázium

tanulója, atléta.
Szokolóczi Áron, a Balassagyarmati Dózsa György

ÁltalánosIskola8.osztályostanulója,kézilabdázó.
Vasas Bianka, a Balassagyarmati Szent Imre Keresztény

Iskolatanulója,karatéka.
Velkey József, a Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános

Iskolatanulója,kézilabdázó.
Veres Anna Elánia, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium

tanulója, labdarúgó.
PárisÁchim,aSzent-GyörgyiAlbertGimnáziumtanulója,

asztaliteniszező.
HrahovszkiÉva,aSzent-GyörgyiAlbertGimnáziumtanu-

lója,sportágaalátványtánc.
SzigetiPanna,aSzent-GyörgyiAlbertGimnáziumtanuló-

ja, díjugrató.
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Elismerik a város kiválóságait 

Őszi útépítések
  

Az Ipolypart, Thököly, Hunyadi és Baltik utcákban megkezdődött az idei 
ősz önerős útfelújítási beruházása. A folytatásban a Rákóczi út Kossuth-
Teleki utca közti szakasza, a Trikál és Benczúr utcák keleti fele, a volt 
Canada üzletház 
mögötti parkoló ill. 
mart aszfaltos burkola-
tot kap két földút: 
Kóvár városrész Új 
utcájának keleti fele és 
a Széchenyi utcai 
ligetbejáró. 

Lehet parkolni

Amíg nem rendeződik az egykori Palóc Múzeumi raktár 
tulajdoni helyzete, addig parkolóként működik a Bíróság 
melletti Rákóczi 6-os ingatlan, a lebontott putrisor terüle-
te. A tábla még nincs kint, de már bátran parkolhatnak a 
Törvényszékre, Bíróságra, belvárosba igyekvők.
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Immáron három évtizede kerül sor 
Balassagyarmat barátainak találko-

zójára a fővárosi Duna Palotában.
Élhető és szerethető kisvá-

rost építünk, aztán ha eljön a 
számonkérés ideje, a polgá-
rok eldöntik majd, jól végez-
tük-e munkánkat – fogalma-
zott köszöntőjében Medvácz 
Lajos polgármester, miután 
részletesen ismertette az el-
múlt időszak fejlesztéseit. Volt 
miről beszámolnia a város ve-
zetőjének, hiszen régen látott 
beruházások után és előtt áll 
Gyarmat. 

Dr. Hausel Sándor főlevél-
táros a Honismereti Híradó 
2015. évi kötetét mutatta be. 

Az előadó érdekességként említette, 1246. 
szeptemberében IV. Béla egy birtokcseréről 
szóló okmányában tesznek először említést 
Gyarmathról. - Ezt egyfajta születési anya-

könyvi kivonatnak is tekinthet-
jük – magyarázta a főlevéltá-
ros.

Horváth Zita, az Ipoly Tv ri-
portere a közismert ügyvéddel, 
dr. Czudar Sándorral beszél-
getett. A lokálpatrióta jogász 
életútjának ismertetése mellett 
beszámolt az évekkel ezelőtt 
létrehozott Projektek Házáról, 
a magyar-szlovák együttműkö-
désről, közéleti tevékenységei-
ről. Elmondta, sikereit családja 
támogatásának is köszönheti, 
s az sem véletlen, hogy gyer-
mekei hozzá hasonló társadal-

mi érzékenységgel van-
nak megáldva: fia ügyvéd, 
lányai pszichológusok.

Lengyel László, az 
Ipoly Erdő Zrt. közön-
ségkapcsolati vezetője 
Ökoturizmus a Balassa-
gyarmat környéki erdők-
ben címmel vetített képes 
előadást tartott az állami 
társaság munkájáról.

Könnyed dallamok is 
szórakoztatták Balassa-
gyarmat barátait: Kökény 
Ági énekesnő és férje, 
Gresina István adtak elő 
kellemes slágereket, iga-
zolva azt a régóta közismert tényt, hogy Ba-
lassagyarmaton mindig is éltek és alkottak 
tehetséges zenészek.

Harminc éves baráti találkozó

Lépcsőház előtti 
virágrengeteg
Tavasztól őszig nagyszerű látványt 
nyújt a Hunyadi utcai utolsó tömbépü-
let lépcsőházainak előtere. A lakókö-
zösség tevékeny munkálkodásainak 
köszönhetően szó szerint virágba bo-
rul a környezet.

A Hunyadi utca 16., 18. és 20. számú 
lépcsőházak előtti terület az elmúlt két és 
fél évtizedben vált ilyen rendezetté. Ha-
vaj László és felesége, Ubrankovics Jó-
zsefné, Jakus Sándorné, Szabó János, 
valamint szomszédjaik, Magyar Árpád-
né, Horváth Ferencné és Kaszás Péter 
tett azért, hogy ilyen díszes, gondozottan 
művelt legyen a belvárosi élettér. 

Évről-évre, a kikelet megérkeztével 
fogják magukat, virágokat ültetnek, sö-
vényt igazítanak, törődnek a kis fákkal, 
példát mutatva arra, hogy milyen értéket 
lehet teremteni egy közösségi összefo-
gás által. 

Az eredmény pedig: az egykor volt, de 
ma már a múlt ködébe veszett „Virágos 
Balassagyarmatért” versenyen elért első 
helyezés, és az a puszta tény, hogy váro-
sunk távolabbi részeiről is csodájára jár-
nak a Hunyadi utcai ápolt kiskerteknek.

Zumbázni jó!
Vérpezsdítő latin dallamok, mozgás, fit-
nesz, tánc. A Zumba napjaink egyik leg-
népszerűbb mozgásformája. Hogy vá-
rosunkban is az lehet, köszönhető egy 
lelkes fiatalembernek, Borda Zsoltnak, 
aki szívügyének tekinti az új sportolási 
tevékenységek népszerűsítését. 

- Júniusban tömegeket mozgatott 
meg Pedro Camacho dominikai instruk-
tor általad szervezett vendégfellépése. 
Mi az oka a zumba népszerűségének?

- A zene és a tánc magával ragadja az 
embereket. A zumbás csapat mára össze-
tartó közösséggé kovácsolódott. 

- Amatőr táncosból lettél zumbainst-
ruktor.

- Salsatáncosként kezdtem, majd fel-
kértek zumba oktatásra, amit szívesen 
elvállaltam, mivel rendelkeztem az ala-
pokkal és akkor már közel 10 éves oktatói 
tapasztalatom volt harcművészet terén. 
Elkezdtem képezni magamat, ami azóta 
is folyamatos. Megszereztem a zumba-

oktatói licencet,Budapestre jártam magán 
táncórákra,közben Csoportos Fitnesz Inst-
ruktori, majd Személyi Edzői képesítést is 
szereztem.Emellett speciális kurzusokon 
vettem részt, mint pl. TRX, kettlebell, egy 
éve pedig a Fitness Barlangban funkcioná-
lis köredzéseket tartok.

