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HIRDETÉS

Közgyűlés  
és fórum

Salgótarján. Április 6-án, 
csütörtökön 9 órától Salgó-
tarjánban, a Megyeházán 
rendezi meg a Vállalkozók 
és Munkáltatók Országos 
Szövetségének (VOSZ) Nóg-
rád Megyei Szervezete a 
2016. évi beszámoló köz-
gyűlését, valamint a régió 
és a város gazdasági hely-
zetét elemző fórumát is. A 
rendezvényen Czékmánné 
Kelecsény Ágnes, a VOSZ 
megyei elnöke értékeli a 
múlt évet. A közgyűlés után 
dr. Kozák Ákos, a GfK Hun-
gária Piackutató Intézet 
igazgatója, Skuczi Nándor, 
a Nógrád megyei közgyű-
lés elnöke, dr. Simon Attila 
István munkaerőpiacért fe-
lelős helyettes államtitkár, 
dr. Szabó Sándor kormány-
megbízott, dr. Gaál Zoltán, 
a NAV Nógrád Megyei Adó- 
és Vámigazgatóságának 
első embere, valamint Kuti 
Ákos, az MKB Bank Zrt veze-
tő elemzője is előadást tart 
a gazdasági fórum keretén 
belül. Az előadások után 
egy kötetlen beszélgetést 
is tartanak a részvevőknek.

„Négy évszaknyi 
barangolás”

PáSztó. Április 6-án, csü-
törtökön a Teleki László Vá-
rosi Könyvtár és Művelő-
dési Ház Nagymező utcai 
épületében, 13.30 órai kez-
dettel nyitják meg lapunk 
főszerkesztője, Andrásfal-
vi-Faragó Zoltán „Négy év-
szaknyi barangolás” című 
fotókiállítását. A természeti 
képek bemutatását ezúttal 
vetítőképes előadás is szí-
nesíti majd. A tárlat a városi 
könyvtár épületében – nyit-
va tartási időben – május 
végéig lesz megtekintető.

Húsvéti  
beszélgetés

Salgótarján. Április 6-án, 
csütörtökön délután, 16 
órától a fenti címmel ren-
deznek programot a Balassi 
Bálint Megyei Könyvtárban. 
A beszélgetés vendége Né-
meth Judit református lel-
kész, Varga András kato-
likus plébános, valamint 
Deme Károly evangélikus 
lelkész lesz.

Versmaraton
PáSztó. Április 11-én, 

kedden 9 és 16 óra között 
a magyar költészet napja 
alkalmából versmaratont 
tartanak a Teleki László Vá-
rosi Könyvtár és Művelő-
dési Központban. A szerve-
zők ezen alkalomra várják 
az óvodáscsoportok, isko-
lás osztályok, illetve felnőt-
tek jelentkezését. Az érdek-
lődők április 7-ig, péntekig 
adhatják le részvételi szán-
dékukat Szabóné Kereské-
nyi Gabriella könyvtáros-
nál a 06-32-463-361-es 
telefonszámon, illetve a 
konyvtar.paszto@gmail.
come-mail címen. Vigye el 
kedvenc versét, hogy más is 
megismerje!

Vonatpótló  
autóbuszok

nMH-inforMáció. Két sza-
kaszon is vonatpótló autó-
buszok szállítják az utaso-
kat megyénkben. Szombaton 
kezdődött és egészen április 
30-ig tart a pályakarbantartás 
Drégelypalánk és Balassagyar-
mat között, valamint a Nóg-
rádszakál és Ipolytarnóc kö-
zötti szakaszon. A vágányzári 
menetrend letölthető a www.
mavcsoport.hu honlapról. Ke-
let-Nógrádban is vágányzárra 
készülhetnek a vasúton uta-
zók: Hatvan és Somoskőújfa-
lu között április 22-től 28-ig 
végeznek majd pálya-karban-
tartási munkákat. Emiatt eb-
ben az időszakban, Hatvan és 
Somoskőújfalu között, a teljes 
útvonalon vonatpótló autóbu-
szok közlekednek majd.

Főzőverseny  
nyúlételekkel

neMti. Április 8-án, szomba-
ton humorral, zenével, tánccal, 
valamint szórakozással egy-
bekötött hagyományos főző-
versenyt rendeznek a helyi 
szabadtéri színpad környé-
kén.  A zsűri csak a nyúlból ké-
szült ételeket bírálja majd el, 
azonban versenyen kívül bár-
mi készíthető. A csapatok reg-
gel 8 órától regisztrálhatnak a 
helyszínen. A szakmai zsűri az 
eledeleket 13 órától értékeli 
majd. A helyszínen kell fizetni 
a nevezési díjat, amely egy da-
rab nyulat is tartalmaz. Egyéb 
hozzávalókról a csapatoknak 
kell gondoskodniuk. Külön 
versenyben – ahol nincs neve-
zési díj – házi süteményekkel 
is lehet indulni, amelyek előre 
elkészíthetők.

