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Változóan felhős idő lesz csapadék nélkül, több-

órás napsütéssel. Reggel fagyhat és délután is 

csak fagypont körüli értékeket mérhetünk.  13
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Strand állott, 
most kőhalom
DIÓSJENŐ Igen elszomorító 
képet mutat az egykor élettel 
teli, ám 2011-ben bezárt di-
ósjenői strandfürdő. A fenn-
tartó önkormányzat szerint 
bár akadt érdeklődés, egye-

lőre teljesen reménytelen-
nek tűnik a terület hasznosí-
tása. Pedig nagymértékben 
tudná segíteni az idegenfor-
galmat egy működő, tömege-
ket vonzó fürdőhely.   4

Emlékmenet indult 
a doni hősök tiszteletére

Barátkozunk
a bankkártyával
NÓGRÁD MEGYE Bankkártyá-
val vagy készpénzzel szere-
tünk jobban fi zetni a kasz-
szánál? Előbbi gyors, átlát-
hatóbb. Egyre többen hasz-
nálják a plasztikkártya  adta 

előnyöket, ám így is megosz-
lanak a vélemények. Van-
nak, akik készpénzzel fi zet-
nek, de bankkártyát is tar-
tanak maguknál, „vészhely-
zet” esetére.   2

NÓGRÁD MEGYE Három falun 
áthaladó, tíz kilométeres tú-
rával egybekötött megemlé-
kezést tartottak a doni ka-
tasztrófa hetvenötödik év-
fordulója alkalmából.  A Ka-
rancsberényen, Karancsla-
pujtőn és Karancskeszin át-
haladó emlékmenetet a Hon-
védsuli Egyesület, valamint 
a Kopóbérci Palócok Egye-
sület szervezte. 1943.  január 
12-én kezdődött a szovjet 
Vörös Hadsereg támadása 
a Don-kanyarban. Az ott el-
szenvedett katonai vereség 
egyike a magyar történe-
lem legnagyobb katasztrófá-
inak. A németek oldalán har-
coló 2. magyar hadsereg ösz-
szesen 207 500 katonájának 
alig negyven százaléka tért 
vissza hazánkba a frontról. 
Nógrád megye több telepü-
lésén megemlékeztek a hősi 
halált halt katonákról, Balas-
sagyarmaton például koszo-
rúzást tartottak.   6

Előzetesbe 
kerülhet
a betörő
MÁTRAVEREBÉLY Három mát-
raverebélyi ingatlanba is be-
tört az a 24 éves helyi férfi , 
akit a napokban fogtak el a 
rendőrök. Előzetes letartóz-
tatásba kerülhet.   2

Díjazták a mérnököket
SALGÓTARJÁN Egy balassagyarmati projekt érdemelte ki az Év Mérnöki Létesítménye díjat, az év mér-

nökének pedig Livo László okleveles bányamérnököt, geotermikus szakmérnököt választották a me-

gyei mérnökbálon. A huszonhetedik alkalommal, Salgótarjánban megtartott rendezvény a hagyomá-

nyoknak megfelelően jótékonysági jelleget öltött, s a Palóc Mentőalapítványnak kedvezett.   3

Zrínyi Ilona 
példázata
a színpadon
SALGÓTARJÁN A  2017/2018-as 
évad Kamaraszerda-soroza-
tában immár második alka-
lommal került színre törté-
nelmi monodráma.  Zrínyi 
Ilona (1643–1703) heroikus 
alakját, drámai sorsát  Hedry 
Mária dolgozta fel színpa-
di műben.  A hűségből pél-
dát adott 17. századi hősnő 
alakját Juhász Róza formál-
ta meg, jól érzékeltetve Zrí-
nyi Ilona bátorságát. Hedry 
Mária szövegkönyvét dra-
maturgként Kulcsár Edit ke-
zelte, az előadás Árkosi Ár-
pád Jászai Mari-díjas ren-
dező elképzeléseit tükrözi, 
a díszlet és a jelmez Libor 
Katalin munkáját dicséri. 
A zenét Rossa Levente állí-
totta össze.   6