- Nagyon elhivatott vagy.
- A sport olyan mozgás, ami egész éle-

tünkben végigkísér és átszövi hétköznap-
jainkat. Előtérbe kerültek az egészséget 
és funkcionalitást jobban szem előtt tartó 
komplex mozgásformák. Célunk, hogy 
egyszerre fejlődjön az állóképesség, erő 
és mozgáskoordináció, korrigáljuk a test-
tartási hibákat. 

- Mi ad erőt ahhoz, hogy civil 
szakmád mellett még ezzel is fog-
lalkozz?

- Szeretem látni, hogyan oldód-
nak fel az emberek. A testük mellett 
fejlődik a személyiségük is. Célom, 
hogy minél több emberrel megis-
mertessem a mozgás okozta örö-
möt, hogy az hosszú távon életük 
szerves részévé váljon. A kung-fut 
is szívügyemnek tekintem, de időhi-
ány miatt – próbálok minél több időt 
tölteni feleségemmel és másfél éves 

kisfiammal - most kicsit háttérbe szorult.
- Az esti zumbaparty már három éve 

mozgatja meg a város lakóit.
- A Mozgás ÉjszakájánBudapesten meg-

tetszett a szabadtéri esti zumbázás hangu-
lata és eldöntöttük, ilyet itthon is csinálunk. 
Nagy sikere lett, a mozgás összehozza az 
embereket! 

Bellér Annamária



Zaklatott világunk kiüresedett 
kulisszái között léleknek-szellem-

nek szüksége van olyan mene-
dékre, ahol feltöltődhet. Ilyen 

menedék lehet a művészet és a 
művészek alkotóbázisa. 

Különleges érzés ragadhatja 
magával a látogatót, aki ilyen 

„senki szigetére” léphet, a nyuga-
lom és harmónia világába. Ilyen 
lélekemelő csoda Lengyel Péter 

festőművész otthona a 
város szívében. 

A kertben lustálkodó ezernyi 
macska látványa, beljebb a műterem 
semmihez sem fogható varázslatos 
hangulata burokba zárja a külvilág 
zajából érkező látogatót. A szinte 
paradicsomi miliő kiváló bázisa an-
nak a több évtizedes alkotói tevé-
kenységnek, melyet nemrégiben is-
mét jeles körök ismertek el. Az eddig 
is nagy tiszteletnek örvendő s már 
számos kiállítást maga mögött tudó 
művésztanár otthonában nemrégi-
ben ugyanis a Duna Televízió stábja 
forgatott két napon át. Az elkészült 
közel egyórás kisfilmet, ami a mű-
vész egyházi témájú alkotásait mu-
tatja be, a Mai hitvallások című mű-
sorban láthattuk. Nagy siker ez, hisz 
évtizedek óta nem volt rá példa, 
hogy nógrádi alkotóval ilyen nagy 
lélegzetű televíziós riport készüljön. 
Lengyel Péter személyisége és fest-
ményei, grafikái igazi „nógrádikum-
nak” számítanak.

A kifejezés nem véletlen. 
Végignézve a 66 év termését, valódi 
kordokumentumokat láthatunk a 
gyarmati és nógrádi életről.  Itt Cseri 
Janiék bádogolnak, ott buszra váró 
asszonyokat látunk, egy másik ké-
pen vitatkozó parasztok sziluettje 
bontakozik ki. Naplemente Csesztve 
felé, egy 1970-es palóc vásár, a pat-
varci híd. Portrék, életképek, az 
Ipoly környéke, a természet apró 
részletei, tavasz és ősz, elmúlás és 
megújulás. És viskók, sufnyik, kuny-
hók, a nyomor képei lépten-nyo-
mon. - Ez vesz körül minket - mond-
ja a művész -, leghálásabb a paraszti 
téma, de az egyházi motívumokat is 
nagyon szeretem. A kezdetek óta 
vonzanak ezek, a természeti és em-

ber építette tájak, benne az ott lakók-
kal. Az elhagyatottság és a palóc táj 
ábrázolásával egyfajta leletmentesí-
tést szeretnék végezni az utókor szá-
mára.

Van azonban valami, amire 
Lengyel Péter talán még büszkébb, 
mint a számtalan kiállítás, kitüntetés 
és a Duna TV említett műsora. 
Pontosabban valaki. Ő nem más, 
mint a művész fia, Máté, akit szintén 
nagy tehetséggel áldott meg a 
Teremtő. A 28 éves fiatalember alko-
tásai lenyűgözőek. Modern, fotórea-
lista képek, figurás festészet, a pop-
kultúra hatása, fiatalos lendületű al-
kotások, illusztrációk, fröcsköléses 
és palettakés technika jellemzi alko-
tói tevékenységét. - Nem szeretek 

leragadni egy témánál, mindig meg-
érint valami. Izgalmas játék ez. 
Képeim alapja a fény-árnyék játék, 
és a reneszánsz-barokk időszak. 
Szeretem az idősíkok keveredését, 
amikor letűnt korok, pl. az antikvi-
tás és mai világunk egy képen jele-
nik meg. Nagyon kedvelem a mada-
rakat is, sokan érdekesnek tartják, 
hogy olyan jelentéktelennek tartott 
állatokat is, mint például a tyúkok, 
megfestek. Mindenben van izgalom, 
szeretek kísérletezni - vallja a fiatal 
tehetség.

Az apa-fiú páros maradéktalanul 
kiegészíti egymást. Festettük - 
mondja egy kép bemutatása kap-
csán a szülő, így, T/1-ben, véletlenül 
ugyan, de ez jól mutatja a közös lét-
érzést, a szimbiózist kettejük között. 
Az apa - köszönhetően annak, hogy 
földrajzból országos tanulmányi 
versenyt nyert - felvételi nélkül ju-
tott be a felsőoktatásba, de végül a 
rajz szakot választotta, és tanított 
évtizedekig szülővárosa iskoláiban. 
42 évet dolgozott tanárként, végül a 

Szondi György Középiskolából vo-
nult nyugdíjba hat évvel ezelőtt. - A 
legnehezebb, de leghálásabb a rea-
lizmus. Ki kell menni a tájba, alapos 
pontossággal meg kell rajzolni az 
alakokat. Az igazi művészet az, amit 
nem lehet utánozni - vallja a Pro 
Urbe-díjas alkotó.

