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Megújult a Vármegyeháza
Befejeződött a 181 éves történelmi épület fel-
újítása, a Civitas Fortissima tér minden eddigi-
nél szebb látványt nyújt.

Elkészült az 1835-ben épült Vármegyeháza déli 
és keleti homlokzatának - bádogozásának, vízel-
vezetésének, kődíszeinek - felújítása. 

A klasszicista műemlék 1907-ben került jelentős 
átépítés alá, amikor neobarokk tetőt és pártázatot 
kapott az épület középső traktusa. Az épület ekkor 
kapott színeit Payer Károly restaurátor színkutatása és egy korabeli litográfia alapján korhű 
állapotában állították helyre. Az új színezéssel a Vármegyeház visszakapta uralkodó helyét a 
főtéren, hangsúlyozva a középső rizalit építészeti szépségét és eklektikáját. 

Az elmúlt hetven évben méltatlanul szerény, konfliktusmentes, háttérbe szorított külseje volt, 
alig észrevehető homlokzati tagolásokkal, jól jelképezve a kommunista szemléletet, mely sze-
rint a múlt értékei eltörlendőek, a történelmi nagyság csak a megvetett urizálás szimbóluma. 

A mintegy 30 millió forintos beruházást közbeszerzési eljárás keretében elnyerve a helyi 
Kristályvár Kft. végezte el. A város mindehhez 2 millió forintos pályá-
zati támogatást is elnyert a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi 
kollégiumától. A történelmi épületet utoljára 1987-ben újították fel.

A második világháború 
vérzivatarában szörnyű 
éhhalált halt hétszáz pszi-
chiátriai beteg tiszteletére 
emeltek emléktáblát a dr. 
Kenessey Albert Kórház-
ban. 

A pszichiátriai osztály 
épületének falán elhelyezett 
mementót dr. Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke 
leplezte le Balla Mihály or-
szággyűlési képviselő és 
Medvácz Lajos polgármes-
ter társaságában, majd dr. 
Beer Miklós váci megyés-
püspök megszentelte az új 
emléktáblát. 

Kövér László felidézte, a harmincas 
években az akkor Mária Valéria nevét vise-
lő közkórház a második legnagyobb vidéki 

egészségügyi intézmény 
volt az országban, kiválóan 
együttműködtek a vincés 
rendi apácák, a zsidó és 
keresztény orvosok. A ház-
elnök hangsúlyozta, tisz-
teletet érdemelnek mind-
azok, akik a vészterhes 
időszakokban is hivatásuk 
magaslatán állva elkötele-
zetten ápolták a betegeket: 
a mai kortársak elé példa-
ként állította dr. Kenessey 
Albertet és idősebb dr. 
Csekey Lászlót, akik gyó-
gyító tevékenységüket iga-
zi szolgálatnak tekintették.

Dr. Csekey László, a 
pszichiátria osztályvezető főorvosa idézte 
fel az 1944-45-ös szovjet megszállás első 
heteit. A benyomuló hadsereg első cseleke-

detei közé tartozott, hogy felkutassa az élel-
miszer-raktárakat. Mivel a kórházban a se-
besültek ellátása miatt jelentős mennyiségű 
készlet halmozódott fel, a katonák azonnal 
kifosztották az állományt. Az elhurcolt javak 
miatt egyre kilátástalanabb lett a helyzet, és 
tetézte a bajokat, hogy a környező falvak-
ban korábban családi ápolásban részesülő 
ideg- és elmebetegeket visszaszállították a 
kórházba. A pszichiátriai osztály épületében 
ezerötszáz ember zsúfolódott össze. 1945 
tavaszáig Balassagyarmat frontvárosnak mi-
nősült, napi tizenöt-húsz ápolt halt meg, az 
éhínség miatt elhunytak száma a világhábo-
rú végéig elérte a hétszázat. 

A kommunista történetírás megemlé-
kezett a halálozásokról, de azt a német 
hadsereg tettének minősítették, éppen úgy, 
mint a Palóc Múzeum kifosztását vagy a 
Nagy Iván könyvtár nagy részének elpusz-
títását. 

Házelnök avatta az emléktáblát

Képviselői ajándék
Másfél évtizedes hagyományt foly-

tatott Balla Mihály (FIDESZ-KDNP), 
térségünk országgyűlési képviselője. 
A honatya a Mikulás alkalmából al-

mával ajándékozta meg a választó-
körzetében élő óvodásokat. A képvi-
selő és munkatársai a körzet mind a 
nyolcvannégy településére eljuttatták 
a közkedvelt gyümölcsöt. 



Szeretettel várunk minden érdeklődőt a balassagyarmati 
39. Kalocsay Frigyes - Adventi 
Középiskolai Kórustalálkozóra 
december 20-án, kedden 15:00 órakor a Zeneisko-
lába. Fellépők: • Balassi Bálint Gimnázium kórusa, • 
Mikszáth Kálmán Középiskola (Kereskedelmi) „Dal-
lamos” együttese, • Rózsavölgyi Márk AMI kórusa, • Szent-Györgyi Albert Középiskola 
kórusa, • Szent Imre Gimnázium kórusa, • Szalézi Kollégium Memory Band
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Háromszáz új fát 
ültetett a város

Több ezer cserjét és háromszáz, kü-
lönböző fajtájú fát ültettek a Városgond-
nokság dolgozói és a kertészeti üzemág 
közmunkásai a városban. 

Tucatnyi újonnan ültetett díszcseresz-
nye fával és fagyalbokrokkal gazdagított 
új zöldsáv létesült a főutcán, a megújult 
járdák mellett, az Ipoly Áruház környékén 
a Postáig. A zöldsáv nemcsak a városszé-

pítést szolgálja, hanem baleset megelő-
zési - rengeteg szabálytalanul közlekedő 
gyalogost állít majd meg - és környezetvé-
delmi hatása is lesz, hiszen porfogóként 
és az árnyékolásuk miatt hőcsillapításként 
is szolgál majd. Sajnos a hetvenes évek-
ben a járdasávba épített csapadékvíz csa-
torna miatt a Kossuth utcában az evangé-
likus templomig mindössze négy fát tudtak 
ültetni a szakemberek.

Szépülő főutca
A Vármegyeház felújításán túl több 

belvárosi fejlesztést készít elő az önkor-
mányzat. 

Jól haladnak a Rákóczi 7. és 9. házak 
lakásainak önkormányzati tulajdonba 
vétele, amivel jövőre folytatható lesz a 

Városkapu program, vagyis a városeleji 
"putrisor" felszámolása. Ugyanígy folya-
matban van a Rákóczi 23-25. ingatlan 
fejlesztése. 

Mindezeken túl az önkormányzat több 
társasház felújítását is támogatta idén. 
Ezek közül már elkészült a Rákóczi 46-48-
as háromszintes épület, és jelenleg van 
felújítás alatt az 1840-es években épült 
egykori Takarékpénztár, vagyis a Rákóczi 
16-18-as dupla épület a Szabó Lőrinc utca 
sarkán.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség határozott idejű (maximum 5 
év időtartamra való) bérbeadására: Fekvési helye: Balassagyarmat, Rákóczi fejede-
lem u. 57. Alapterülete: 32 m2. Felszereltsége: villany- és vízellátás, egyedi gázfűtés. 
A helyiségben vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység folytatására 
lehet pályázni, valamint irodahelyiség kialakítására is lehetőség van. A pályázati ajánlatot 
írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem 
u. 12. Pf.: 58.) kell benyújtani december hó 30. 12.00-óráig. Több pályázó esetén a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében pályázati tárgyalást 
tartunk, külön értesítés nélkül 2017. év január hó 4 napján 10.00 órakor. A pályázat-
tal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető ügyfélfogadási időben: Balassagyarmati 
Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoportjánál 
kérhető a 35/505-977 telefonszámon. dr. Varga Andrea jegyző

Balla: Mindenkinek 
megéri dolgozni

A rendszerváltás óta nem volt még ilyen 
jelentős minimálbéremelés és szakmunkás 
minimálbéremelés – hangsúlyozta sajtótá-
jékoztatóján Balla Mihály (FIDESZ-KDNP), 
térségünk országgyűlési képviselője.