Eltűnhet 
a település 
jelképe
MÁTRAKERESZTES A települé-
sen az 1970-es években él-
te virágkorát a fakanálgyár-
tás. Akkoriban az Erdei Ter-
mék Vállalat (ETV) a falu-
ban központi  irodát, csoma-
golóüzemet, raktárat tartott 
fenn, s szinte minden csa-
lád kötődött valamilyen for-
mában ennek az egyszerű, 
a legtöbb háztartásban szin-
te mindennap használatos 
konyhai eszköznek a készí-
téséhez. Európa-szerte hí-
res volt a mátrakeresztesi fa-
kanál az 1970–80-as évek-
ben, havonta százezerével 
vitték külföldre a terméket. 
A  rendszerváltást követően 
azonban sok minden meg-
változott, de ma is űzi még 
néhány család az ipart.   5

Három falut érintett a doni katasztrófa áldozatai előtt tisztelgő, tíz kilométeres emléktúra  Fotó: Torjay Attila

Volt „szerencsém” egy fogor-
vosi rendelőben várakozni. 
Természetesen ilyenkor azt 

is hallja az ember, amit nem szeret-
ne. Mindenki tele panasszal, vol-
tak, akik évek után itt találkoztak 
először. Egyetlen beszélgetés ütöt-
te meg a fülem. Egy hölgy éppen 
azt mesélte, hogy mi történt vele, 
amikor az időpontját kérte. Erede-
tileg mindenki egy bizonyos dátum-
ra érkezik, de a fogfájós betegeket 
soron kívül fogadják. El is  mondta 
az orvosnak, hogy jelenleg nem 
fáj a foga, de szeretne egy időpon-
tot. Erre a következő választ kapta: 
nem baj, ha nem fáj a foga, mire 
időpontot kap, már úgyis fájni fog. 
Mit ad isten: a hölgy fogfájással 
várakozott a többiekkel. P. B.

Hosszabbított 
határidő
BELFÖLD A nagy érdeklődésre tekin-

tettel a panziók két hónappal tovább, 

2018. március 14-ig nyújthatják be 

igényüket szálláshelyek fejlesztésére. 

Országszerte magasabb minőségű 

szolgáltatásokat, megújult, korszerű 

környezetet eredményezhet a szállás-

helyfejlesztési konstrukció.   7

Hogyan lehet 
jó a kapcsolat?
ÉLETMÓD A kezdeti lángolást köny-
nyen derékba törhetik a hétközna-
pok, a megállíthatatlan mókuske-
rék vagy a megszokás. Mi lehet a 
titka azoknak, akik régóta élnek 
harmonikus házasságban?   11

Ha gyakran fáj 
a pocak…
CSALÁD Az iskoláskorú gyermekek-
nél gyakran előforduló panasz le-
het a hasfájás. A szülőnek sokszor 
nehéz eldönteni, hogy lelki vagy 
egészségügyi probléma áll-e a kel-
lemetlen tünetek hátterében. Érde-
mes szakemberhez fordulni.  11

Mit tegyek, ha 
nem fi zet?
SZOLGÁLTATÁS „Családi házat ad-
tunk bérbe határozatlan időre. Ed-
dig minden rendben volt, de mos-
tanában a bérlő rendszeresen el-
marad a rezsi határidőben történő 
befi zetésével, valamint a szerződés 
egyéb elemeit sem tarja be. A fel-
szólító levelet személyesen adtam 
át neki, amit alá is írt.”   12

EGY PERCBEN

Jó reggelt!    

H bbí
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Eredményesen szerepeltek a salgótarjáni zeneiskolások az országos barokk fesztiválon

Harsonán, tubán és furulyán is bizonyítottak 
SALGÓTARJÁN  A Váczi Gyula 
Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói odaadó lelkesedés-
sel és szorgalommal mé-
lyülnek el próbáról pró-
bára a zene világában. 
A kitartó műhelymunkának 
köszönhetően pedig a diákok 
már számtalanszor bizonyí-
tották tehetségüket különféle 
versenyeken, az ország külön-
böző pontjain. Az intézmény 
több növendékének sikeréről 
pár hónappal ezelőtt már hírt 
adtunk, ám a jövő zenészei a 
közelmúltban ismét eredmé-
nyesen szólaltatták meg hang-
szereiket egy országos barokk 
fesztiválon.

