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Több éves hagyományra
tekint vissza az immáron
nyolcadik alkalommal
megrendezett „Tavaszi
Mérnöknap”, amelyet Sal-
gótarjánban, a Megyehá-
za dísztermében tartottak
meg. A Nógrád Megyei
Kormányhivatal Földhiva-
tali Fõosztálya, a Nógrád
Megyei Mérnöki Kamara
Geodéziai és
Geoinformatikai Szakcso-
portja, valamint a Magyar
Földmérési Térképészeti
és Távérzékelési Társaság
Nógrád megyei csoportja
rendezésében a résztvevõ
mérnökök szakmai elõ-
adásokat hallhattak. 

Salgótarján. Szakmai elõadáso-
kat, majd a szervezetekhez kap-
csolódó témákban – a földméré-
si szakterületet érintõ törvényi
változások, a földvédelmi-föld-
használati területet érintõ jog-
szabályi változások, a részarány
földkiadás során keletkezett osz-
tatlan közös tulajdon megszün-
tetésnek jogszabályi változásai,
a legújabb innovációk, a mobil-
térképezés világa – új informáci-
ókat hallhattak a résztvevõk. A
szakmai nap védnöke dr. Szabó
Sándor kormánymegbízott, a
Nógrád Megyei Kormányhivatal
vezetõje volt. 

Az ország legkisebb mérnöki
kamarájának elnökét, Bózvári Jó-
zsefet arról kérdeztük, hogy mi-
ért tartja hasznosnak ezt a fajta
információ átadást?

– Közhelynek számít, hogy
minden változik. Ez igaz a mér-
nöki tevékenységekre is – kezd-

te Bózvári József: – Változik a
jogszabályi környezet, amiben a
mérnök dolgozik, új módszerek,
új technológiák jelennek meg.
Aki nem követ ezeket a változá-
sokat, az egyszerûen lemarad.
Ezért elengedhetetlen, hogy a
mérnök folyamatosan képezze
magát. Az ilyen rendezvények
ezt a folyamatot segítik elõ.

– Hogy tudják a megyében nép-
szerûsíteni a mérnök szakmát? 

– Az idén szintén nyolcadik al-
kalommal megrendezendõ „Õszi
Mérnöknap” évek óta a „Mérnök-
nek lenni kell!” mottóval invitál-
ja a pályaválasztás elõtt álló kö-
zépiskolásokat. Ezen rendezvé-
nyünk keretében a mérnök szak-
mák mutatkoznak be, melynek
célja az érettségi elõtt álló fiatalok
érdeklõdésének felkeltése.

– Mit tart fontosnak szakmai
szempontból az ilyen rendezvé-
nyek során?

– Fontos a már fent említett
továbbképzés biztosításának le-
hetõsége. Tekintettel azonban ar-
ra, hogy a Tavaszi Mérnöknapon
évek óta 10-12 megyébõl érkez-
nek érdeklõdõk, fontos az is,
hogy jó hírünket vigyék az or-
szág minden részébe. 

– Milyenek voltak a visszajelzé-
sek?

– A visszajelzések alapján a
hallgatóság az elõadásokat tar-
talmasnak, az eltöltött idõt hasz-
nosnak, a rendezvényt sikeres-
nek ítélte meg.

Az elõadásokat követõen a hall-
gatóságnak lehetõsége volt kifej-
teni álláspontját, a jelenlévõk kér-
dezhettek az egyes témákkal kap-
csolatban. A rendezvény ideje
alatt a Leica Geosystems Hunga-
ry Kft. mûszerbemutatót tartott. 

(NBA)

„Tavaszi Mérnöknap”
Szakmai elõadásokat hallhattak a résztvevõk

Az Emberi Erõforrások
Minisztériuma pályázatot
hirdetett „Tanulmányi ki-
rándulás” hetedikesek-
nek címmel, a külhoni
magyarsággal kapcsola-
tos ismeretek bõvítésére.
A „Határtalanul” program
keretében márciusban
négy napos erdélyi tanul-
mányúton vehetett részt a
salgótarjáni Bolyai János
Gimnázium 7. d osztálya.

Salgótarján. Erdély az utóbbi
évtizedben óriási változásokon
esett át. Az Európai Unióhoz va-
ló 2007-es csatlakozás óta Romá-
nia határozott gazdasági fejlõ-
dést mutat. Ugyanakkor feltar-
tóztathatatlan a globalizáció, a
helyi kultúra elhalványulása. A
régi életmód, a népmûvészet élõ
emlékei ma már csak a legszegé-
nyebb településeken vagy a ha-
gyományápoló közösségekben
fedezhetõk föl. Ott az idõsebb és
fiatalabb generációk között örök-
lõdik a nemzedékeken átívelõ
tradicionális szokásrendszer. 