 A honatya elmondta: szemben a szocia-
lista kormányok felelőtlen gazdálkodásával, 

2010 óta Magyarországon egy felelős kor-
mány jó gazdálkodásának és a gazdasági 
növekedésnek köszönhetően lehetővé vált 
egy újabb nagy volumenű béremelés és az 
ehhez kapcsolódó adócsökkentés, ami nem 
hitelekből valósul meg. A rendszerváltás óta 
nem volt még olyan jelentős minimálbér-
emelés és szakmunkás minimálbéremelés, 
mint amit a kormány által tető alá hozott bér-
megállapodás biztosít. A minimálbér jövőre 
15%-kal emelkedik, összege 127.500 Ft-ra 
nő. A szakmunkás minimálbér is jelentősen, 
25%-kal nő, 161 ezer forint lesz. A béreme-
lések 2018-ban folytatódnak: a minimálbér 
újabb 8%-kal emelkedik 138.000 Ft lesz, 
a szakmunkás minimálbér újabb 12%-kal 
emelkedik és összege 180.500 Ft lesz. Ez 
a nagy béremelés a munka megbecsülésé-

ről is szól. 2018-ra így a minimálbér eléri az 
egyfős létminimum összegét. Balla Mihály 
felidézte: az első Orbán-kormány 1998 és 
2002 között 2,5-szeresére növelte a mini-
málbért és 2010 óta is folyamatosan emeli. 

- Azért dolgoztunk, hogy segély helyett 
munkából éljenek a magyarok, és mindenki, 
aki tud és akar, az dolgozhasson. 12%-ról 
4,7%-ra csökkent a munkanélküliség, mely 
a rendszerváltás óta a legalacsonyabb érték 
és jóval az EU átlaga (8%) alatt van. Emel-
lett évről évre csökkentjük az adókat és bér-
emeléseket indítottuk a közszférában. Most 
azt szeretnénk, hogy a versenyszférában, 
a legalacsonyabb fizetésűeknél is jelentős 
béremelés induljon, és mindenki úgy érezze, 
hogy megéri dolgozni – hangsúlyozta térsé-
günk országgyűlési képviselője.

Készül az uszoda
Október végén megkezdődtek az uszoda-

építéshez szükséges vákuumozási munkák. 
A speciális tevékenység a magas talajvíztől 
mentesíti a szint alatt elhelyezkedő pince- és 
a szennyvízrendszer építéséhez a területet. 
Közben a már elkészült cölöpalapokhoz 
kapcsolódó medencetest és a sávalapok 
betonozása, a vázat jelentő vasszerkezetek 
rögzítése is megindult. A munkálatok mínusz 
öt fokos hőmérsékletig végezhetőek.
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Nemzeti ünnepünk alkalmából 
Balassagyarmat Közösségéért 
elismerésben részesült a Fido 

Állatmentő Alapítvány, amelynek 
tagjai immár hat éve áldozzák 

energiájukat és pénzüket megkín-
zott, kidobott, borzasztó körülmé-

nyek között szenvedő állatok meg-
mentésére. A városi önkormányzat 

is segíti a fontos feladatot ellátó 
civil szervezet működését.

Az önkéntesekből álló civil szervezet szív-
ből jövő lelkesedéssel gondoskodik a meg-
született, ám otthont nem lelő kis élőlények-
ről. Gyógyíttatás, ivartalanítás, állatotthonba 
juttatás - mindez magánemberként, munka 
mellett, szabadidőben, saját pénzből. Az ala-
pítvány elnöke, Rózsa Már-
ta elmondta, hogy a mentés 
szó szerint éjjel-nappal, 
hétvégén is folyik, általában 
lakossági bejelentésre vagy 
állatorvos hívására. 

- Mozgalmas időszak 
áll önök mögött.

- Egy évvel ezelőtt már 
akkora méreteket öltött a 
szerencsétlen állatok men-
tése, hogy kénytelenek vol-
tunk az önkormányzathoz 
fordulni segítségért. Az ő 
támogatásukkal 2016 júniusától alapítvány 
formájában működünk. A hétköznapok fá-
radhatatlan munkája mellett nemrégiben 
rendeztük meg első jótékonysági bálunkat, 
melynek célja egyrészt az volt, hogy minél 
szélesebb körben megismerjenek bennün-
ket, másrészt nagyon nagy szükségünk van 
segítségre, mert ezt a munkát mindössze 
nyolcan végezzük. Már megalakulásunk 
előtt is felfigyelt ránk a Tierheimleben in Not 
elnevezésű német szervezet, akik azóta is 
segítségünkre vannak a kóbor kutyák gaz-
dásításában, a helyi önkormányzat pedig 
ezekben a hetekben írja alá velünk azt a 
szerződést, mely szerint ezentúl a városban 

mi gyűjthetjük be a kóbor ebeket, immár 
anyagi támogatás mellett.

- Milyen esélyt lát arra, hogy kevesebb 
kidobott, megkínzott állat legyen?

- Jelenleg nagyon drámai a helyzet. Iszo-
nyatos a túlszaporulat, sokszor kukából, vas-
úti sínek közül mentjük az állatokat. A leg-
fontosabb az ivartalanítás lenne, mert csak 
ezáltal állna vissza a természetes egyensúly. 
Nagyon fontos lenne az állattartásra nevelés 
is, az emberek tudatának formálása.

- Milyen formában lehet támogatni az 
alapítvány munkáját?

- A pénzbeli segítség mellett szívesen fo-
gadunk tárgyi adományokat is, mint például 
állateledel, törülközők, takarók, lepedők, 
szalma, kutyaház, kutyakennel, állatszállító 
boksz, etetőtálak, gyógyszerek: féreghajtó, 
kullancs- és bolhairtó, vitaminok, immunerő-
sítők, fertőtlenítők. Önkéntes munkával is 
segíthetnek: gazdikereső kutyáink fényké-

pezésével, hirdetésírással, pályázatírással, 
weboldal készítéssel, kutyasétáltatással, 
adománygyűjtéssel, adománygyűjtő doboz 
kihelyezésével, kétkezi (szak)munkával, 
kutyák befogásával. Pénzbeli adományokat 
a10100833-83311200-01004001 számú 
bankszámlára vagy paypal-on a fidoalapit-
vany@gmail.com címre várunk. Nagyon 
számítunk a környező települések vezetőire 
is, akik jó példát mutathatnak – mint teszi ezt 
például Gulyás Géza, Mohora polgármeste-
re. Reméljük, a jó példa ragadós lesz, és a 
jövőben még több civil és szervezeti segítsé-
get tudunk kapni az állatok mentéséhez.

Bellér Annamária

Állatok megmentői

Több mint lokálpatrióta
Deák Ottó matematikus, mestertanár a balassagyarmatiak 

budapesti találkozójának történetéről tartott előadást a Helytör-
téneti Gyűjteményben. A Balassagyarmatért Baráti Kör honlap 
szerkesztője nem csak a városból elszármazottak összejövete-
leiről beszélt, hanem saját életútján keresztül tanúbizonyságát 
adta lokálpatriotizmusának is.

Bájos 
ezüstpávás
A Felszállott a páva népszerű mű-
sorában a Duna Televízió jóvoltából 
milliók láthatták a tehetségesnél te-
hetségesebb fiatalokat, akik között 
kimagaslóan szerepelt egy tündéri ba-
lassagyarmati kislány, Poór Mariska.

Egész Palócország szorított az elmúlt 
hetekben Poór Mariskáért és Szuszai 
Hunorért, az 
Iglice néptáncs-
csoport tagjaiért, 
akik hétről hétre 
elkápráztattak 
ügyességükkel 
és lelkesedésük-
kel a Duna Tele-
vízió Felszállott 
a páva című 
tehetségkutató 
műsorában. A 
gyerekek több 
fordulón túljutva 
kerültek be a 
Kárpát-medencei versengés középdön-
tőjébe, ahol megérdemelten vehették át 
a prominens zsűritől az Ezüstpáva minő-
sítést.

