
Reagál a hatóság 
a toronyépítésre      2. oldal

Együttműködés a vízügyi 
igazgatósággal       3. oldal

HIRDETÉS

HIRDETÉS

771215 9010009

17074

ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: 
  GERHÁT KARINA  

TERJESZTÉS, APRÓHIRDETÉS: 
32/340-100

A sok napsütés mellett északon meg-
növekszik a gomolyfelhőzet, és ÉNy-on 
délután egy-egy zápor is előfordulhat. 
A csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul-
hat. Az ÉNy-i szél megélénkül.
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„Hazajáró” 
-közönségtalál-
kozó

Szécsény. Március 29-
én, szerdán – azaz ma – 18 
órától közönségtalálkozót 
rendeznek a helyi Krúdy 
Gyula Városi Művelődési 
Központ és Könyvtárban. 
A vendég Kenyeres Osz-
kár, valamint Jakab Sándor 
lesz, akik a Duna Tv Magyar 
Örökség-díjas, „Hazajáró” 
című honismereti magazin-
műsorának főszereplői. A 
belépés díjtalan. 

„Péter  
húsvétja!”

Salgótarján. Március 30. 
és április 1. között – csütör-
töktől-szombatig – nagy-
böjti lelkigyakorlatot tar-
tanak a helyi Szent József 
templomban. 17 órától 
gyónási lehetőséggel vár-
ják a híveket, mind a három 
nap. 17.30 órakor pedig 
lelkigyakorlatos szentmi-
sét mutat be Krizsán Zoltán 
karancslapujtői plébános a 
„Péter húsvétja!” cím köré 
építve.

Egy új  
publikáció

NMH-információ. Márci-
us 30-án, csütörtökön 17 
órától tartják meg Ardami-
ca Zorán legújabb publiká-
ciójának – „A fantasytól a 
toxikológiáig” – könyvbe-
mutatóját a felvidéki Fü-
lek városi könyvtárában. A 
könyvekről Vida Gergely, a 
kötetek szerkesztője beszél 
az érdeklődőknek. Az ese-
mény meghívott vendége 
pedig Barak László, a Nap 
Kiadó igazgatója lesz. A 
rendezvény megtekintése 
ingyenes.
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A kapcsolati 
erőszak ellen            5. oldal
Pusztító vihar 
Ausztráliában          6. oldal
Ha nem jön álom  
a szemünkre…       7. oldal
Csomós Mari lett a nemzet 
színészet                  8. oldal

Salgótarján. Gáspár Aladár, a ságújfalui születésű fes-
tőművész évek óta Dunaújvárosban él. A nyolcvanas 
évek végén, a kilencvenes évek elején három esztendeig 
tanított a nógrádi megyeszékhely Bolyai János Gimnáziu-
mában, ahonnan éppen egy negyedszázaddal ezelőtt tá-
vozott. Az intézmény Derkovits Gyula Iskolagalériájában 
tegnap nyílt meg Gáspár Aladár önálló kiállítása. A „Visz-
szatérés” című tárlatot Ordas István dunaújvárosi műér-
tő-mecénás, galériatulajdonos nyitotta meg. A kiállítással 
részletesebben későbbi lapszámunkban foglalkozunk.

„Visszatért”  
a művésztanár FO
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Bárány Antalné – Margit néni – varsányi lakásán az általa készített népviseletbe öltöztetett babák sorakoznak a polcon. A 78 éves szor-
gos, dolgos asszony valamikor az 1970-es években ismerkedett meg a babakészítés fogásaival, amikor a szécsényi Palóc Háziipari Szö-
vetkezetbe jelentkezett bedolgozónak. Közölték vele, hogy babakészítőt vesznek fel. Mint mondta: jobban örült volna rojtozó vagy más 
egyéb munkának, de babákat kellett készíteni….                                                                                                                                    (Folytatás a 4. oldalon.)

Babák gyűrűjében, mesék bűvöletében

NMH-információ. Húszéves fennállását ünnepli idén a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara és a Nógrád Megyei Építész Kamara. Az 
országosan több mint száz esztendős múltra visszatekintő szakmai csoportosulás rendszerváltás utáni nógrádi újjászerveződésé-
nek jubileumát mostantól egy emléktábla is őrzi, amelyet tegnap avattak fel az 1997-es megalakulás helyszínén Salgótarjánban, 
a Technika Háza Kossuth utcai homlokzatán. A jubileumi programokról részletes beszámolót későbbi lapszámunkban olvashatnak.
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Olimpiai kvótát  
szerezhet                 10. oldal   

Emléktáblát avattak  
a kamarák

Kenyeres István, a Nógrád Megyei Építész Kamara elnöke (balra) és 
Bózvári József, a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara vezetője közösen 
leplezték le az emléktáblát