Barabásné Morvai Tímea ze-
nei igazgatóhelyettes lapunk-
nak elmondta: a Kocsis Albert 
Zeneiskola és a Corelli-60 Ze-
néért és Gyermekekért Köz-
hasznú Alapítvány hangsze-
res és énekes zeneiskolai ta-
nulók számára rendezte meg 
immár kilencedik alkalom-
mal országos barokk feszti-
válját, a hatvani Grassalko-
vich-kastély impozáns dísz-
termében.

– Az intézmény furulyásai 
már visszajáró vendégei a ní-
vós eseménynek, ám az idén 
harsonás és tubás fiataljaink 
is kedvet kaptak a megméret-
tetéshez. Zeneiskolánk növen-

dékei és tanáraik a kétnapos 
verseny első napján szólaltat-
ták meg hangszereiket. A ba-
rokk kori zenedarabok bemu-
tatása után fiataljaink szép 
eredményekkel térhettek ha-
za. Nem adatik meg minden 
fiatal zenésznek, hogy a cso-
dálatos akusztikával megál-
dott díszteremben játszhas-
son – fogalmazott az igazgató-
helyettes. A salgótarjáni zene-
iskolából István István harso-
najátékával, Tóth Sámuel tuba 
előadásával, míg Berényi Jan-
ka, Kis Kamilla és Csirke Dá-
niel furulyaszólamaival káp-
ráztatta el a zsűrit, illetve a 
közönséget egyaránt.  P. K.Ismét sikerrel szólaltatták meg hangszereiket  Archív fotó: N.D.

Megelőznék 
az iskolaelhagyást
SZIRÁK Több mint hatvanöt-
millió forintos támogatást ka-
pott a település arra, hogy 
csökkentsék a térségben a 
korai iskolaelhagyók számát, 
megelőzzék a problémát és elő-
segítsék a minőségi oktatás-
hoz való egyenlő hozzáférést. 
Az Országos Roma Önkor-
mányzat két intézményt 
kért fel a program megva-
lósítására. Az egyik a szi-
ráki Teleki József Általá-
nos Iskola és Szakközépis-
kola, a másik pedig a Tisza-
püspöki Általános Iskola. 
A korai iskolaelhagyás veszé-
lyének kitett gyermekek ál-
talában nehezebb háttérrel 
rendelkeznek, sérülékenyek, 
és gondjaik vannak a társa-
dalomba való beilleszkedés-
sel is. Éppen ezért szüksé-
gük van a támogatásra, hogy 
könnyebben boldoguljanak 
az életben. A pályázat során 
olyan programokat alakíta-
nak ki, amelyek ebben segí-
tenek a hátrányos helyzetű 
fi ataloknak. Szeretnék töb-

bek között visszaszorítani a 
lemorzsolódást, s támogatni 
az egyéni fejlesztést és az elő-
rehaladást segítő családi kör-
nyezetet. Ezenfelül megvaló-
sítanak olyan programokat is, 
amelyek az egészségtudatos-
ság és a betegségmegelőzés 
elsajátítását célozzák meg. 

A projektben résztvevő gyer-
mekek és családjuk életveze-
tési ismereteket és beillesz-
kedést segítő oktatást kap-
nak. A tervek szerint a prog-
ramba bevonnak majd nyug-
díjas pedagógusokat és pe-
dagógusjelölteket is. A tanu-
lók segítésére pedig mentoro-
kat választanak ki, akiknek 
az egyik legfontosabb felada-
tuk a tanulás támogatása és 
a hatékony technikák fejlesz-
tése lesz. A projekt várhatóan 
2020-ban ér véget. N. O.