A páros balassagyarmati tagja, Ma-
riska a Szabó Lőrinc Általános Iskola 3. 
osztályos diákja. A kislány csillogó szem-
mel mesél élményeiről és a tánccal való 
kapcsolatáról. 

„Olyan a tánccsoportunk, mint egy 
baráti társaság. Kirándulunk, játszunk, 
barátságok szövődnek. Nagyon tetszik 
a magyar népzene, népdalokat is szok-
tam énekelni, ilyen jellegű versenyen is 
nyertem már. A táncban fontos a vidám-
ság, a mosoly, és az intenzív, lendületes 
mozgás. A tánc azért is jó, mert baráto-
kat szerezhetünk, és felkészít a későbbi 
felnőtt életre is. Tetszenek az érdekes 
koreográfiák, a gyönyörű viseletek. Min-
denkinek csak ajánlani tudom. Ameddig 
csak lehet, szeretnék táncolni.”

És hogyan érezte magát ez a bájos 
kislány a méltán népszerű versenyen?

„Különleges élmény volt. Nem izgul-
tam, sokat segített, hogy a szüleink mel-
lett végig velünk voltak felkészítőink is, 
Oláhné Csercsics Ivett és Oláh József, 
akiknek nagyon sokat köszönhetünk. Az 
elődöntőben őrhalmi és ipolyvarbói, a kö-
zépdöntőben pedig rimóci táncokat mu-
tattunk be. Büszke vagyok, hogy a tavalyi 
bronz minősítés után idén megkaptuk az 
ezüstöt is, és így mi lehetünk a Kárpát-
medence legjobb fiú-lány táncosai.”

(B.A.)
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Anyanyelvünk ifjú mestere
Beszélgetőpartnerünk a Balassi Bálint Gimnázium földszinti társalgójában az iskola tizen-
egyedik osztályos diákja, Radványi Bíborka. Fiatal kora ellenére már elég szép a gyűjtemé-
nye a különböző elismerésekből. Legutóbb az Édes anyanyelvünk nyelvművelő verseny 
országos döntőjében ért el második helyezést, míg a Kossuth Lajos Szónokversenyen a 
legszínesebb szókincsű résztvevőnek választották.

Bíborka igen korán beleszerelmesedett ékes anyanyelvünkbe. Első 
fogalmazását kilencéves korában írta: az apjának segítő kisfiúról, akinek 
nagyon fáj, hogy ki kell vágni kedvenc fáját, mert beteg volt. Azóta is szor-
gosan „gyárt” hasonló történeteket, körmöli serényen a novellákat. 

Első versenyén nem kísérte a szerencse, mert az írásbeli forduló után 
a szóbelin annyira megijedt a zsűritől, hogy riadtan kiszaladt a teremből. 
Azóta megtanulta kezelni az ilyen helyzeteket, legközelebb jóval határozot-
tabban állt már ki a bizottság elé, az egyik tanár meg is jegyezte: „jó volt, és 
most már ki se rohant”. 

Elmondása szerint nagyon sokat köszönhet osztályfőnökének, Ádám 
Klárának, aki biztatja, segíti, igyekszik a vadhajtásait is nyesegetni, irányít-
ja, miként fejlessze tovább eddig is bőséges szókincsét. Akad még sok terü-
leten javulnivalója, de egyre biztatóbban halad a „pályán”. Kiderült, írásban 

kiváltképp szereti az átvittebb értelmű összetett mondatokat, a szónoklatok során pedig törekedik 
arra, hogy kerülje a szóismétléseket, érthetően, logikusan, de azért egyszerűen beszéljen. 

Mivel lassan eljön majd az érettségi ideje is, a társalgás végén természetesen szóba került 
a pályaválasztás kérdése. Nem vonzza a tanári, vagy nyelvészi pálya, annál inkább szeretne 
tolmács lenni, akár műfordító, esetleg könyvkiadó. Hiszen nagyon kedveli az idegen nyelveket, 
angolt, franciát, sőt, az orosszal is megbarátkozna szívesen – de ez már a távolabbi jövő képe.

(hegedűs)

Könyvtári 
vetélkedő

A Madách Imre Városi 
Könyvtárban lezajlott a 4-5. 
osztályosoknak meghirdetett 
könyvtárhasználati-és általá-
nos műveltségi vetélkedő, me-
lyen több mint harminc csapat 
vett részt. A közel száz tanulót 
megmozgató versenyen első 
helyezést ért el a Kiss Árpád Ál-
talános Iskola csapata, második 
helyen a Balassi Bálint Gimná-
zium, míg harmadik helyen az 
érsekvadkerti Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola gárdája végzett. A 
dobogósok egy gödöllői jutalom-
kiránduláson vettek részt.

Költészet és filmművé-
szet varázslatos találko-

zásából született szép 
balassagyarmati siker 

azon a rendhagyó vers-
mondó versenyen, 
melyet a Nemzeti 

Színház és a Magyar 
Versmondók Egyesülete 
hirdetett meg a Kárpát-

medencében élő nem 
hivatásos versmondók 

számára. 

A Nemzeti VERSeny döntőjében Fábry 
István arany minősítést kapott és külön juta-
lomban részesült, a sikerhez pedig nagyban 
hozzájárult Cseh Lóránt és Kovács Domon-
kos, azaz a CseDoFilms különleges hangu-
latú versfilmje is.

A háromfordulós versenyfolyam célja a 
klasszikus és kortárs költészet újszerű tol-
mácsolása, a költészet népszerűsítése volt. 
A Nemzeti Múzeumban megrendezett élő 
döntőbe a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 
28 produkció került. 

Fábry István néhány éve foglakozik 
versmondással. 2010-ben kezdett el járni 

a Gyarmati Színkör próbái-
ra, ahol Hegedűsné Jusztin 
Gizella támogatása mellett 
bontogatta szárnyait. Leg-
inkább az inspirálta, hogy a 
kezdeti kritikák nem voltak 
pozitívak. 

„Fejlődnöm kell!”- szü-
letett meg az elhatározás. 
„Rengeteg verset hallgattam 
neves előadóművészektől. A 
családom bízott bennem és 
támogatott, és László 
Péter is megkeresett a 
Tormay Cécile Társa-
ságtól. Folyamatosan 
érkeztek a felkérések, 

egyre inkább magaménak éreztem ezt 
a világot.” 

- Műszerész iskolát végeztél, húsz 
éve a vasútnál dolgozol. Ez a világ 
egészen más, mint a művészeteké. 

- A versmondás kitűnő lehetőség 
érzelmeink tolmácsolására és feszült-
ségoldásra. Ugyanez igaz a zenére is, ami-
vel szintén foglakozom. Vendégénekesként 
időnként fellépek a Nordton zenekarban, és 
SugeraBugerával is szoktam énekelni.

- Hogyan jutottál el erre a versenyre?
- Az internetes pályázati felhívás azonnal 

megfogott. Az első fordulóban Babits Inte-

lem vezeklésre című versét küldtem be, a 
másodikban pedig a CseDo Filmes fiúkkal 
Pilinszky Francia fogoly című alkotására ké-
szítettük el a versklipet. 

- Miért éppen hozzájuk fordultál? 
- Régi ismeretségünk adott bizalmat irá-

nyukba. Már több filmjükben szerepeltem, 
így szoros szakmai kapcsolatban állunk. A 
közös munka most is jól sikerült: Pilinszky 
sorait egy különleges atmoszférájú klipben 
sikerült megjeleníteni. A döntőben Nagy-Ká-
lózy Eszter is nagyra értékelte a verset is és 
a klipet is.

A történteket így látja a CseDoFilms páro-
sa: „Ez volt az első alkalom, hogy versfilmet 
készítettünk. Az újdonság varázsa mellet az 

is kihívás volt, hogy oda kellett figyelnünk a 
közös munkára, arra, hogy most nem csak a 
már megszokott filmes szempontoknak kell 
érvényesülni. Úgy érezzük, a klipben sikerült 
visszaadnunk a vers hangulatát, és örülünk, 
hogy mi is hozzájárultunk a sikerhez.”