Tiszteletre méltó azonban,
hogy Trianon után közel száz év-
vel anyanyelvünk ma is tökéle-
tes kapcsolatot jelent a Kárpát-
medence egész területén. Az
anyaország soha el nem múló
feladata elevenen tartani a köte-
lékeket a határainkon túl élõ ma-
gyarsággal. Az élményekben bõ-
velkedõ osztálykiránduláson
számtalan kiemelkedõ jelentõ-
ségû várost, kulturális vagy ter-
mészeti értékei alapján mérvadó
települést látogattak meg a

bolyais diákok. Eljutottak a Bán-
ság központjába, a nyelvében és
hagyományaiban is sokszínû Te-
mesvárra. Déván meglátogatták
és megajándékozták a Böjte Csa-
ba ferences rendi szerzetes által
mûködtetett Szent Ferenc Ala-
pítványt, valamint fölkeresték a
várat is. A többségében magyar-
lakta Csernakeresztúron a falu
mindennapi életébe és konyhá-
jának remekeibe kóstolhattak
bele. Vajdahunyad várának va-
rázslatos gótikus falai, Gyulafe-
hérváron a több száz éves, ha-
talmas székesegyház ejtette
ámulatba a gyerekeket. 

Marosvásárhely Székelyföld
mûvelõdési központja, Erdély
hatodik legnagyobb települése,
ahol hatvanezer magyar ember

él. A legszebb látnivalók közé
tartozott a Rózsák tere, a katoli-
kus, református és ortodox
templom, a középkori vár, és a
szecessziós Kultúrpalota, vala-
mint a Teleki Téka. A gyerekek
megkoszorúzták Bolyai Farkas
és Bolyai János szobrát, majd
meglátogatták testvériskoláju-
kat, a vásárhelyi magyar tan-
nyelvû Bolyai Farkas Líceumot.
Az intézménnyel a Bolyai János
Gimnázium hosszú évek óta
testvérkapcsolatot ápol, ezúttal
a diákok találkozhattak is egy-
mással. 

Tordán nagy élményt jelentett
a múzeummá alakított sóbánya
bejárása, Petõfi emlékhelyének
megkoszorúzása és a híres
Tordai-hasadék. Kolozsvárott

Mátyás király szülõházánál, a
gótikus Szent Mihály templom-
nál és a Mátyás szobornál foly-
tatódott az emlékezés. A refor-
mátus Kalotaszentkirályon és
Körösfõn Kalotaszeg gazdag né-
pi kultúrájával találkozhattak a
tanulók. A Királyhágón túl
Nagyváradon volt az utolsó meg-
álló, ahol az impozáns barokk
Szent László székesegyházat és
a városközpont mûemlékeit cso-
dálhatták meg a Határtalanul
program résztvevõi. 

Erdély ma is az a hely, ahová
a kedves vendéglátók, a neveze-
tességek sokasága mindig visz-
szavárja a turistákat, azért hogy
soha ne felejtsük el: mi, magya-
rok összetartozunk.

Gedeon Hajnalka

Nem úgy van most, mint volt régen
Bebarangolták Erdélyt a bolyais diákok

Az elmúlt hétvégén
Romhányban, közvetlenül
egymás után két olyan
kulturális eseményt ren-
deztek, amely iránt ko-
moly érdeklõdés mutat-
kozott meg – és nem csak
a község lakossága részé-
rõl.

Hegedûs H. –
Sztranyovszky B.

Romhány. Elõször László Erzsé-
bet kiállítása nyílt meg a falu mû-
velõdési házában. A tavaly el-
hunyt mûvésznõ gyermek- és if-
júkorát Romhányban töltötte,
majd az egri fõiskola rajz szakán
szerzett diplomáját követõen Ka-
zincbarcikán telepedett le. 

A megnyitón felidézték László
Erzsébet önvallomását is, amely-
ben így fogalmazott: „A színek,
a formák vonzása gyermekko-
romban kezdõdött, bámultam a
még palóc viseletben járó lányo-
kat, asszonyokat, kíváncsisággal
néztem a paraszti életformát.
Rajzi adottságaimat, alkotó haj-
lamaimat Csavlek Márta grafi-
kusmûvész-rajztanárom fedezte
fel, és próbált a mesterség alap-
jaiba beavatni”. 

A tárlat alkotásainak méltatá-
sán Varga János romhányi festõ-
mûvész hangsúlyozta, a képek
ihletõi hétköznapi élmények, lát-
ványok, amelyek hangulati hatá-
sa: a természet szín- és forma-
gazdagsága, az ember alkotta
tárgyak csendes szépsége. A
megnyitót a Tormay Cecile Iro-

dalmi és Történeti Társaság mû-
sora színesítette.

Néhány órával késõbb, ugyan-
csak a mûvelõdési ház épületében
a Hornyákné Bulejka Krisztina ál-
tal vezetett Dallamkórus nevû
együttes tartott, fennállása negye-
dik születésnapját ünnepelve ze-
nés estet. Ezúttal a Romhányi Da-
lárda férfikórusával közösen lép-
tek fel a fekete blúzos, hosszú, bor-
dó szoknyát viselõ lányok-asszo-
nyok, és különleges csengést
kölcsönzött a mûsornak e kettõs
hangzás. A programon belül
Szlezák Csengeszólójában hallhat-
ták az érdeklõdõk az Ave Mariát.
Az est rangját emelte két, „csalo-
gánytorkú” vendég-énekmûvész,
Huszár Anita mezzoszoprán és
Rácz Éva szoprán, akiket Cs. Nagy
Ildikó kísért zongorán.

Kulturális hétvége Romhányban
Szlezák Csenge énekelte az Ave Mariát

Varga János helyi festõmûvész

méltatta László Erzsébet képeit

A Dallamkórus és a Dalárda közös

éneke különleges hatást keltett