Tegnap a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztálya, a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara geodéziai és geoinformatikai szakcso-
portja, valamint a Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság megyei 
csoportja közösen rendezte meg immár kilencedik alkalommal a salgótarjáni Megye-
háza dísztermében „Tavaszi Mérnöknap” című programját. Az eseményen megjelen-
teket első ízben Bózvári József, a mérnöki kamara elnöke köszöntötte, majd Juhászné 
Tóth Éva, az élelmiszerlánc-biztonsági és földhivatali főosztály vezetője, illetve dr. 
Szabó Sándor kormánymegbízott nyitotta meg a konferenciát. 

Salgótarján. A Megyeháza 
dísztermében aligha lehetett 
tegnap egy szalmaszálat is leej-
teni, ugyanis a mérnöki témákat 
átfogó tanácskozás az ország 
különböző pontjairól – Pest, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg, Somogy, 
Győr-Moson-Sopron, vagy Haj-
dú-Bihar megye területeiről – is 
szűkebb hazánkba csábította a 
szakavatott közönséget. 

A rendezvény kezdetén Bóz-
vári József üdvözölte a vendé-
geket e hagyományosan min-
den tavasszal megrendezendő 
eseményen. A kamaravezető 
megosztotta a látogatókkal 
többek között azt, hogy a Nóg-
rád Megyei Mérnöki Kamará-
nak egy évben összesen négy 
kiemelten fontos rendezvénye 
van, és a mérnöknap is ebbe, a 
nagy jelentőséggel bíró körbe 
tartozik. 

– Miért tavasszal rendezzük 
meg minden alkalommal? A vá-
lasz egyszerű: e virágzó hónap 
valósággal kicsalogatja a ter-
mészetbe ennek a szakmának 
a művelőit – hangsúlyozta Bóz-
vári József. Az elnök zárszóként 
kiemelte: az esemény célja – a 
szakmai ismeretek átadásán kí-
vül – az, hogy a tizenegy me-
gyéből érkező vendégsereg, 
valamint a szakképzett előadók 
minden tagja szívébe zárja majd 
megyénket e tavaszias esemény-
nek köszönhetően.  

Ezt követően Juhászné Tóth 
Éva, az élelmiszerlánc-biztonsági 
és földhivatali főosztály vezetője 
lépett a közönség színe elé, aki 
külön köszöntötte a szakmában 
jártas prezentálókat és a rendez-
vény házigazdáit is. 

– A közös határügyi tevékeny-
ségeket átölelő témákkal pedig 

reméljük, bizonyítottuk azt is, 
hogy a határok nem elválaszta-
nak, hanem összefognak mind-
nyájunkat! – zárta gondolatait a 
vezető. 

A továbbiakban dr. Szabó Sán-
dor, a program védnöke elmond-
ta: boldogsággal tölti el, hogy a 
szakmai nap olyannyira sikeres, 
hogy immár kilencedik alkalom-
mal adhatnak otthont a rendez-
vénynek. 

– Az esemény iránti érdek-
lődést mi sem fejezi ki jobban 
annál, hogy lassacskán kinőjük 
az előadótermet is! Mindnyá-
jan ugyanazért dolgozunk, hogy 
komfortosabbá varázsoljuk vilá-
gunkat, s az önök – a mérnökök 
– szakmája ebben kiemelkedő 
fontosságú, s elengedhetetlen 
ahhoz, hogy országunkban is 
egyre jobban érezzük magun-
kat! – nyitotta meg szavaival az 
előadássorozatokat a kormány-
megbízott.

A szakmai jellegű prezentáció-
kat Horváth Gábor István, a Föld-
művelésügyi Minisztérium föld-
ügyi főosztályvezetője indította, 
aki bevezette hallgatóságát a föl-
dügyi aktualitásokba, valamint a 
földmérési és térképészeti tevé-
kenységek végzéséhez szüksé-
ges szakképzettségekbe is. 

A továbbiakban Varga Norbert 
államhatárügyi-felelős világított 
rá előadásában a magyar-szlovák 
államhatáron végzendő földmé-

rési és térképészeti munkála-
tokra, majd Hedviga Májovská, 
a szlovák Honvédelmi Miniszté-
rium építkezési főosztályának 
igazgatója beszélt a szlovák ál-
lamhatárról.

Ezután Homolya András, a 
budapesti műszaki egyetem 
mestertanára nyújtott bete-
kintést az érdeklődők számára 
a mérnöki szakmák alap- és 
mesterképzéseibe, illetve inté-
zetük kredit tanfolyamairól be-
szélt dr. Engler Péter, az Óbudai 
Egyetem docense.

Ezt követően Szigetvári Péter, 
a Navicom-Plusz Bt. képviselő-
jeként avatta be a „Topcon Elit” 
mérőrendszer érdekességeibe a 
megjelenteket, s a rendezvény 
ideje alatt műszerbemutatót is 
tartottak a vendégeknek. Vége-
zetül Fábián József megyei föld-

mérési szakügyintéző prezentált 
a felmérési és területszámítási 
hibák kijavításáról.