Bellér Annamária

Vers és film varázslata
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Sokan ismerősként emlékeznek rá, 
mások, mint általános iskolai taná-

rukra. A városunkból elszármazott 
Petényi Judit immár másfél évtizede 

él a tengerentúlon. Az Ottawai 
Magyar Rádió szerkesztőjeként is 

folyamatosan nyomon követi váro-
sunk rezdüléseit.

- Hogyan került ilyen messzi föld-
re?

- Először 1984-ben jöttem Kanadá-
ba, öt év múlva megkaptam az állam-
polgárságot, mégis ha-
zahúzott a szívem. Ám 
sajnos a kilencvenes 
évek Magyarországa 
hiába adott okot a re-
ményre, a számítások 
nem váltak be, ezért 
ismét Kanadát vá-
lasztottam: 2001-ben, 
a gyermekeimmel és 
immár második fér-
jemmel tértem vissza. 
A magyarországi, ta-
nítással egybekötött 
éveimet azonban nem 
cserélném el semmiért sem.

- Gyorsan sikerült a beilleszke-
dés?

- Az első kitelepülésünk alkalmá-
val három család is versengett, hogy 
náluk töltsük a karácsonyt, Gyarmat 
után egy kanadai kisváros meleg 
szeretetével találkoztam. Már az első 
hónapban lakást béreltünk, intenzí-
ven tanultuk a nyelvet, hamar beil-
leszkedtünk. Így amikor másodszor 
kiérkeztem, nekem már nem volt 
idegen a közeg, de a páromnak és 

a gyermekeimnek igen. Viszonylag 
hamar sikerült munkát találnom, a 
fiúknak óvodát, iskolát. Lényegében 
én voltam a családfenntartó, rengeteg 
feladat hárult rám.

- Mennyire összetartó a kanadai 
magyarság?

- Nem beszélhetünk homogén kö-
zösségről, inkább olyan, mint a pala-
csintából készült torta: sokrétegű, és 
mindig van valami, ami elválasztja 
őket. Az ötvenes-hatvanas években 
emigrált nemzedékeknek a Magyar-
országról alkotott képe megmaradt 
úgy, amikor elmentek az ország-

ból. Egy ’56-os még 
mindig azt hiszi, 
hogy csak két rádiós 
csatorna van, a hat-
vanas években eltá-
vozottaknál a tévé 
műsorai között még 
szerepel a Delta és 
a hétfői adásszünet. 
Folyamatosan olyan 
helyeket és helyze-
teket emlegetnek, 
amelyek már régen 
nem léteznek a szü-
lőföldjükön, de szá-

mukra az még mindig valóság. Nem 
vagyunk egységesek, nem egyformán 
beszéljük a magyart, nem egyformán 
gondolkodunk, tehát a magyarsá-
gunkat sem azonos módon őrizzük. 
Sokan közülünk olyan eszményt 
akarnak az újhazában megvalósítani, 
amilyen értékrendnek nem mindenki 
fel meg. A többség viszont nem akar 
egy eszményt kergetni, ezért inkább 
passzivitásba húzódik.

- Hogyan jött a rádiós munka?
- Két éve keresett meg az Ottawai 

Magyar Ház vezetője, hogy az ak-
kor már tizenkét esztendeje működő 
rádió szerkesztője szeretne vissza-
vonulni, és nem talál megfelelő he-
lyettest, aki a vasárnapjai java részét 
feláldozná erre az önkéntes munká-
ra. Azzal a kikötéssel vállaltam el a 
feladatot, hogy minél előbb kialakít-
hassunk egy kis helyi médiacsapa-
tot, akik rendszeresen tájékoztatják a 
fontosabb dolgokról a kétezer fős ma-
gyar szórványt. Ma már nem egyedül 
dolgozom, bár azért még csapatról 
nem beszélhetünk, de mindez csak 
idő kérdése. Sikerült megnyerni se-
gítőtársnak két, magyar származású 
neves személyiséget, Christopher 
Adam egyetemi tanárt és Kertész 
Ákos írót. Készítünk interjúkat hí-
rességekkel, angolul és magyarul 
egyaránt, vannak gyermek percek, 
és persze állandóan szól a zene. Cé-
lom az, hogy ne csak száz öreg ma-
gyar hallgassa a műsort, hanem sok 
ezren, kortól, nemtől, nyelvtudástól 
függetlenül. Nagy örömünkre Új-Zé-
landról, Ausztráliából és Magyaror-
szágról is kaptunk visszajelzéseket, 
az egész világon foghatóak vagyunk 
az interneten keresztül (honlapunk: 
ottawaimagyarradio.ca).

- Mennyire naprakész Balassagyar-
mat történéseivel kapcsolatban?

- A szülővárosom mindig a szívem 
csücskében marad. Mindig megka-
pom a Balassagyarmatért Baráti Kör 
hírlevelét, a facebook-on követem a 
zeneiskola működését, és a családo-
mon, otthoni barátaimon keresztül 
is tájékozódom. Nekem Balassagyar-
mat, a hetvenes és kilencvenes évek 
jelentik Magyarországot.

Hegedűs Henrik

Életet adó cseppek
„Köszönjük, hogy véradásával hoz-

zájárult egy gyermek gyógyulásához!” - 
életének egyik legszebb pillanata volt az, 
amikor ezt az SMS-t megkapta a nyolc-
vanszoros véradói tevékenységéért mi-
nap kitüntetett Borbás Ferenc.

A gyarmati születésű önkéntes véradó 
szerető szülők gyermekeként nevelkedett, 
nyugdíjba vonulásáig a büntetés-végrehaj-
tásban dolgozott szülővárosában, később 
Vácott. Egy fiúgyermek édesapja, aki szin-
tén a börtönben dolgozik.

Első véradásához kedves emlékek fűzik, 

hiszen sorkatonaként 1983-
ban nyújthatta vénáját kedves 
nővérkéknek, és cserébe két 
nap szabadság is járt.   

A kilencvenes években a 
kórháznak külön e célra be-
rendezett épülete volt, ahol 
mindenki név szerint ismerte 
egymást. „Az egésznek volt 
egy igazán jó „retro” hangula-
ta, és a véradások utána be-
szélgetésekből ismeretségek 
is kialakultak. Napjainkra ebből már csak a 
véradó dolgozóitól érkező jó szó és őszinte 
kedvesség maradt meg, de sajnos egyre 
kevesebb ember ad vért” - hívja fel mindany-

nyiunk figyelmét Ferenc, aki 
számára a véradás egyfajta 
isteni kegyelem, az ember-
társainknak történő segítség-
nyújtás egy formája.”Véradás 
után könnyebbnek érzem 
magam lelkileg is, és a tudat, 
hogy véremmel gyerekeken 
is segíthetek, végtelen bol-
dogsággal tölt el. Szeretném 
elérni a századik véradá-
somat is, hiszen a költővel 

együtt én is vallom: „Mi ez a pár csepp vér? 
Neked szinte semmi! De másnak e néhány 
csepp az életét jelenti.”

(bellér a.)

Juharleveles hazaszeretet
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A Balassi Bálint Gimnázium peda-
gógusaként ’56-os tevékenységéért 

két éves börtönbüntetést kapott, 
szabadulását követően el kellett 

hagynia városunkat, hivatását csak 
évtizedes tiltás után gyakorolhatta 

újból. A fővárosi Wekerle-telepen él 
a könyveivel is tanító 84 éves Varga 

Lajos.

A történelmi események minden 
pillanatára élénken emlékszik.