A fiú, Máté fiatal kora ellenére 
meglepő élességgel látja és láttatja a 
világot. Civil foglalkozása mellett 
szebbnél szebb képeket fest az ott-
honi közös műhelyben, emellett két 
különleges hobbinak is hódol. A ba-
rátságos otthon felső emelete valódi 
kuriózumot, egy működő vasúti te-
repasztalt rejt, amit apa és fia éveken 
át közösen építgetett-bővítgetett. - 
Ez a tevékenység valójában ugyan-
olyan művészet, mint a festészet 
vagy grafika, hisz hasonló lelki beál-
lítottságot és odafigyelést, a részle-
tekben való elmélyülést igényel - 

mondja Máté. 
Hasonlóan a másik 
hobbihoz, a modelle-
zéshez, amit szintén 
profi szinten űz. 

Milyen szerepe 
van a művészetek-
nek mai világunk-
ban? 

- Ez a világ lelket-
len. Az emberek 
többségét az anyagi 
dolgok érdeklik - be-
vásárlások, autó, 

pénz. Üres életet élnek, nincs érdek-
lődési körük, és ez a bajok legfőbb 
forrása. A művészet menedéket je-
lenthet a rossztól, kikapcsol, érté-
kekkel telít - mondja Máté.

- A mai világból hiányzik az igé-
nyességre való hajlam. A mi felada-
tunk, hogy ebbe az üres közegbe ér-
tékeket vigyünk. Az én tanítómeste-
rem a természet. Ott lelek nyuga-
lomra, és azt ábrázolom a képeim-
mel. A baj az, hogy az emberek már 
eltávolodtak a valódi harmóniát su-
gárzó természettől - teszi hozzá az 
édesapa. 

Ez az őszinte küldetéstudat árad 
az apa-fiú művészpáros mindkét 
tagjának műveiről. A családra jel-
lemző tehetség már az ősöknél is 
megmutatkozott: Lengyel Péter 
büszkén mutatja a festményt, amit 
nagypapája festett. S hogy ez a vo-
nal nem szakad meg, az bizonyos – 
látva a fiú, Máté képeit, biztosak le-
hetünk benne: a staféta megy to-
vább. 

Bellér Annamária
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A staféta megy tovább



- Hogyan jelentkeztek rajtad elő-
ször a vitiligo jelei?

- Ötéves koromban volt egy autó-
balesetünk. Nem komoly, csupán 
becsúsztunk az árokba, de én na-
gyon megijedtem, sokkot kaptam. 
Ráadásul aznap este, fürdés közben 
még a hátamat is bevertem, amitől 
seb keletkezett. Amikor a var levált, 
fehér folt maradt a helyén, és a ké-
sőbbiekben ezek csak szaporodtak.

- Gyerekként elég nehéz lehetett 
megbarátkozni ezzel az állapot-
tal…

- Nem is tudtam. Az általános is-
kolában sokat csúfoltak, legtöbbször 
azzal a jelzővel illettek, hogy „roha-
dok”. Emiatt sokat sírtam, otthon, 
telezokogtam a párnámat. Anyukám 
sokat segített, próbálta belém suly-
kolni, hogy ne törődjek a csúnya 
szavakkal, nézzek nyugodtan a tü-
körbe, hiszen én egy gyönyörű lány 
vagyok. Iszonyú nehezen ment az 
oldódás. Hordtam a hosszú ruhákat, 
szoknyát nem mertem magamra öl-
teni, még a tesiórákon is bokáig érő 
melegítőben sportoltam. Érdekes 
módon azok a kortársaim, akik ak-
koriban gúnyolódtak velem, az első 
nyilvános fotóimat látva azonnal 
magyarázkodni kezdtek, bocsánato-
mért esedeztek – holott én egyálta-
lán nem haragszom rájuk, de azt, 
amit régen tettek velem, sohasem 
fogom elfelejteni.

 - Miként jött a „megvilágoso-
dás”?

- Három évvel ezelőtt lezárult egy 
igen hosszú párkapcsolatom, és el-
döntöttem, ideje szemléletet válta-
nom, másképpen tekintenem a világ-
ra. Elmentem egy vitiligós találkozó-
ra. Azt vártam, hogy rengeteg mo-
solygós emberrel futok itt össze, el-
lenben nagyon szomorkás hangulat-
tal szembesültem. Csak ömlött a pa-
naszáradat, hogy nap mint nap a 
poklok kínjait élik meg, sőt egy lány 
már az öngyilkosság gondolatával 
foglalkozott. Aztán jött egy amerikai 

utazás. Akkor tapasztaltam meg, 
hogy ott, nyugaton, a felvilágosodot-
tabb társadalmakban nem úgy néz-
nek rám, mint itthon. Amikor elővet-
tem a kezem, többen mosolyogva 
kérdezték: „te vitiligós vagy?”, én 
pedig nem győztem csodálkozni, 
mennyien tudják, mit jelent ez, milye-
nek a tünetei.  Elmondták, hogy az 
USA-ban sok tévéműsor foglalkozik 
a ritka betegségek rendellenességei-
vel, ismeretterjesztő módszerekkel 
tudatják az emberekkel, hogy nem 
szánandó dolog, hanem egy állapot, 
amivel együtt kell és lehet is élni. 
Akkor gondoltam először arra, hogy 
Magyarországon is minél többen mu-
tassuk meg magunkat a világnak, és 
ne kelljen folyton magyarázkodnunk 
a foltjaink miatt. Egyszerűen: hétköz-
napivá válnánk. Rájöttem: nekem 
küldetésem van, célul űztem ki, hogy 
mindenkin segítsek, aki hasonló cipő-
ben jár, mint én, és elérjem, hogy 
boldogabbak legyenek a bőrükben. 
Legyen az akármilyen.

- A gondolatot tett követte.
- Büszke vagyok rá, hogy az ötle-

temet megvalósítottam. Kezdetben 
magam is idegenkedtem attól, vajon 
hazánkban megértik-e egyáltalán az 
emberek, hogy mi is az a vitiligo, 
bevallom, eleinte féltem a küzdel-
mem eredményességében. Szeren-
csére a valóság igazolta az elképze-
léseimet. A saját példámon keresztül 
igyekeztem a sorstársaim előtt fel-
tárni a lehetőségeket: negyvenfokos 
hőségben se viseljenek hosszú, zárt 
ruhákat, nyugodtan menjenek a 
strandra, és bár vigyázni kell az ult-
raibolya-sugárzással, azért bátran a 
napra merészkedhetnek, bikiniben 
csobbanhatnak be a medencébe. Ha 
pedig kinyílnak, a róluk alkotott kép 
is hamar megváltozik.

