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Felidézték a keleti front
borzalmait a hadijátékon
WWW.NOOL.HU

EGY PERCBEN

Szabadságért
folyik a harc
BUDAPEST Az Európai Unió nem fog
magától megjavulni, nekünk kell vis�szavezetni a helyes ösvényre – mondta Orbán Viktor a magyar függetlenség napján. A miniszterelnök megfogalmazta azokat a téziseket, melyekkel a magyar kormány hozzájárul a vitához, amely az unió jövőjéről szól. 
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Válságkezelés
balról, jobbról
BELPOLITIKA Miután 2008-ban gazdasági világválság, 2020-ban pedig a koronavírus-járvány rengette
meg Magyarországot, érdemes ös�szehasonlítani a két krízisre adott
politikai válaszokat.
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Izraelbe
menekülnek
ANTISZEMITIZMUS Izraeli zászlót
gyújtottak fel Münsterben, kövekkel dobálták a bonni zsinagógát –
ez csak két példa a közelmúlt zsidóellenes megmozdulásaiból. Egyre több politikus aggódik a közelkeleti konfliktus importálódása és
az antiszemitizmus miatt.
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Újraindításhoz
biztos az alap
GAZDASÁG A jövő évi költségvetés
leghangsúlyosabb eleme a gazdaság-újraindítási akcióterv, amely
lehetővé teszi, hogy mindenki
talpraálljon, akit a járvány nehéz
helyzetbe hozott – mondta Varga
Mihály pénzügyminiszter.  u9

MAGYARNÁNDOR Géppisztolyok ropogása és kézigránátok robbanása verte fel a
csendet szombaton délután a Cserhát dombhajlataiban. Katonai hagyományőrzők tartottak látványos hadijátékot, a második világháború harcainak megidézé-

sével. A falu központjából pár perces zötykölődés után érkeztünk meg a helyszínre, a vadászház kellemes környezetébe. A terület már teljesen a 77 évvel ezelőtti
hangulatot árasztotta, később még harci repülőgép is érkezett. Fotó: H. Cs.  u3

Ne akarjuk Felújították Szafaritúra Csalibőrönd Aprólékos
megmenteni a Rákócziak visz közelebb buktatta le munkával
a fiókákat! ősi fészkét az állatokhoz a tolvajokat tervez jelmezt
NÓGRÁD MEGYE Tart még a
fiókák fészekelhagyási szezonja, amikor is mind a kiránduló, mind a kertekben
tevékenykedő emberek találkozhatnak elárvult – pontosabban csak annak tűnő –
fiatal madarakkal. 
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MŰEMLÉKVÉDELEM Borsi kastélya Magyarország és Szlovákia közös akaratából született újjá. Amit egy nemzedék elherdált, a másik újraépítette – mutatott rá avatóbeszédében Áder János a Rákóczi-kastély átadóján.  u7

SZURDOKPÜSPÖKI
Őshonos állatoknak ad otthont a
Mátrai Bivalyrezervátum.
A tulajdonosok azt szeretnék, hogy minél többen megszeressék és fogyasszák az
itt élő állatokból készült minőségi ételeket. 
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BŰNÜGY Az utazók tulajdonának biztonsága érdekében a
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság folyamatosan ellenőrzi a rakodásban részt vevők
munkáját a Liszt Ferenc repülőtéren. A napokban elfogtak két munkást...  u10

MOHORA Neves vendégeket
köszönthetett a házigazdak,
Balla István tulajdonos vasárnap a Tolnay Klári Emlékházban: látogatásra érkezett a jelenlegi kiállítás alkotója, Rátkai Erzsébet díszletés jelmeztervező. 
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Jó reggelt!