„Budapestről két egyetemista hoz-
za a hírt Gyarmatra, hogy a Rádiónál 
rálőttek a tüntetőkre. Megállíthatatla-
nok az események: aVármegyeházá-
ról és a pártházról eltávolítják az öt-
ágú csillagot, a kórháznál ledöntik az 
orosz katonák síremlékét, a tüntetők 
végigvonulnak a városon, a Kossuth 
nótát éneklik, a templom előtt pedig 
azt kiabálják: Szabadságot Mind-
szentynek! Október 27-én a járási ta-
nács képviselője közli a gimnázium 
igazgatójával, hogy meg kell alakíta-
nunk a forradalmi munkástanácsot. 
Október 28-án a testület titkos szava-
zással Versényi Györgyöt, Szabó Ká-
rolyt, Balanyi Mihályt, Varga Lajost 
és Dudás And-
rás hivatalse-
gédet választja 
meg. Október 
29-én a forra-
dalmi tanács 
tagjai ismerte-
tik a forrada-
lom szerepét, 
Szabó Károly 
elmondja a tes-
tület követelé-
sét - az orosz 
nyelv és a val-
lás oktatása fa-
kultatív legyen, 
vezessék be a 
nyugati nyel-
vek tanítását, az önképzés önkéntes 
legyen, a titkos káderanyag kerüljön 
nyilvánosságra, szűnjenek meg a 
félévi osztályfőnöki beszámolók. Az 
igazgatót és a párttitkárt érintő bírá-
latomat a testület nem fogadja el. A 
hatalom elvárásához igazodó, addigi 
képmutató, hintapolitika megfelelt a 
testületnek.”

A szabadságharc leverése után to-
vább tanított a gimnáziumban.

„1957-ben a tanítás folyik a megszo-
kott mederben, egy diáklap szerkesz-
tésére kaptam engedélyt, pedagógus 
napon még jutalomban is részesültem. 
A letartóztatások, személyek eltűnte-
tése azonban zavartalanul folynak. 
1958 júniusában, a tanév befejezése 
után tartóztatnak le. A letartóztatásra 
két, az iskolánkban érettségire készü-
lő nyomozót kérnek fel. Előbb elvisz-
nek a Teleki utcában lévő lakásomba, 
itt összegyűjtik a jegyzeteimet, levele-
imet, a röpcédulákat. Távozásomkor 
Mikó Mária tanárnő - akivel együtt 
szerkesztettük a röpcédulákat - egy 
1957-ben Londonban kiadott Újszö-
vetséget ad a kezembe. Hihetetlen, 
de nem veszik el tőlem, így a Biblia a 
börtönben mindvégig velem marad. 
Jézus gondolatai, az apostolok törté-
netei védőbúrát vonnak körém.”

Hűvös nyugalommal meséli, hogy 
nem kerülhette el a büntetést.

„A vád ellenem a szocialista társa-
dalmi rend megdöntésére irányuló 
szervezkedés szabvány szövege. A 
terhelő adalékok a lakásomban talált 
röplapok, a kritikus hangú írásaim 
és egy ’56-ban Nyugatra távozott 
évfolyamtársammal - aki a Szabad 
Európa Rádió fordítójaként dolgo-

zott, és a hazai 
belügy kém-
nek minősítet-
te – folytatott 
levelezésem. 
A kihallgatási 
jegyzőkönyv 
összeállítását 
végző fiatal 
hadnagy tár-
gyilagos egy-
kedvűséggel 
tette fel az ál-
lamügyésztől 
kapott jegy-
zetek alapján 
a kérdéseket. 
Teljesítette a 

tőle elvárt munkát, egy 2 év kisza-
básához szükséges anyagot kellett 
mondatokká formálnia, de ő maga 
is unta a várható válaszokat, mert fi-
gyelmeztetett, hogy a zárkámba tett 
személynek - a besúgónak - ne rész-
letezzem az eseményeket, ne akar-
jam feleslegesen tovább szaporítani a 
jegyzőkönyv anyagát.”

Egy évtizedig nem kerülhetett a ka-
tedra közelébe.

 „1959 áprilisában amnesztiával 
szabadultam. Előbb Debrecenben 
dolgoztam a statisztikai hivatalnál 
gyümölcsfa számlálóként, majd a 
Meggyesi Képcsarnok ügynöke let-
tem. Gyárakban, üzemekbe az ’56-
os priuszom miatt nem vettek fel. 
1960-ban felköltöztem Budapestre, 
az IFÉRT-nél helyezkedtem el, tíz 
évig dolgoztam itt, segédmunkás, 
raktáros, főraktáros, kocsikísérő, 
majd boltvezetői beosztásban. Az 
évenként az államhoz beadott kér-
vényeimre csak 1969-ben kaptam 
választ. Egy, a népi kollégiumok 
szervezéséért 1949-ben hét hónapos 
letartóztatást elszenvedő igazgató 
1970-ben felvett az Épületgépészeti 
Szakközépiskolába, ahol ’98-ig taní-
tottam irodalmat.”

Nem volt felhőtlenül boldog a 
rendszerváltozáskor.

„Az ’56-os forradalom kitörölhe-
tetlen helyet foglal el az életemben. 
Hatalmas jelentősége volt: a magyar 
nép önmagáról őrzött méltóságának, 
bátorságának, szabadság szereteté-
nek példát szolgáló teljesítménye a 
nemzetek között! De felbecsülhetet-
len szerepe volt a kommunista esz-
me, a Szovjetunió tekintélyének és 
hatalmának bomlasztásában is. Ez 
nem izgatás volt, hanem egy soha 
be nem gyógyuló seb, amit mi ütöt-
tünk a monstrum oldalában! Ám az 
is az igazsághoz tartozik, a rendszer-
váltásnak nem hibája, hanem bűne, 
hogy nem vonta felelősségre az elő-
ző rendszer kegyetlenségeinek elkö-
vetésében, sortüzek vezénylésében, 
ítéletek gátlástalan kimondásában, 
népirtásban tevékenyen és meggyő-
ződéssel részt vett személyeket – így 
közülük sokan közel kerültek az új 
kormányokhoz, és az érdemtelenül 
szerzett gazdasági hatalmukat újra 
átváltották politikai hatalommá.”

Varga Lajos 84 esztendősen is ak-
tív életet él. 

„Gyarmat felejthetetlen marad 
számomra: itt tanítottam először, itt 
voltam először szerelmes, itt éltem 
át a forradalmat. Sok jó barátom él 
itt ma is, kiváló kapcsolatot ápolok 
a városvezetéssel. Nem unatkozom, 
az elmúlt évek során öt könyvem is 
megjelent. Napjaim írással, olvasás-
sal, kapcsolatok őrzésével telnek, s 
rendezgetem a meglévő életanyago-
mat.”                                      (szilágyi)

Soha be nem gyógyuló sebek
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Salgótarjánban 1956. december 8-án 
több ezren tüntettek a Vásártéren az 
előző éjszaka letartóztatott munkásta-
nácsi vezetők kiszabadításáért, amikor 
karhatalmisták és szovjet katonák tüzet 
nyitottak a békés tömegre. A hivatalos 
adatok szerint közel ötvenen haltak 
meg, nyolcvanan pedig megsérültek a 
sortűz következtében, de a kutatások 
ellenére máig nincsenek pontos ada-
tok. A Pofosz 131-re teszi az áldozatok 
számát. Salgótarjánban a rendszervál-
tás óta december 8. városi gyásznap.

– Mikor hallottál-olvastál először a 
salgótarjáni sortűzről?

– Édesapám egy Salgótarján melletti 
kis faluban, Etesen született, tőle hal-
lottam először a történetet. Aztán hosz-
szú időre egyike maradt azon tragikus 
történelmi eseményeknek, amelyeket 
így vagy úgy megismer az ember, őriz 
az emlékezetében, és ha nem is gon-
dol rá nap mint nap, azért könnyedén 
elő tudja hívni. A nyolcadik általános 
elvégzése után pedig Salgótarjánba 
kerültem, a „gépipariba”, de nem 
emlékszem, hogy négy év alatt akár 
csak egyszer is előkerültek volna a 
korabeli tarjáni események. Mondjuk, 
ezen nincs mit csodálkozni annyira, 
hiszen az 1977-81 közötti évekről be-
szélünk. A kilencvenes évek felé kö-
zeledve aztán változott a helyzet, de 
még ma sem állíthatjuk, hogy ezt a vé-
res tragédiát kibeszélte volna a város. 
– Mikor döntöttél, hogy megfilmesíted? 
– Amikor befejeztük a balassagyarma-
ti „csehkiverésről” szóló A legbátrabb 
város című film forgatását, 2008-2009 
tájékán, egyre többször jutott eszembe 
1956. december 8-a, és végül úgy dön-
töttem, belevágok egy újabb filmbe.