- Ezért jött a fotózás is?
- Ez része a „projektnek”, mert 

bátran mondhatom, ma már mozga-
lommá nőtte ki magát a vitiligo tár-
sadalmi elismertetése. Ezeken a 

Mi a vitiligo?
Az orvostudomány ezzel a névvel illeti 
azt a betegséget, amely során az 
emberek testén, a festékhiányos állapot 
miatt fehér foltok jelentkeznek. Nem 
öröklődő, hanem szerzett betegség, 
kialakulási oka ismeretlen, de gyanítha-
tóan valamilyen lelki traumával egyide-
jűleg bekövetkezett fizikális sérülés 
miatt alakul ki. Elsősorban az arc, a 
kézfej, a hónalj, a köldök, illetve a síp-
csont környékének bőrfelületein mutat-
koznak a jelei. A vitiligo a jelenlegi isme-
retek szerint nem gyógyítható, de nem 
is fertőző. Különböző kezelési módsze-
rekkel csökkenthetőek a tünetek, bizo-
nyos területekről el is tüntethetőek. Sok 
esetben a pigmenthiányos rendellenes-
ség együtt jár vércukor-problémával és 
a pajzsmirigy működési zavaraival.
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Boldogabban a bőrünkben
A vitiligo esztétikai rendellenesség és nem betegség 
– ezt szeretné tudatosítani sorstársaiban a balas-
sagyarmati származású Széles Adrienn, aki ötéves 
kora óta él együtt a bőrén lévő foltokkal. Hosszú 
évekig palástolta a világ elől ezt a festékhiányos 
állapotot, ám ma már felnyílt a szeme és büszkén 

mutatja meg mindenkinek, nem kell takargatni a 
testi hibákat, „hiszen mi így vagyunk szépek”. A fotó-
sorozatai által ma már országosan ismert fiatal hölgy 
rendszeresen beszél erről a médiában és egyéb fóru-
mokon. Rengeteg elfoglaltsága közt találtunk időt az 
interjúra.
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fényképeken, némi smink segítségé-
vel szándékosan ráerősítek a „fol-
tosságra”, noha az én testemen már 
nyolcvan százalékban eltűntek, vagy 
alig láthatóak a vitiligo jelei. Fontos 
azt tudatosítani, hogy mi nem a fol-
tok ellenére, hanem azokkal együtt 
vagyunk csinosak. Sokan nem is 
sejtik, legalább kétszázezer személy 
él hazánkban, aki ilyen bőrrel él 
együtt, de a többségük még mindig 
rejtőzködik, minden eszközt megra-
gadnak, hogy elfedjék a festékhi-
ányt. Pedig nem kell. Könnyű meg-
szokni a szemnek azt, amit rendsze-
resen lát, és biztos vagyok abban, 
hogy a férfiak – persze az okosabb 
fajta – is ráébred arra, belül van az 

igazi érték, egy vitiligós lányt is le-
het önfeledten szeretni. Örülök neki, 
hogy a legnépszerűbb internetes kö-
zösségi oldalon már egyre bővül a 
táborunk, szélesedik a mozgalom. 
Hidd el, én sohasem akartam köz-
szereplő lenni, de ha már így ala-
kult, hát folytatom, ameddig erőm 
bírja. Csodálatos érzés látni azt a 
szeretetáradatot, ami felém megnyil-
vánul, de az még nagyszerűbb, hogy 
mennyi mindenkit sikerült ráesz-
méltetnem, hogy nyisson a világra, 
hagyjon maga mögött minden szo-
rongást, depressziót, legyen boldog.  

- A legutóbb megosztott szabad-
téri fotósorozatodnak ismerős a 
helyszíne.

- Nagyon szeretem a szülőfölde-
met. Azért választottam a fotózás 
helyszínéül az ipolyvecei ártéri ré-
ten ezt a kis hidat, mert gyerekko-
romban, amikor nagyszüleimhez 
mentem, rengeteg önfeledt percet 
töltöttem ott a folyó partján. 
Balassagyarmathoz pedig az isko-
lás évek kötnek, itt is érettségiztem, 
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium 
és Szakközépiskolában. Ha tehe-
tem, minél többször látogatok ha-
za.

- Netán a gyarmati iskolákban is 
szívesen népszerűsítenéd a vitiligo-
mozgalmat?

- Hmmm… Nem is rossz ötlet.
Hegedűs Henrik

Múzeumok Őszi Fesztiválja 
a Palóc Múzeumban
Idén is számos programmal várja a látogatókat a Palóc 
Múzeum a Múzeumok Őszi Fesztiválján.

A Nagy rajzolást az idén a Mesevarázs jegyében hirdették meg, a 
palóc népmeséhez készített gyermekrajzokat a múzeum előterében 
állították ki. Az Óvodapedagógusok napja program keretében 
Óvodai nevelés a múzeumban címmel múzeumpedagógiai bemu-
tató napot tartottak Patvarcon. Városnéző sétát szerveztek Harth 
Tamás történész vezetésével. Az Utazó múzeum program keret-
ében a múzeum gyűjteményéből válogatva Fából faragott csodák 
címmel nyílt kiállítás a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben.
Az őszi fesztivál „Építs hidat – HÍD, ami összeköt” jelmondatát 

követve a gyarmati Palóc Múzeumbarátok Egyesülete és a szécsé-
nyi múzeum baráti köre október 22-én kirándulást szervez a 
Felvidékre, a füleki és a losonci múzeumok megtekintésére.
Október 20-án régi Mesterségek nyomába erednek a Balassi Bálint 
Gimnázium Arany János 
programos diákjaival és 
Siket Mariann fazekas-
mesterrel: a diákok bete-
kintést nyerhetnek a faze-
kas mesterség történeté-
be, és az érdeklődők ki is 
próbálhatják a korongo-
zást.
A Rejtély a múzeumban programon két játékkal várják a diákokat: 
október 27-én a Kincskereső és november 9-én az Ellopták a tra-
gédiát című kalandjátékon vehetnek részt az osztályok, előzetes 
bejelentkezéssel. 

Határok nélkül
A Mikszáth Kálmán Középiskolában 
öt éve működik sikeresen a Rákóczi 
Szövetség ifjúsági tagozata.

Az országos szervezet 1989-es alapítása 
óta szívügyének tekinti a trianoni békével 
határainkon túlra rekedt magyarok sorsát. 
Ennek jegyében számtalan programot szer-
vez tagjai és szimpatizánsai számára. 
Kirándulások, előadások, nyári táborok, 
megemlékezések - s eközben rengeteg 
életre szóló barátság, ismeretség köttetik. 
Hála a Szövetségnek, a mikszáthos diákok 
is részesei lehetnek e nemes küldetésnek. 
Czibulya Márk pedagógus, az iskola ifjúsági 
szervezetének elnöke így beszél erről:
Közösségünk a megalakulástól kezdve aktí-
van működik. Elsődleges feladatunk a fiatal-
ság nemzeti nevelése, látókörének bővíté-
se. Igyekszünk a Szövetség által szervezett 
rendezvényeken részt venni, és saját prog-
ramokat is rendezünk.