N

éhány hete lejárt a türelmi
idő, amit a kutyák veszettség elleni oltására a veszélyhelyzet miatt adtak. Egyre több településen lehet látni a kedvencüket pórázon vezető, azok után loholó gazdákat. Hosszú évek óta nem
veszünk részt ezeken az eseményeken, ugyanis két kuvaszunk van,
egyik sem túl béketűrő jószág. Az
állatorvos is halkan lopakodik be
hozzánk, és a jól elzárt négylábúak
hátsójába csak a kerítésen keresztül szúrja be a vakcinát. Legutóbb
láncra kötöttük az egyik ebet és
ketten fogtuk a kutya fejét, nehogy
harapással torolja meg a szúrást.
A művelet után kedvencünk mégis
a kapuig kísérte az orvost, ugyanis
a lánc elszakadt… 
G. E.
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Bravúr a világbajnok ellen Örökség éltetői
LABDARÚGÁS A magyar válogatott az F csoport második fordulójában – a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon – a Puskás Arénában döntetlent játszott a világbajnok francia csapat ellen. A mérkőzés vége 1–1-es döntetlen lett, egy darabig vezetett is csapatunk a gallok ellen.
A képen a gólszerző Fiola Attila és Szalai Attila küzd a labdáért. A magyar–francia mérkőzésről
megkérdeztük a megyénkben élő Sisa Tibor e
 gyetemi tanárt is. Fotó: NS/Szabó Miklós 
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SZERKESZTŐSÉG:

MA

E-mail: nool@nool.hu

OLVASÓSZOLGÁLAT 9–17 óráig – ügyeletes: Gerhát Karina
TERJESZTÉS 8–16 óráig
32/418-191, 06-46/998-800
HIRDETÉS 8–16 óráig – hirdetésfelvétellel kapcsolatos információ: 
32/340-100

SZÉCSÉNY-BENCZÚRFALVA Lezárultak a Benczúrfalvi Képzőművészeti Műhely tíz alkalommal, hétvégente megtartott foglalkozásai. A záró rendezvényen az itt alkotó diákok szülei tekinthették meg az alkotásokat. Képünkön báró Liptay Antal (balra) és
Bakos Ferenc a művek bemutatása előtt. Fotó: L. B. 
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Ma a napsütés mellett időnként erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés. Elszórtan előfordulu 13
hatnak helyi záporok, zivatarok.

Boldog névnapot
Alajos és
Leila nevű
olvasóinknak!

2 MEGYEI KÖRKÉP
HÍREK

Légi úton irtják
a szúnyogokat
VARSÁNY Légi szúnyoggyérí-

tésre számíthatnak a lakosok június 22-én, kedden.
A község közösségi oldalán
olvasható hír szerint a kezelést a napnyugtát megelőző
másfél órában végzik. Rossz
idő esetén június 23-ára,
vagy 24-ére halasztják a szúV. E.
nyogirtást.

Két hónapra várják
a diákmunkásokat
ECSEG A település önkormányzata az idén is lehetővé
teszi a diákmunkát júliusban
és augusztusban. Akik élnének a lehetőséggel, a Nógrád Megyei Kormányhivatal
pásztói kirendeltségén regisztrálhatnak. Azok a 16 és
25 év közötti nappali tagozatos diákok dolgozhatnak,
akiket a munkaügyi központ
nyilvántartásba vett.  G. E.

Játékokat vásárolt
az önkormányzat
MÁTRASZŐLŐS A napokban
leszállították a kültéri fitneszpark mellett elhelyezendő kötélpiramist, amelyet a
gyermekeknek vásároltak
meg – közölte az önkormányzat a közösségi oldalán. Bíznak abban, hogy hamarosan bővíthetik az eszközállományt az óvoda új játszóteréN. O.
hez hasonlóan. 

Feszület környékét
szépítették meg
CSERHÁTSURÁNY Néhány helyi lakos összefogásának köszönhetően megszépült a település út menti keresztjének környezete. A község önkormányzatának közösségi
oldalán megosztott bejegyzés szerint Veres Istvánné,
Licskó Józsefné, Varga Attiláné és Takácsné Mészáros
Mária ragadott kerti szerszámot azért, hogy a kőfeszület
körüli területet megszabadítsák a gyomnövényektől. V. E.
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Lelkükből adtak egy darabot a művek létrehozásakor Történelem
elevenedett
meg eredeti
helyszínen

Alkotásaikkal éltetik
a benczúri örökséget
Lezárultak a Benczúrfalvi
Képzőművészeti Műhely tíz
alkalommal, hétvégente
megtartott foglalkozásai.
A zárórendezvényen az itt alkotó diákok szülei tekinthették meg, hogy a fiatalok
hogyan látják és fejezik ki
munkáikon keresztül az egykor Benczúr Gyulát is körülölelő természeti és épített
világot. Gyönyörű és színvonalas alkotások születtek,
amelyből kiállítást is szerveztek.
Gulyás Edina
edina.gulyas@nool.hu