– Szerepet játszott elhatározásod-
ban, hogy a CF-film után ismét szű-
kebb pátriád adja a témát?

– Nem kerestem tudatosan Nógrád 
megyei témát. Egyszerűen úgy érez-
tem, érdemes belevágnom.

– A filmkészítésről a hétköznap 
embere keveset tud…

– Nincsen általános recept. A Nincs 
kegyelem munkálatai az első forgatási 
naptól a bemutatóig közel négy éven át 
zajlottak. Nem jellemző, hogy ennyi ide-
ig tartson egy film elkészítése, de azért 
teljesen egyedinek sem mondanám. 
– Kik segítették a mozi létrejöttét? 
– Kiemelt támogatóink: Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Nemzeti Kulturális Alap, Budapest 

Főváros XII. kerület Hegyvidéki Ön-
kormányzat, Magyar Művészeti Aka-
démia és Váci Egyházmegye.

– Közismert színészek láthatóak 
a filmben: Gáspár Tibor, Ráckevei 
Anna, Györgyi Anna, Kubik Anna, 
Szakács Tibor – nehéz volt őket meg-
nyerni?

– Egyáltalán nem. Mindnyájan na-
gyon nyitottak voltak.

– A Nemzet Színésze, a kétszeres 
Kossuth-díjas Törőcsik Mari is szere-
pel a filmben.

- Felhívtam őt, és mondtam neki, 
hogy amikor a forgatókönyvet írtam, 
rögtön  az ő arca, mozdulatai és hangja 
ugrottak be, tehát lényegében rá írtam, 
rá íródott a szerep.

– Gyarmatiakat is láthatunk a mo-
ziban.

– A 16-os Honvéd Katonai Hagyo-
mányőrző Csoport néhány tagja –  Ve-

res Vendel Szabolcs, Szakács László, 
Nándori László és Honti Péter Ákos 
– állt a kamerák elé, elfogadva a fel-
kérést, és felbukkan a képkockákon 
a Pannonia Motorkerékpár Múzeum 
néhány ritka darabja is. De látható lesz 
majd a vásznon Tatiána Kiss Tampu is, 
akinek ugyancsak van gyarmati kötő-
dése.

– Az elmúlt években alaposan be-
leástad magad a témába - 60 évvel a 

történtek után tisz-
tán láthatunk már, 
vagy még mindig 
sok a fekete folt? 

– Teljesen tisztán 
talán sohasem fogunk 
látni a salgótarjáni 
sortűz történetében, 
de mindenképpen 
tisztábban látjuk a ko-
rabeli eseményeket, 
mint két-három évti-
zeddel ezelőtt. Még 

mindig sokan vannak, akiknek nem 
érdekük, hogy bizonyos dolgokra 
fény derüljön, az egykori résztvevők, 
az áldozatok hozzátartozói pedig any-
nyira meg lettek félemlítve, hogy még 
ma sem mer mindenki nyilvánosság 
előtt beszélni az átélt borzalmakról.

– Mi volt a forgatás legmegrázóbb 
pillanata? 

– Amikor az egyik interjúalanyunk 
elmesélte, hogy az unokabátyja pufaj-
kásként részt vett a vérengzésben, a 
pufajkás húga pedig ott volt a tünte-
tők között, és halálos lövés érte. Egyik 
testvér pufajkás, vagyis gyilkos, a má-
sik pedig áldozat. 

– Kiknek ajánlod a filmet?
– Elsősorban a tizenhat éven felü-

li középiskolásoknak, hogy mielőtt 
otthagynák az iskolapadot, árnyalni 
tudják az ötvenhatról korábban ki-
alakult képüket. Természetesen úgy 
vélem, hogy az idősebb korosztályok 
számára is nézhető alkotás a Nincs ke-
gyelem. 

– „Mondd el fiaidnak…”?
– Fontos, hogy amennyire az csak 

emberileg lehetséges, a múltunkat ne 
hagyjuk végképp eltemetni. Illetve 
pontosabb talán úgy fogalmaznom, 
hogy a múltunk emlékezetét ne hagy-
juk eltemetni.

– A film a mozikban, az alkotó pi-
hen? 

– Több ötletem is van, de konkré-
tumokról még korai lenne beszélni. 
Egyáltalán nem kizárt, hogy a Nincs 
kegyelem egy ötvenhatos tetralógia 
első darabja.

Szilágyi Norbert

Gyilkosok és áldozatok

A történet december 8., a sortűz 
napja köré épül, de felvázolja az 
előző heteket is. Megjelenik a 
filmben, hogy 1956. december 
8-án ért véget a melbourne-i 
olimpia, ahol Papp László 
ökölvívó a harmadik aranyérmét 
nyerte, vagy az, hogy aznap 
Mária szeplőtelen fogantatásának 
ünnepe zajlott a nógrádi megye-
székhely katolikus templomában, 
és sokan a misén voltak, amikor 
a Vásártéren elkezdődött a vé-
rengzés. Megszólalnak a filmben 
olyanok is, akik ott voltak a sortűz 
helyszínén.

Már mozikban a Nincs 
kegyelem, Matúz Gábor új 
dokumentum-játékfilmje – 
a Pro Urbe-díjas alkotóval 
beszélgettünk.
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  Génkezelt Xmas-sza
John Steinbeck, amerikai író Édentől 

keletre című regényének emblematikus je-
lenetében az apa, a kemény farmer, a csa-
ládi asztalnál az ünnepi vacsora előtt, két 
fiával hangosan felolvastatja az időszerű, 
esemény-idéző sorokat a Bibliából. Azért 
is hangsúlyos az epizód, mert a hűség és 
hősiesség katarzisának regény-drámájá-
ban filozófiai távlatúvá nemesedve láttat 
egy még létező életformát, melynek gyöke-
rei a hőskori puritánokon túl, az „Ora et 
labora” –Imádkozzál és dolgozzál- regulá-
jáig, Szent Benedek Európájába nyúlnak 
vissza. 

A kortárs szerzők művei és azokból ké-
szült filmek sikersorozata talán az utol-
só igazán em-
berarcú képei 
az amerikai 
e t h o s z n a k , 
ami a korabe-
li világ minő-
ség-etalonja 
volt. Aztán 
sok víz lefolyt 
Mi sisi pin, Colorádón, mert ha nagyné-
ha előfordul, hogy a tengerentúli vizuá-
lis média-uszadékban használhatónak 
tűnik valami, máris a gyanú érzetét 
elővételezi. Igaz, a lájtos-szmájlos, pi-
tés-fánkos kínálat-köretben akad azért 
hagyománytisztelő értékképviselet is,  
természetesen Hálaadással és 
Christmassal, családostul, pulykástul. 
De hogy az előbbi gyökerei még a 
Mayflowertől erednek, éppúgy érdekte-
len marad, mint hogy egy kuma szó 
nem esik arról, hogyan, mikor, kinek a 
hála. Nyomatéka csupán a miértnek 
van, amit meg már a rómaiak is tudtak: 
„casus bibendi”, alkalom az ivásra. 

Bocsánat, itt megfejelve pulykával, eset-
leg juharszirupos palacsintával.

Erre az össznépi ízlésdeficitre hajazhat 
valami az őshaza iránti nosztalgiából, 
csakhogy a viktoriánus Angliában az ellá-
gyulós, sweethart feelingben - s egyedül-
álló képeslap-kultúrájuk  tükrében - meg-
villan, kicseng valami naiv báj, éppen vi-
selhető kedvességeskedés, ünnep-szolgáló, 
ezért elnézhető túligyekezet, s talán mert 
nem csak a karácsony, a húsvét, de mézes-
kalácsillatú ott az utca, a vonat és lovasz-
szán, a ruhaszínek és kalapköltemények,  
gyerekek és felnőttek, erdő-, mező virágai, 
állatai és minden. 