A mikszáthos tanulók rendszeresen részt 
vesznek a Felvidéki Sétákon, a nemzeti 
ünnepekhez és emléknapokhoz (március 
15., június 4. , október 23.) kapcsolódó 
diákutaztatási programokon, amikor határon 
túli iskolákat és helyszíneket látogatnak 
meg. Az évek során többször jártak már fel-
vidéki magyar városokban, váraknál, de 

Délvidéken, Muravidéken és Erdélyben is. 
Különleges élményt jelent a sátoraljaújhelyi 
Magyar Tanárok és Diákok Tábora, ahol 
nyaranta mintegy 400 Kárpát-medencei 
diák és tanár tölt el együtt egy hetet.

Balassagyarmat összes középiskolájából 
érkeznek diákok és tanárok rendhagyó tan-
óráinkra - folytatja az elhivatott elnök. - 
Minden évben megemlékezünk a 
Felvidékről kitelepített magyarokról, amikor 
irodalmi és történelmi előadásokon keresz-
tül bővítjük diákjaink ismereteit. Fontos 
programunk a novemberben megszervezett 
Túlélőtúránk, amelyen hazai és határon túli 
iskolák diákcsapatai mérhetik össze tudásu-
kat irodalom, történelem, ügyesség és 
erőnlét terén. Minden év tavaszán kerül sor 
a Rákóczi Akadémia előadás-sorozatra, 
amikor a diákok rendhagyó tanórákon, elő-
adásokon vehetnek részt. Ez évben pedig 
először rendezzük meg a határon túli napot, 
amikor már-más- elcsatolt országrész elő-
adójával találkozhatnak diákjaink.
A Szövetség a tanárok számára is lehető-
séget biztosít szakmai táborokban való 
részvételre, de a Madách-Mikszáth 
Nemzetközi Vers-és Prózamondó verseny-
nek is egyik fő támogatója (fotónkon 
Czibulya Márk diákokkal).

(bellér)



Ha valaki azt mondja nekem akár csak 
tíz évvel ezelőtt is, hogy lesz idő, amikor 
teljes szívemből az oroszoknak fogok druk-
kolni, a Nyugatról pedig pontosan azt fo-
gom gondolni, amit hosszú, sivár évtizede-
ken át gondoltam a Szovjetunióról, nos, 
nem hittem volna el. És lám, eljött ez az 
idő.

Ebben az első csalódás hatvan éve, tizen-
egy évesen ért, amikor szüleimmel az 
Amerika Hangja  és a Szabad Európa 

Rádió szavain 
csüggve biza-
lommal hall-
gattuk ; „A 
határnál állnak 
az ENSZ-
csapatok, tart-
satok ki ma-
gyar testvére-
im!” Aztán a 

reménykeltő felhívásra november 4-e, a 
szovjet invázió és újabb, még harminchá-
rom éves elnyomás következett.     

Később nyiladozó értelmünkben a törté-
nelem szikár tényei újabb fájdalmas felis-
merésekben engesztelhetetlenül mutatták 
Janus-arcukat, így korábbi bűnüket is. 
Jaltát a legmegrendítőbben, melyben a de-
mokratikus Nyugat a fél kontinenst oda-
dobta a Szovjetuniónak, ahol megszűnt a 
szabadság, helyette napi jelenséggé vált a 
gyarmati sors. S míg ők élvezték a háború-
kat megnyerő győzteseknek járó, hadisar-
cot sem nélkülöző jólétet, míg a burzsoá 
kapitalisták a pohos hasukat simogatták 
Brüsszelben a bankkontójukban gyönyör-
ködve, addig a magyar munkások, parasz-
tok, értelmiségiek a pártállam kvótái sze-
rinti havi fizetésért dolgoztak.

S ma az Európai Unió elitklub tablójáról 
megintcsak a  demokrácia torzvigyora bá-
mul ránk. A nyugati liberális ideológiát 
hirdető kisebbség egyre dühösebb többség-
gel találja szembe magát, a politikai kor-
rektség terrorja pedig nem ismeri el a nor-
mális többséget, szélsőségbe taszítja, mert 
a normalitást eleve tagadja. Ehhez az ab-
szurd politikai devianciához három gene-
ráció is elégnek bizonyult, mert nem volt 
gyökértelen, és csak a módszerek változtak 
az időben.

Anglia például 1919-ben a világ száraz-
földjének és népességének egynegyedét 
uralta és rabolta ki gyarmatbirodalom-
ként. Azt megelőzően saját mezőgazdasági 
lakosságát földjéről elüldözte, hogy ott 
birkalegelő legyen szövőipara számára, 
majd a városba özönlő munka ”kerülőket” 
(évi nyolcvan-százezer főt) felakasztatott. 
Az Ír sziget lakosságának felét kiirtotta, 
másfél millió ír lakost Amerikába üldözött. 
A skótok között a tatárjáráshoz hasonló 
népirtást követett el. Indiában tízmilliók 
pusztultak el az angolok áldásos kulturális 
missziója nyomán. Belgium az anyaország 
nyolcvanszorosát igázta le. Közép-Afrikát 
kíméletlenül kifosztották,  kényszermunká-
ra fogott lakosságát gyilkolták, megcson-
kították, hogy munkára kényszeríthessék.

Franciaország későn lépett be a buliba, 
így ő Oroszországba, a Balkánra, 
Törökországba tőkekiviteli uzsorával, és 
kisebb gyarmatokkal kereste kenyerét.

S most így, az eltűnt idő nyomába sze-
gődve kitetszhet, hogy a részleteknél meny-
nyivel beszédesebbek az összefüggések, és 
határokon, kontinenseken át, akár a legma-
ibb mába ívelve is. 

Hála a belénk kódolt isteni résznek, ezért 

is értékelődik fel a fenti infernális ellenében 
minden emberi, amely nem égett el a poli-
tikai poklok tüzében, s „ver visszhangot az 
időben” a „megalázottak és megnyomorí-
tottak” mégiscsak hatalmasabb tömegének 
elorzott igazsága  nevében. Mint ahogy a 
mi októberünk forradalmai, szabadsághar-
cai és gyásznapjai, 1848/49 és 1956 meg-
hökkentő megfelelései.  

Arany János kemény képe így üzen er-
ről: 

„Az nem lehet, hogy milliók fohásza / 
Örökké visszamálljon rólad, ég! 
És annyi vér - a szabadság kovásza - / 
Posvány maradjon, hol elönteték.”

Aztán Arad, a magyar Golgota gyász-
napja táján Dessewffy Arisztid utolsó 
szavait olvasom:

”Tegnap hősök kellettek, ma mártírok 
kellenek. Igy parancsolja ezt hazám szolgá-
lata.” 

A „halált virágzó türelem” „2x2 józan-
ságának” epitáfiuma (sírfelirata) nem 
disztichon, de „ércnél maradandóbb” része 
nemzettudatunknak.

Hasonló minőségben visszhangzott 
Európa is a magyarok szabadságküzdel-
meiről. 