S Z É C S É N Y- B E N C Z Ú R FA LVA
A Benczúr Gyula Rajziskola festővászonra kívánkozó
természeti és épített környezetben várja az alkotni vágyó és tehetséges diákokat.
Az elmúlt évben átadott, modern, mégis a palóc építészethez jól illeszkedő épület adott
otthont a Benczúrfalvi Képzőművészeti Műhely foglalkozásainak, amelyet március
6-tól kezdődően 10 hétvégén
keresztül tartottak meg szűkebb hazánk festői településén. A Miniszterelnökség és
a családokért felelős tárca nélküli miniszter 2 millió forinttal támogatta a program megvalósulását.
– A Pro Arte et Natura Alapítvány egyik célkitűzése a
tehetségek felkarolása, gondozása. Már húsz éve tart alkotóművészek részére táborokat, gyermekrajztáborokat –
tájékoztatott Ferencz Zoltán,
az alapítvány elnöke.
Hozzátette: az alapítók számára nagy öröm volt, hogy
2020 júliusától bekapcsolódhattak a Nemzeti Tehetség
Programba, az innovatív tanulási környezet kialakítását
segítő alprogram révén.
– Ez a program teljesen összhangban van az alapítvány
azon céljaival és tevékenységével, ami a tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek növelésére irányul.

Véget ért az első kurzus, a vendégek megtekintik a rajziskola növendékeinek alkotásait 

Mint mondta, a június 19-én
záruló foglalkozássorozat zárásaként az itt alkotó diákok
szülei megtekinthették a gyerekek munkáiból készített kiállítást. A járvány miatt idén
márciusban öt középiskolás
tanuló részvételével kezdődtek meg az alkotó foglalkozások Bakos Ferenc művésztanár vezetésével. Az általános
iskolák újranyitását követően a fiatalabb diákok is csatlakoztak a programhoz, és
elkezdődött a közös, kreatív
munkavégzés.

– Megható azt érezni, hogy
a foglalkozásokon részt vevő
gyerekek nem csak tehetségesek, hanem a lelkükből is adnak egy darabot az alkotásaikon keresztül – fogalmazott
báró Lipthay Antal, az alapítvány egyik alapítója, hozzátéve: – Benczúr Gyula nemcsak tehetséges festő volt, hanem egy zseni, akinek a lelke örökké élni fog, köszönhetően ennek az iskolának és
az itt alkotó diákoknak. Ez az
intézmény a fiatalokat és rajtuk keresztül a jövőt szolgál-

Nagy ívben kerülték az iskolásdit
Az elmúlt tíz hétvégén a résztvevők úgy tanultak, hogy jól
érezték magukat, felszabadultak voltak. Nem volt iskolai a
légkör, szabadon áramoltak az
ötletek és a gondolatok. Benczúr Gyula jól ismert világában
megtanultak úgy látni, ahogy
a híres festő. A technika pe-

dig, amivel a műveiket megalkották, a linómetszetek tervezése, metszése és nyomtatása
volt. Többen már ismerték ezt
a módszert, de voltak olyanok
is, akik a képzőművészeti műhely foglalkozásain találkoztak
vele először. Ennek ellenére kiemelkedő alkotások születtek.

Fotó: L. B.

ja. Azt bizonyítja, hogy jó úton
haladunk.
– A gyerekek egymást segítették munkájuk során, ennek köszönhetően eltűntek a
különbségek. A kész műveket
nézve nem lehet megmondani, hogy ki volt az, aki még sosem alkalmazta a fenti technikát – hangsúlyozta Bakos
Ferenc művésztanár.
Hozzátette: egy olyan közösség formálódott itt, az elmúlt 10 hétvége során, akik
megtanulták
„benczúrul”
nézni a világot.
– Észrevették a környezet
szépségét, megértették mit
üzen a táj és a palóc építészet, és ezt alkotásaikban ki
is fejezték. Úgy vélem, hogy
a Benczúr Gyula Rajziskola
kezdi betölteni azt a feladatát, amiért létrejött: folyamatos alkotómunka valósul meg
a falai között. Bízom abban,
hogy a későbbiekben felnőtt
alkotóknak is helyet ad az intézmény.