De újvilágiéknál, száz év után, finoman 
szólva, mindez, elég megbi-
csaklott anakronizmus lenne 
már.

A találomra bekapcsolt, 
olyan konszolidáltabbnak 
látszó amerikai vidámkodós-
hagyományápoló média-opu-
szok majd’mindegyikében a 
másik örök-állandó ünnep, 

vagy inkább ünneplés, a Christmas, mely 
felülüti az előzőt is. Nem azért, mert sok 
szó esne ott csillagról, Betlehemről, 
Kisjézusról, Máriáról, Józsefről, angyalok-
ról, pásztorokról, hanem mert félreismer-
hetetlenül egyértelműsíti azt a globál-
katyvaszt, melyben az identitás-függet-
len-korrektség karácsonyoztat Santa 
Claust, Mikulást, Télapót, Őszöregapót, 
angyalokat, ördögöket, talán még manó-
kat is, miközben Myra püspökének mind-
ehhez odafentről már csak egyetlen eufé-
miára telik: „Ó szegény együgyűség !”     

Persze ebből az enyhén geil Xmasszából 
bőven csorog, csörgedezik az Óperencián 
is túlról, s ülepszik, ülepíti Európát, min-

ket is keményen, vastagon, nem mintha az 
itteni áthangoló hangulatfelelősség debili-
záló fantáziában a nagy testvérre szorul-
na, de a trendi már csak mindig nyomak-
szik ; és bizony, van már nekünk is  he-
lovínunk meg feketepéntekünk, mitöbb, 
vasárnapi nyitvatartásunk is. 

Meg egy jólfejlett őskáosz a fejekben, 
lassan már a harmadik nemzedékben; ün-
nepekről, vallásról, hagyományról, szoká-
sokról. 

Talán ezek rendezése, konzekvens vé-
giggondolása most, Megváltónk születé-
sét várva ünnepünk minőségét is előlegez-
heti. Igy volt számomra kegyelmi pillanat, 
adventi ajándék Barsi Balázs, ferences 
atya kezembe akadt könyvének néhány 
sora. 

„Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz 
történik, mint Noé napjaiban. A vízözön 
előtti napokban az emberek ettek, ittak, 
nősültek és férjhez mentek –, egészen ad-
dig a napig, amikor Noé beszállt a bárká-
ba.” - majd Szent Lukács szavai után írja 
: „Noé kortársai nem azzal vétkeztek, amit 
tettek, hanem azzal, ami tetteikből kima-
radt. Csendesen és egyetemlegesen ki-
hagyták Istent az életükből; az önfenntar-
tásból és a fajfenntartásból hiányzott a lé-
nyeg: annak keresése, hogy egyáltalán mi 
okból és mi végett vagyunk a világon. … 
Nem Isten bosszúja az, ha az élet és létezés 
végső célját feledő, állati szintre visszazu-
hant emberiség belefullad saját értelmet-
lenségének tengerébe.” (Magasság és 
mélység)

Kemény szavainak úgy van itt helye 
ünnepváró adventünkben, mint Izaiásnak 
és a Keresztelőnek rorátéink gyönyörű li-
turgiájában: „Készítsétek az Úr útját, 
egyengessétek ösvényeit!”  Veres József

pités-fánkos 
kínálat

“

“

Zsúfolásig megtelt a Szerbtemp-
lom ifj. Telek Zoltán kiállításának 
megnyitóján. Barátok, családtagok, 
tanítványok vették körül a több mű-
vészeti ágban is tevékenykedő alko-
tóművészt, aki ezúttal legfrissebb 
festményeit tárta a közönség elé.

A tárlat méltatója, Oroszy Csaba 
Pál apostol szavai köré fűzte fel gon-
dolatait. „Nem beszédben áll Isten 
országa, hanem erőben.” Mert erő 
kell a megpróbáltatások elviselésé-
hez, a túléléshez, az újrakezdéshez. 
Ifj. Telek Zoltán is az erős, teljesség-

re törekvő, intuitív vándorok sorába 
tartozik, akinek képei „valóságszi-
lánkokkal átszőtt szivárványdara-
bok.” 

Számos kiállítása közül a szülővá-
rosában megrendezettek állnak leg-
közelebb a tanárként és zenészként 
is tevékenykedő alkotóművész szí-
véhez. Ez az az örömökkel és fájdal-
makkal teli miliő, ahol legfrissebb 
alkotásai is születtek, s amelyek a 
mélyben zajló érzelmek „ecsettel át-
szőtt kitárulkozásai.”

(bellér)

Ecsettel átszőtt lélekdarabkák



Cserediákok

Az AFS balassagyarmati körzetébe ér-
kezett cserediákok immáron három hónap-
ja élnek velünk. A Balassi Gimnáziumba és 
a Szent-Györgyi Középiskolába járnak, a 
magyar tanuláson kívül sok rendezvényen 

vesznek részt. A Kultúrák közötti Párbe-
széd Napján budapesti cserediákokkal 
együtt mutatkoztak be három középisko-
lában, önkéntesekkel nézték meg Buda-
pest nevezetességeit, fogadó testvéreknél 
együtt főztek.

Október végén felnőtt thai vendégek 
érkeztek városunkba néhány napra. A pol-
gármesternél (fotónkon) és a Palóc Múze-
umban, majd két iskolában tett látogatás 
után a művelődési központban találkoztak 
a cserediákokkal. Kirándultak Hollókőre és 
Ipolytarnócra, szép élményeket vihettek 
magukkal.

Barátságest
Első alkalommal került sor városunkban Mongol-magyar Barátságestre. A Zeneiskola dísz-

termében Medvácz Lajos polgármesteri köszöntője után dr. Batbayar Zeneemyadar nagykö-
vet beszélt és énekelt (magyar népdalokat!), majd dr. Obrusánszky Borbála előadását hang-
zott el, de mongol ízek kóstolására is sor került. Az est végén Ónodi Krisztián főszervező egy 
hagyományos magyar íjjal ajándékozta meg a mongol követet (Sümegi Tamás felvétele).
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Azt mondja a látogatónak, hogy a szüleit 
is kirabolták az orosz csapatok, akik azt se 
nézték, hogy ők szlovákok, mint sokan a fa-
luban. Aztán kulákok lettek és szorgalmas 
szüleitől szinte mindent elvitt a beszolgál-
tatás. A betűvetést Arató János tanító úrtól 
tanulta, később gyalog járt iskolába Gyar-
matra, aztán a szécsényi technikumban 
szerzett kenyeret adó szakmát. 

Mezőgazdászként dolgozott a környék-
beli téeszekben, és Nógrádmarcaliban 
ismerték el igazán munkásságát. Itt kapott 
három kormány kitüntetést, amelyekre máig 
büszke. A termetes ember nagyhangú volt, 
de a szorgalmas embereket tisztelte. 

Amikor jöttek a változások, szinte új élet 
jött belé: otthagyta a tsz-t, vett egy lovat, fu-
varozott és elkezdett gazdálkodni, amiben 
a szülei segítették. A kárpótláskor földeket 
vett, gépesített, állatokat tartott, mintagaz-

da lett. Még az is megesett, hogy a tsz-ből 
visszavett földön, a Livián földáldást tartott 
a falu zászlókkal, sőt, még az orgonát is ki-
vitték! A szeretett Bárány Anzelm plébános 
és az evangélikus pap tartották a szertar-
tást - ilyen még nem volt akkoriban. 

Ahogy tehette, támogatta az egyházakat 
is. Ebben az időben országgyűlési képvise-
lőnek is jelölték, de a választásokon épp-
hogy nem jutott be a Parlamentbe. Volt egy 
felesége, de elment a fia után, mert az előtt 
kitárta a kaput. - Nem bírtam a dologtalan 
embereket! – mondja, mire elmeséltem neki 
az alábbi történetet: „Kinn az Agyagosba 
kapált a nő és megszólított: »Felügyelő 
úr! Tudna nekem ajánlani valamit a boga-
rakra?« Ajánlottam neki a Hlacsokot, hogy 
az segít. »Hát nem ismer meg? Én vagyok 
az Ilona, de eljöttem a fiam után... Én még 
most is szeretem a Jánost és ezt megval-
lom a világ előtt” - mondta a nő szenvedé-
lyesen.