„Magyar, ha hallom a neved, / Német 
zekémet szûknek érzem, Lelkemben újra 
felrivall / A rég elzengett õsi monda,  
Csörömpölõ, vad harci dal / A Nibelungok 
vesztét panaszolja.”

„A magyarok nyomorúságuk, láncaik és 
száműzöttségük ellenére királyi örökséget 
hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk : 
a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el 
de egyetlen nap alatt visszaadtak ne-
künk! „

Henrich Heine és Albert Camus míves 
veretű gyöngysoraiban a rajongó tisztelet 
hangja úgy csendült össze, mint egy gon-
dolatrím, s 107 év ellenében is, akár sors-
tragédiák, hasonlóságuk fényével!   

                                    Veres József

Firinc 90. születésnapja
A Palóc Múzeumban látható Jánossy Ferenc (1926-1983), a 
Balassagyarmathoz köthető legjelentősebb XX. századi festő-
művész kamarakiállítása. A kiállítás "Firinc" legjellemzőbb láto-
másos képeiből nyújt válogatást. 
Döntően elsőszülött lánya, Csejdy Lászlóné 
gyűjteményéből látható 22 festmény: cirku-
szos, karneválos képek, mágikus portrék, 
szürrealista látomások műfajilag és kronoló-
giailag rendezve, feliratokkal, idézetekkel 
ellátva. 
A festő kilencvenedik születésnapját ünnep-
lő tárlatot újabbak is követik majd, amint azt 
Csach Gábor művészettörténész, a kiállítás 
rendezője a megnyitón elmondta, szeretnék, ha a hírhedt magánéle-
tű festőt nem botrányai, hanem művészetének páratlanul érzékeny 
és élettel teli alkotásai miatt emlegetnék. 

Jánossy Ferenc Budapesten született, már 15 évesen felfedezték 
tehetségét, 17 évesen már a legendás nagybányai művésztelepen 
dolgozott. A Képzőművészeti Főiskola alatt tagja lett az Európai 
Iskola nevű művészeti csoportnak, amely 1948-as betiltásáig újra a 
világ élvonalába helyezte a magyar képzőművészetet. 

1956-ban tagja lesz a Művészet 
Forradalmi Bizottságának, ami miatt 
’56 decemberében feleségével disszi-
dálni kényszerül. Genova után 
Bázelben telepedik le. Festészete a 
szabadságtól felszabadul, palettája 
kiszínesedik, megjelenik művészet-
ében a rá legjellemzőbb látomásos 
többalakos figurativitás a cirkusz és a 
karneválok szereplőivel gazdagítva. Az 

1963-as amnesztiakor tér vissza Magyarországra, rövid budapesti 
tartózkodás után 1964-től Balassagyarmaton él és alkot 1983-as 
haláláig.
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Világnapi hangverseny
A Zene Világnapja alkalmából ren-

deztek hangversenyt a Zeneiskolában. 
Az intézmény művésztanárai és diákjai 
mellett fellépett a Balassagyarmati Dal-
egylet. Medvácz Lajos polgármester 
köszöntője után Ember Csaba igazga-
tó ajánlotta a színvonalas előadásokat 
a közönség figyelmébe.

Milyen legyen az otthon?
Szinte mindenki szembesül élete során az ott-
hon kialakításának problémáival. Hol legyen 
a bejárat, mekkora legyen az előszoba, mi 
lesz, ha vendégek jönnek? Sok kérdés, mely 
a családi fészek megteremtésénél felmerül. 

Egy lakás vagy ház felújítása nem kis felelős-
séggel és költséggel jár. Az otthon kialakítása 
hosszabb távra határozza meg mindennapjain-
kat, így egyáltalán nem mindegy, hogy mi a végeredmény, sikerül-e a kívánt 
célt elérni. Az Építészet világnapja alkalmából a Nógrád Megyei Építész Kama-
ra nyolcadik alkalommal rendezi meg előadássorozatát. Városunkban a Mik-
száth Kálmán Művelődési Központ ad helyet az előadásoknak október 17-én 
és 24-én. Az előadások a fent említett kérdések megválaszolásában kívánnak 
segítséget nyújtani. Október 17-én, hétfőn 17 órától Déry Judit építész tervező 
művész, az Építész Mester Egylet tagja és Zorvan László építész-belsőépítész 
tart előadás „A belső építészete” címmel. A második előadás október 24-én 
lesz, szintén 17 órai kezdettel, ahol Nagy Attila építész előadásában „Két lakó-
ház átalakítása, felújítása a műemléki jelentőségű területi védettségű Wekerle-
telepen” címmel szemlélteti az otthonteremtés rögös útjait. 

Emlékülés az ÉFOÉSZ 
35. évfordulóján
Szeptember 29. napján a megyei feladatokat 
ellátó ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő 
Egyesület bensőséges keretek között emléke-
zett meg az Értelmi Fogyatékossággal Élők és 
Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
és a Nógrád Megyei Szervezet 35. évvel ezelőtti 
megalakulásáról. 

A Madách Imre Városi Könyvtárban tartott köz-
vélemény formáló rendezvényen a köszöntőket és 
a visszaemlékezéseket Gyene Piroska országos 
elnök, Skuczi Nándor, Nógrád Megye Közgyűlésé-
nek elnöke, Szabó Péter, az Esélyek Háza irodave-
zetője és Szöllősi Sándorné, a gyarmati szervezet 
elnöke tartotta. Az oktatási és szociális intézmények 
fiataljai pályamunkákkal készültek, műsort adtak a 
Kiss Árpád Általános Iskola tanulói, a Rózsavölgyi 
Márk Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növen-
dékei, valamint Kőszeghy Attiláné önkéntes segí-
tő, előadások hangzottal el a fogyatékos védelem 
témaköreiből. Támogatók voltak: ÉFOÉSZ, Balas-
sagyarmat Város Önkormányzata, Esélyek Háza, 
Madách Imre Városi Könyvtár, Rózsavölgyi Márk 
Alapfokú Művészeti Iskola. 

A Kertész István Alapít-
vány által életre hívott 
Balassagyarmati Zsidó 
Szabadegyetem újabb 
igényes „tananyaggal” 
ismertette meg hallgató-
ságát. 

A kulturális est első 
programjaként a terézvá-
rosi katolikus templom kar-
nagya, dr. Merczel György, 
a Zeneakadémia docense 
által vezényelt Capella 
Theresiana kórus lépett 
a pódiumra. Az időnként tizenkét szólam-
ban is éneklő nemzetközi hírű kórus - zsidó 
gyökerű - csodálatos (gregorián) dallamok-
kal kezdte előadását, majd Palestrinán és 
Mozarton át egészen a XX. századi francia 
mottákig jutott el. 

A tudós karnagy a művek között rövid ze-
netörténeti ismertetőkkel tette szakavatottab-

bá közönségét. A keresztény 
zenetörténet évszázadait 
vázlatosan átívelő, precíz, 
kristálytiszta hangzású pro-
dukciót vastaps fogadta. 