A szakmai előadásokban gaz-
dag tanácskozás után a részve-
vők számtalan, a hivatásukat is 
segítő új információval gazda-
godva térhettek haza a nap vé-
gén.                       Palchuber Kinga

„Mérnökcsalogató” konferencia
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A szendehelyi, első világ-
háborús emlékmű meg-
szentelési ünnepségéről 
hazafelé tartva kirucca-
nunk egy kicsit Berkenyé-
re. No, nem hosszú időre, 
ezen a kellemes, tavaszi, 
vasárnapi délelőttön elég 
tizenöt perc is, hogy meg-
szemléljük a kies falut.

Berkenye.  Ahogy balra kanya-
rodtunk az elágazóban, mindkét 
oldalon gyönyörű, rózsaszínben 
pompázó díszfasor fogadott. 
Leleményes emberek élhetnek 
is – szállt elő a gondolat –, ha 
ennyire figyelnek a látogatóra, 
meg persze a környezet rend-
ben tartására. Hatalmas lejtőn 
visz az út a község központjába, 
meg is jegyeztem halkan, télen, 
a hóban-fagyban milyen ke-
gyetlen világ járhat erre a gép-
járművekre és a gyalogosokra 
egyaránt.

A gyógyszertár melletti par-
kolóban állítottuk le az autót. 

Teljesen kihalt a környék, egy 
emberrel sem találkoztunk, 
csend telepedett Berkenyére. 
Ahogy kiszálltunk, és körbete-
kintettünk, mindkettőnk közös, 
első benyomása az volt: nem 
éppen a legszegényebb nóg-
rádi faluba tértünk be. Takaros 
porták sorakoztak, a hangulat 
Németországot idézi. Nem is 
meglepő, hiszen itt nagyon ösz-
szetartó, német ajkú közösség 
él, immár a tizennyolcadik szá-
zad dereka óta, és ha bizony a 
történelmi idők megpróbálta-
tásai őket is elérték – elég, ha 
csak a málenkij robot kínszen-
vedéseire utalunk –igen szépen 
ápolják a hagyományokat me-
gyénk e málnatermesztéséről 
kiváltképp híres vidékén.

Közben eszembe ötlött, amit 

régebben, egy berkenyei nem-
zetiségi fesztivál kapcsán fo-
galmaztam meg: a Nyugat-Nóg-
rádot rendszeresen barangoló 
újságíró számára nyáron milyen 
őszinte felüdülést jelent, ami-
kor a sok-sok palóc és szlovák 
dal után itt, Berkenyén sramli-
zene szól, és a kórus ékes német 
nyelven énekel.

Az elmélkedés közben né-
hány út menti feszület meg-
mustrálása után – az egyiket 
például 1837-ben állította egy 
Franz Grausman nevű helybéli 
polgár állíttatta – felértünk a 
falu talán legszebb épületéhez, 
a Szent Anna nevét viselő pan-
zió és étterem elé. Aminek tö-
vében Petőfi Sándor mellszobra 
látható, mögötte ott magasodik 
a lehajtott fejű bakát ábrázoló 
első világháborús mementó. A 
főutca másik oldalán pedig az 
1956-os emlékoszlop áll, ezt az 
elmúlt esztendőben avatták fel.

Egy traktorra lettünk figyel-
mesek, „végre forgalom”, só-
hajtottunk fel, de még mielőtt 

az exponálás sikerült volna, a 
jármű jobbra fordulva eltűnt az 
egyik mellékutcában.

Nosza, a kellemes napsütés-
ben megindultunk visszafelé, a 
labdarúgó pálya irányába. Egy 
szép vizsla kutya vakkantott 
boldogan felénk. Itt még három 
látnivaló várt ránk. A málenkij 
robot méretes emlékköve bal-
ról, alatta egy kis parkocskában 
a csapból friss forrásvíz csör-
gedezett – bele is kortyoltunk 
hamarjában. A focipálya fedett 
lelátójának támaszkodva pil-
lantottunk fel a község templo-
mára, amelynek huszonöt mé-
terre nyúló tornyán a „Migazzi” 
felirat díszeleg – tisztelegve az 
építtető, Migazzi Kristóf egykori 
váci püspök előtt. 

Ennyi fért bele ebbe a bő ti-
zenöt percbe, amit Berkenyén 
töltöttünk. Kifelé gurulva a fa-
luból aztán búcsút intettünk a 
völgyben megbúvó település-
nek, és tovább haladtunk Nóg-
rád irányába…

Hegedűs Henrik

Tizenöt perc Berkenyén
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Juhászné Tóth Éva

Dr. Szabó Sándor 
kormánymegbízott

Bózvári 
József

A szakmai előadásokban gazdag ta-
nácskozás után a részvevők számos 
új, a hivatásukat is segítő informá-
cióval gazdagabban térhettek haza