- Rég' volt, én is szerettem, de hát ez tör-
tént... - legyint János, és azt emlegeti, mikor 

polgármesterként szerzett földkárpótlékot a 
falunak: erdőt, rétet, szántót, ráadásul még 
vásárteret is építtetett.

- Bár nagyhangú voltam, egy emberhez 
soha nem szóltam hangosan. Ő az unoka-
testvérem, aki 87 évesen is főz rám a sze-
retteivel együtt. Őt nagyon szeretem. Ilyen 
az élet...

Szabó Endre

Hlacsok gazda

Éjszakai kaland
Éjszakai kalandra, íjászatra, barátság-
ra vágyó embertársainkat tábortűzzel 
várjuk december 21- én, 16 órától 
Balassagyarmaton, a régi városszéli 
gázcsere-telep mögött egy gyümöl-
csösben. 

A hideg időjárás 
ellenére ezidáig 
mindig jó hangulat-
ban elevenítettük 
meg eleink által 
reánk hagyott ha-
gyományt, a Téli 
Napfordulót. A 22-
én hajnalban felke-
lő Napot - aki ekkor 
legyőzi a sötétséget, hiszen innentől 
egyre csökkenek az éjszakák és nőnek 
a nappalok percei - Ipolynyéken fogjuk 
ostorcsattogtatással és sólyomreptetés-
sel várni. 

Az ingyenes programunkhoz részle-
tekben és egészében is lehet csatlakoz-
ni.  Több infó itt kérhető: 20/353-8844.

aktuális

2016. december

Patvarc első polgármestere volt 
Hlacsok János gazda, akitől még 
mostanában is tanácsot kérnek, 

pedig ő szorulna inkább vigaszra, 
mert betegeskedik. 

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet a balassagyarmati 

Zsidó Szabadegyetem legutóbbi előadását anya-
gilag támogatóknak:  Chikán Alajosnak, Koncz 
Lászlónak,  Ónodi Pálnak, dr.  Pócsik Zsuzsának, 
a Skarabeusz Asztaltársaság tagjainak és Zghieb 
Moricenak. Egyben köszönetet mondunk - igényes 
és önzetlen előadásukért - az Ember Csaba karnagy vezette Balassagyarmati Dalegyletnek, 
továbbá a GAMESZ-nak, a  Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolának, a Mikszáth Kál-
mán Művelődési Központnak, a Madách Imre Városi Könyvtárnak és a Honismereti körnek 
technikai-szervezési segítségükért.                                              Kertész István Alapítvány
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sport

- Elégedett a 2016-os évvel?
- Nincs okom panaszra, mind az 

eredményességünkre, mind a ver-
seny rendezési aktivitásunkra büsz-
kék lehetünk.

- Kik teljesítettek a legjobban?
- Az atléták közül ki kell emel-

nem Ódor Vivient, aki az országos 
bajnokságon kalapácsvetésben 2. 
helyen végzett, de erőemelésben is 
szép eredményeket ért el. Karatéká-
ink több edzőtáborban vettek részt 
és ennek köszönhetően az év végén 
szállították a fényes érmeket. Ma-

jor László, Szedlák Gábor és Oláh 
László helyt állt a Vadászreflex Íjász 
Világbajnokságon, Oláh Laci az elő-
kelő 4. helyen zárta a versenyt. A 
látványtáncosaink részt vettek részt 
a WDU Európa-bajnokságon: három 
első, két második és két harmadik 
helyezést sikerült begyűjteni Sebján-
né Rabóczki Terézia tanítványainak. 
Az erőemelők közül ki kell emelnem 
Ulveczki Edinát, aki az Erőemelő 
Európa-bajnokságon fekve-
nyomásban 141,5 kg-gal új 
világcsúcsot állított fel! És 
még nincs vége a sikerlis-
tának! A 24 órás MTB-ver-
seny egyéni kategóriájában, 
amely a legnehezebb az ösz-
szes közül, Gombolai László 
hegyikerékpáros verseny-
zőnk 65 körrel, 24 óra 4 perc 

56 másodperces idővel első helyen 
végzett! De nem hagyhatom ki a fel-
sorolásból az extrém sportolónkat, 
Kovács Lacit sem, aki Bolíviában át-
kelt a sósivatagon.

- Az év legboldogabb pilla-
natai?

- Balassagyarmat Sportjáért 
díjban részesült Benkő Zsoltné, 
a szabadidő szakosztály vezető-
je. Balassagyarmat Jó Tanulója 
és Jó Sportolója lett Hrahovszki 
Éva (tánc), Ódor Vivien (atléti-
ka), Lavrik Jázmin, Major Juli-

anna, Major Levente, Vasas 
Bianka (karate).

- Mire a legbüszkébb?
- Idén nagyon komoly fejlesz-

téseket sikerült megvalósítani 
az erőemelők bázisán, a Nagy-
ligeti Sporttelepen. Nagyrészt 
önerőből, meg persze támoga-
tóinknak köszönhetően, mind a 
sporteszközeink számát tudtuk 
fejleszteni, mind pedig jelentős 
felújítási és állagmegóvási mun-
kálatokat sikerült megvalósíta-
nunk az egykori futófolyosón. 

- Melyik szakosztály fejlődik a 
legjobban?

- Az íjászoknál egyre több fiatal 
kezdi el űzni ezt a tradicionális ma-
gyar sportágat és már az országos 
versenyeken is sikerült bizonyítani-
uk.

De örömteli az is, hogy a karaté-
kák által működtetett Dojo egyre 
népszerűbb, több küzdősport is ott-
honra talált itt. 

- Az év csalódása?
- Mindig is nagy hangsúlyt fek-

tettem arra, hogy az egyesület a 
jogszabályokat maximálisan betart-
va működjön. Rá kellett jönnöm, 
hogy sok esetben ez nem számít, 
más szempontok néha sokkal fon-
tosabbak, mint a törvényesség – 
sajnos. De nem akarok ennél többet 
mondani.

- Jól sikerültek a Vitalitás-verse-
nyek is!

- Három nagyszabású viadal 
házigazdái lehettünk. December 
elején tíz ország részvételével sike-

rült megrendezni a Mikulás Kupa 
Kyokushinkai Karate Versenyt. 
Országos hírű versenyünk volt az 
ötödik alkalommal megrendezett 
Atlas Sport Felhúzó Gála, amiről a 
résztvevőknek egyöntetűen azt volt 
a véleménye, hogy az év egyik leg-
színvonalasabb erőemelő versenye 
volt. Idén ismét sikerült a Nyírjesi 
Fűvészkertben országos íjász viadalt 
rendeznünk. De rendeztünk kisebb 
sporteseményeket is: a Fekvenyo-
mó Diákolimpia Megyei Döntőjében 
a gyarmati Szondi iskolából közel 
negyven diák vett részt. Immár ti-
zenhatodik alkalommal rendeztük 
meg a Nógrád Megyei Fekvenyomó 
Bajnokságot, míg Patvarcon hagyo-
mányőrző íjász versenyt szervezett 
az extrém szakosztályunk.

- Mi a cél 2017-re?
- Ismét aktív év elé nézünk, hi-

szen több sportolónk is jelez-
te, hogy bizonyítani szeretne 
nemzetközi versenyeken, de 
az utánpótlásban is szeretnék 
előrelépést. Bízom benne, hogy 
az Önkormányzattal sikerül 
megnyugtató megállapodást 
találni a Nagyligeti Sporttelep 
épületeinek sorsáról.

(szilágyi)

Vitalitás SE: sósivatagtól a világcsúcsig
Az 1990-ben Révész László által alapított 
Vitalitás SE nyolc szakosztályban százhat-
van főnek biztosít sportolási lehetőséget, 
hosszú évek óta Nógrád megye egyik leg-
eredményesebb klubja. Az egyesületet hat 
éve irányító (és még mindig versenyző) 
Honti Attila elnökkel értékeltük a lassan 
magunk mögött hagyott esztendőt.
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