Ezt követően lépett a hall-
gatóság elé Nógrádi Gergely, 
a budai Frankel zsinagóga 
kántora, operaénekes (fo-
tónkon). A 2015. évi angliai 
zsidó kántorok világverse-
nyének győztese és a 2016 
tavaszán az Egyesült Álla-
mokban „a zsidó Pavarotti”-

vá választott énekművész fantasztikus 
hangjával és reneszánsz személyiségével 
valósággal elbűvölte közönségét. 

Műsorában a Mózes korabeli ősi zsidó 
dallamoktól elindulva a középkori jiddis, 
vagy éppen a XX. századi örömteli mazel-, 
és a tragikusan fájdalmas gettó dalokig jutott 
el. Miközben az orosz népdaloktól a zsidó 

szerzők által komponált magyar könnyűze-
nei művekig (pl. Seres Rezső Szomorú va-
sárnapjáig) közismert dallamokkal is fűsze-
rezte összeállítását. 

Nógrádi Gergely előadása hatásának 
jellemzésére elmondható: Majdán Béla 
művelődéstörténész-főszervező zárószavai 
után a közönség mozdulatlanul tovább ült a 
székén…

Nagy Angela

Zsidó Pavarotti és a keresztény 
Capella Theresiana egy színpadon

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet a rendez-

vény támogatóinak: dr. Beer Miklós püs-
pöknek, Szomor Józsefnek, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának, Bablenáné 
dr. Halász Csillának, dr. Halász Zsoltnak, 
dr. Tassi Gábornak, Chikán Alajosnak, 
Gyenes Szilárdnak, Káplár Andrásnak, 
Meszjárné Gyurkovics Zsuzsának, Ónodi 
Pálnak és Zghieb Moricenak.

Kertész István Alapítvány
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Befejezéséhez érkezett a Svájci 
Hozzájárulás segítségével megvalósuló 
ivóvízhálózat felújítási projekt

Balassagyarmat Város Önkormányzata még a 2011. év-
ben a Svájci-Magyar Együttműködési Programból részesült 
összesen 1.160.637.238,- Ft támogatásban ivóvízhálózatá-
nak fejlesztésére. A projekt megvalósításához az önkor-
mányzat a BM EU Önerő Alapból is részesült támogatás-
ban, így saját forrás biztosítása nélkül tudta megvalósítani a 
beruházást. A projekt eredeti műszaki tartalma a Dejtár-
Balassagyarmat NÁ 300-as külterületi távvezeték rekonst-
rukcióját, Balassagyarmat város belterületi elosztóhálózatá-
nak és ivóvízbekötéseinek korszerűsítését, továbbá a 
Dejtár-Balassagyarmat NÁ 400-as átmérőjű távvezeték 6 
db csomópontjának felújítását tartalmazta. Ugyanakkor az 
árfolyamnyereség következtében kapott többlettámogatás-
ból a városi elosztóhálózat további, mintegy 1700 méter 
hosszú szakaszán is lehetőség nyílt a rekonstrukcióra. 
Összességében nagyságrendileg 20.000 méter hosszúsá-
gú ivóvíz vezeték felújítása történt meg a projekt keretében. 
A beruházás jelentős része már 2016 júliusában megvaló-
sult, így a mostani októberi befejezési szakaszban már csak 
a Nádor utcai hálózat felújítása és az Ipolypart utca burko-
latának helyreállítása történt meg, mellyel a projekt kivitele-
zési munkái teljes körűen befejeződtek. Bár az összesen 
bruttó 1,7 milliárd Ft összköltségű projekt fizikai befejezése 
megtörtént, az ünnepélyes zárórendezvényre, illetve a pro-
jekt technikai zárására csak az év végén kerül sor. A projekt 
megvalósításával javul az ivóvízhálózat üzembiztonsága, hi-
szen az elöregedett távvezeték- és vízelosztó hálózat korró-
ziójából adódó statikai problémák és a gyakori meghibáso-
dások megszűntek. Emellett megvalósult a takarékos víz-
készlet-gazdálkodás, csökkenni fog a hálózati veszteség és 
az üzemeltetési költségek. A projekt a Svájci-Magyar 
Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult 
meg.
Balassagyarmat Város Önkormányzata
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.
Telefon: 35/505-900
E-mail: balassagyarmat@nograd.net
Honlap: www.balassagyarmat.hu

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázati eljárás ke-

retében AJÁNLATOK BEKÉRÉSE útján LAKÓÉPÜLET KIALA-
KÍTÁSÁRA meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, az 
ingatlan-nyilvántartásban Balassagyarmat 440 hrsz-ú, 1765 m2 
földterületű földrészleten lévő kivett középiskola megnevezésű 
ingatlant a megtekintett állapotban. 

Az ingatlan természetben Balassagyarmat, Bercsényi u 2. 
szám alatt található. 

Az ajánlatokat írásban zárt borítékban „Ajánlat a Balassa-
gyarmat, Bercsényi u. 2. szám alatti lakóépület kialakításá-
ra” megjelöléssel Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 
Balassagyarmat, Pf.: 58.) november 03. 10,00 óráig beérkező-
leg kell benyújtani.

Az ingatlan megtekinthető: előzetesen egyezetett időpontban.
dr. Varga Andrea jegyző

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázati eljárás ke-

retében AJÁNLATOK BEKÉRÉSE útján LAKÓÉPÜLETEK KI-
ALAKÍTÁSÁRA meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, 
az ingatlan-nyilvántartásban Balassagyarmat 2008 hrsz-ú, 7272 
m2 földterületű földrészleten lévő beépítetlen terület, udvar meg-
nevezésű ingatlant a megtekintett állapotban. 

Az ingatlan természetben Balassagyarmat, Ifjúság u. 2. 
szám alatt található. 

Az ajánlatokat írásban zárt borítékban „Ajánlat a Balassa-
gyarmat, Ifjúság u. 2. szám alatti lakóépület kialakítására” 
megjelöléssel Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Ba-
lassagyarmat, Pf.: 58.) november 03. 09.00 óráig beérkezőleg 
kell benyújtani.  Az ingatlan megtekinthető: előzetesen egyeze-
tett időpontban.

dr. Varga Andrea jegyző

Bursa Hungarica felsőoktatási 
 önkormányzati ösztöndíj

A Bursa Hungarica-ösztöndíj a felsőoktatási hallgatók részére 
kizárólag rászorultsági alapon (a tanulmányi eredmény figyelmen 
kívül hagyásával) adható szociális juttatás. 

Az ösztöndíjrendszer létrehozásának és működtetésének cél-
ja, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és 
főiskolai hallgatók és a felsőoktatási intézménybe jelentkezni kí-
vánó fiatalok számára is elérhetővé tegye a felsőoktatásban való 
részvételt, elősegítse a képzéshez történő hozzáférést, valamint 
a szociális különbségek mérséklése érdekében biztosítsa a fel-
sőoktatás résztvevőinek esélyegyenlőségét. 