SALGÓTARJÁN Az emlékhelyek
napja elnevezésű országos
programsorozathoz kapcsolódva az 1956-os sortűz tragédiájára emlékeztek tegnap a
Dornyay Béla Múzeum munkatársai. A December 8. téren
volt a „történelemóra”. A helyszínt 2008-ban nyilvánították
történelmi emlékhellyé, Holecz Zoltánné kezdeményezésére, aki maga is részt vett
1956-ban a békés tüntetésként kezdődő eseményen.
– A járvány miatt a szabadban kell tartani az emlékezést, így az eredeti helyen
hallhatnak az érdeklődők az
1956-os december 8-i salgótarjáni sortűz mozzanatairól
– mondta Fürth Vera, a múzeum kulturális menedzsere.
Hozzátette: tavaly készült el
az Amikor lőni kezdtek című
film Shah Timor rendezésében, ami egy átlőtt ing történetén keresztül ismerteti a téren
történt eseményeket. Az inget
Bátfai József viselte azon a napon, amikor lövés érte.
– 1956. december 8-án a
köznyelvben csak Vásártérként emlegetett helyen és környékén történt a tragikus esemény. Akkor még másként nézett ki ez a városrész, azonban
az itt lévő épületek közül több
már akkor is állt. Mivel ezek
mesélni nem tudnak, a történészek engednek bepillantást
a nap forgatókönyvébe – hangsúlyozta Fürth Vera.
Ezután dr. Fodor Miklós és
Balogh Zoltán, az intézmény
két történésze a helytörténeti
kutatásaik legújabb eredményeit osztották meg a résztvevőkkel, kitérve a helyszín
épületeire és az 1956-os eseményekre is.
G. E.

A vásártéri emlékműnél tartották a rendezvényt  Fotó: H. M.

Hetvenhét évvel ezelőtt hurcolták haláltáborba az Ipoly-parti város zsidóságát
Eltiltották,
mégis volán
mögé ült
BÁTONYTERENYE A rendőrök a
napokban a város belterületén ellenőriztek egy személygépkocsival közlekedő, húszéves vizslási lakost. Az intézkedés során a hatóság tagjai
megállapították, hogy a fiatal férfit a Bátonyterenyei
Rendőrkapitányság 2021. július 7-ig eltiltotta a járművezetéstől, ennek ellenére a
volán mögé ült. A sofőrt az
egyenruhások elfogták, a
rendőrkapitányság épületébe előállították és gyanúsítottként hallgatták ki – tájékoztatott Dankóné Nagy Éva,
a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. G. E.

Emlékezni kell a szörnyű fájdalmakra
BALASSAGYARMAT Szűk körű
megemlékezést tartott a helyi hitközség vasárnap a balassagyarmati zsidóság elhurcolásának hetvenhetedik évfordulóján a műemléki temetőben. A szomorú menet
1944 júniusának közepén indult a nyírjesi pajtákból a város vasútállomására, ahonnan
zárt vagonokban szállították a
nácik az embereket Auschwitz
haláltáborába. Sokan a nyomorúságos körülmények miatt már út közben meghaltak,
és csak igen kevesen térhettek
haza a koncentrációs táborból.
Bauer József, az izraelita hitközség elnöke az eseményen

A műemlék temetőben tartották a megemlékezést 

Fotó: H. Cs.

elöljáróban némi párhuzamot
volt a jelenlegi járványhelyzet és a kolera 1831-es pusztítása között, amikor a településen élő zsidó lakosságból a
kór miatt annyian haltak meg,
hogy bővíteni kellett a temetőt,
utalva arra is, hogy van olyan
sír, amelybe hat kisgyermeket
hantoltak el akkoriban. Hozzátette, ez szinte semmi volt ahhoz képest, ami bő egy évszázaddal később várt rájuk. Beszédében a 20. század pusztító betegségének nevezte azt a
szörnyűséget, aminek következtében a balassagyarmatiak közül minden negyedik ártatlanul lelte halálát a gázkam-

rákban. Kifejtette: a múlt bűneire emlékezni és emlékeztetni kell, mert a mai világban is
akadnak olyanok, akik az ordas eszmékkel azonosulnak.
Végül reményét fejezte ki,
hogy előbb-utóbb a zsidóság
örök fájdalma minden magyar
ember fájdalmává válik.
Bauer József elmondta még,
hogy központi pályázati forrásból megújulhat a Hunyadi utcában található emlékhely és múzeum, amit bővített gyűjteményi anyagával, ősszel szeretnének a nagyközönség elé tárni. Végül a hitközség hat tagja meggyújtotta az elhunytak
tiszteletére a gyertyákat. H. H.