A pályázatot az önkormányzathoz kell benyújtani, november 
elejéig.

A részletekről a Városházán lehet érdeklődni, az 505-960-as 
telefonon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balassagyarmat Város Önkormányzata a Balassagyarmat 

város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálta-
tási tevékenység ellátására pályázatot ír ki. az alábbiak sze-
rint: 

A közszolgáltató feladata: 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiak-

ban: Vgt.), a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes 
szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet, Balassa-
gyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.
(III.30.) rendelete és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelke-
zései alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása Balassa-
gyarmat város közigazgatási területén. 

A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 
2017. január 01.

A közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama: 1 év
A közszolgáltatással érintett ingatlanok száma: 374
A közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezetek, in-

tézmények száma: 41
A pályázat beérkezésének határideje: október 31. napján 

10.00 óra 
Medvácz Lajos
 polgármester
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Mostanában még az ág is húzza lefelé a 
Kábel SE férfi kézilabda csapatát. Az NB 
I/B-s bajnokság szeptember közepén in-
dult, és a rajt után egyáltalán nem lendült 
magasabb fokozatba a Győrffy Sándor 
vezetőedző által irányított társaság. 

Október közepéig öt mérkőzésből öt vere-
ség a mérleg, ráadásul ebből háromszor ha-
zai pályán zúdítottak csapást az Ipoly-parti 
legényekre. Hozzátesszük, komoly vérvesz-
teségeket is elszenvedett az alakulat. 

A hozzáértőbb szurkolók elmondása 
szerint a legnagyobb bajt egyértelműen az 
irányító, Szabó Tamás távozása okozta, aki 
Ózdra igazolt. A Salgótarjánban élő játékos 
az elmúlt szezonokban amellett, hogy kivá-
lóan szervezett, rendre megtermelte a maga 
hat-nyolc gólját, a helyette érkezett Gazdag 

Máté viszont főleg a labda osztogatásában 
jeleskedik, nem a kapuralövésekben – leg-
alábbis ezt taglalják a drukkerek. 

Az sem mellékes, hogy amint egyik átlövő, 
Székely Kristóf éppen csak felépült súlyos 
lábsérüléséből, a másik gólfelelős, Albert-
Tóth László került a maródiak listájára. Így 
szinte egyedül a balkezes Duzsi Dávidra há-
rul a támadás-befejezések terhe, ő viszont 

inkább szélső, azaz a társ előkészítése után 
leginkább eredményes. 

A másik (bal) oldalon viszont nagy az űr, 
mert Szabó András és Bán Dávid is befejez-
te pályafutását, és az őket pótló György Dá-
niel egyelőre nem váltotta meg a világot. 

Nem tudni, mennyire szólhat mentség-
ként, de minden vereség szoros küzdelem 
után született meg. Legutóbb, Kecskeméten 
kis híján átlendültek a holtponton a kábele-
sek, még a második félidőben is előnyben 
voltak, aztán az utolsó másodpercekben 
mégis az ellenfél játékosa szerezte meg a 
győztes gólt.

Egyszóval: nagy gödörben van most a 
Kábel, és a biztos bennmaradás kivívásához 
mihamarabb ki kell kecmeregnie innen, és 
megkezdenie a pontok gyűjtését, máskülön-
ben még nagyobb lesz a baj.

(Fotónkon: Legutóbb Kecskeméten vér-
zett el a Kábel SE)

(hegedűs)

Gödörben a Kábel SE

Válassz sportágat a Dózsa Iskolában
Sportágválasztó rendezvényt tartott a Dózsa Iskola, a program megvalósításához a 
Nemzeti Tehetségprogram pályázatán nyertek támogatást.

A résztvevők hét sportággal ismerkedhettek meg: városi sportegyesületek bevonásával 
a labdarúgást, kézilabdát, asztaliteniszt és az aerobicot lehetett kipróbálni, a Mátrában a 
hegymászás élményét élhették meg a tanulók, az aulában Urhegyi Márton, fide mester 

(egykori dózsás) szimultán sakkjátékot játszott, 
Taskó András testnevelő irányításával pedig a 
lábteniszben is megmérethették magukat az ér-
deklődők. Az egészségsátorban gyümölcsöket, 
müzli szeletet és ásványvizet fogyaszthattak a 
tanulók, a Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasz-
nú Egyesület munkatársai segítségével egész-
ségügyi szűréseket lehetett igénybe venni. 

Mozdulj 
Gyarmat!
Ismét jókedv, 
mosoly és lel-
kesedés, újra 
megmozdult vá-
rosunk, ezúttal is 
sokan, kicsik és 
nagyok egyaránt 
meggyőződéssel 
hirdették és mu-
tatták: sportolni 
jó!

Immáron 10. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi 
Öregfiúk Labdarúgó Tornát Molnár Tibor (Túró) emlékére 
a Nagyligeti Sporttelepen.

A rendező balassagyarmatiak vendégeként a szlovákiai Lukané-
nye és Csáb old boys együttesei körmérkőzéses formában döntötték 
el a végső helyezések sorsát.

A Balassagyarmati Öregfiúk labdarúgócsapatának valamennyi 
tagja ezúton köszöni meg a nemzetközi rendezvényét ebben az év-
ben is segítő cégeknek és magánszemélyeknek a támogatást. Külön 
köszöni a játékvezetői hármasnak - Komjáti István, Dubovszki Jó-
zsef, Szűcs Gyula - végzett közreműködést.

Eredmények: Balassagyarmat – Csáb 2-1, Lukanénye - Csáb 2-1, 
Balassagyarmat - Lukanénye 1-0.

A torna végeredménye: 1. Balassagyarmat Öregfiúk 6 pont (3-1), 
2. Lukanénye 3 pont (2-2) 3. Csáb 0 pont, (2-4).

A torna gólkirálya Kovács Attila (Balassagyarmat) 2 góllal, a torna 

legjobb kapusa Miskei József (Lukanénye), a legjobb mezőnyjátékos 
Zatykó József (Csáb) lett. 

A fotón a győztes gyarmati gárda. Állnak (balról jobbra): Babcsán 
Tibor, Kanyó 
Fe  renc, Hideg 
Gyula, Kovács 
Attila, Dombóvári 
Krisztián, Kómár 
Gábor, Földvári 
Ákos, Czibulya 
Zsolt, Tóth Jó-
zsef, Dubovszki 
József játékveze-
tő. Elől: Selymes Richárd, Feranecz Róbert, Benécs Balázs, Nagy 
Attila, Koplányi Attila, Kiss Pál, Csábi István.

Tornagyőztes a gyarmati öregfiúk 