Pénzkérdés
Szabó Rita
rita.szabo@nool.hu

Bankkártya vagy készpénz? A kártya ellen szól né-
hány azzal kapcsolatos kiadás, mellette pedig a biz-
tonság. A legtöbb bank már rendelkezik olyan szolgál-

tatásokkal, amelyek segítségével nyomon tudjuk követni a 
pénzmozgást akár az interneten, de SMS-értesítőt is kapunk 
minden egyes vásárlásunkról. A rövid szöveges üzenet any-
nyit tartalmaz, mekkora összeget fizettünk és mennyi áll 
még a rendelkezésünkre. Az igazat megvallva, amióta kár-
tyatulajdonos vagyok, nem jutottam még el addig, hogy eze-
ket a „megnyugtató” lehetőségeket aktiváljam. Ezeknek ál-
talában külön havidíjai vannak. Nem szeretnek az emberek 

plusz költségeket a nyakukba 
venni, ahogyan én sem. Érde-
kes kérdés ez, mert kártyás 
fizetés esetén tudat alatt ke-
vésbé fáj a szívem leperkálni 
egy kisebb vagyont. Ugyan-
akkor azt sem szeretjük, ha 
nagyobb összegű készpénz-

zel sétálgatunk az utcán, így ebből a szempontból is jobb 
megoldásnak tűnik a kártya. Vannak már limitek, s ha ellop-
ják tőlünk a plasztiklapocskát, le is tilthatjuk a hozzáférést 
a pénzünkhöz. Vannak emberek, akik kitartanak amellett, 
hogy mindig, mindenhol készpénzzel fizetnek. Nem keve-
sen még csak nem is rendelkeznek bankkártyával. Személy 
szerint egyelőre maradok mindkét megoldásnál. Számomra 
azonban a legfontosabb annak lehetősége, hogy nyomon kö-
vethetem a pénzem útját. Még véletlenül se szeretném, ha azt 
jelezné ki a terminál, hogy „egyenlege nulla forint”.
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Nem szeretnek 
az emberek plusz 
költségeket a 
nyakukba venni 

Eredményes 
növendékek
A zeneiskola ifjú tehetségeit 

Kapi Gyula, Kövesdi Krisztián, 

valamint Barabásné Morvai 

Tímea zenetanárok készítet-

ték fel versenydarabjaik elsa-

játítására. A növendékek sze-

replését zongorán kísérték 

Farkas Diána és Szabó István-

né művésztanárok. Korcso-

portjában Kis Kamilla az első, 

míg István István a második 

helyet szerezte meg. Tóth Sá-

muelt dicséretben részesítet-

ték teljesítményéért.

Kitüntetéseket adtak át az idei mérnökbálon

Példás munkáért 
járt az elismerés

A 27. Nógrád megyei mér-
nökbált tartották meg a hét-
végén Salgótarjánban, ami 
ezúttal is jótékonysági ren-
dezvény volt, a bevétel a Pa-
lóc Mentőalapítványhoz ke-
rült. Teljesítményük alapján 
elismerték a legjobb mér-
nök munkáját, illetve meg-
választották a legjobb léte-
sítményt is.

Bakos László
laszlo.bakos@nool.hu

SALGÓTARJÁN Az idei bál kö-
szöntőinek sorát Nagy Gyula, 
a Magyar Mérnöki Kamara el-
nöke, a rendezvény fővédnöke 
nyitotta. Megköszönte, hogy 
megyénkben is hagyomány-
nyá vált a bál. Hangsúlyoz-
ta, hogy az év mérnöke díj ko-
moly elismerés, ami felelős-
séggel is jár, hiszen ezt köve-
tően még jobban kell dolgoz-
niuk a díjazottaknak.

Ezt követően a házigazda 
Bózvári József kapott szót. 
A megyei kamara elnöke is 
megemlítette, hogy csak ki-

magasló teljesítménnyel le-
hetett elnyeri az idei címe-
ket, a díjazottak pedig példa-
ként emelhetőek a többiek elé. 
A mérnöki intézményeket ne-
gyedik éve díjazzák, ami egy-
fajta felhívás is a támogatók, 
beruházók felé, hogy nyugodt 
szívvel igénybe lehet venni a 
nógrádi mérnökök szellemi 
kapacitását.

A mérnöki házigazdák 
után a mentősök is köszöntöt-
ték a bálozókat, először Mé-

hes András állt a mikrofon 
elé. A  kedvezményezett Pa-
lóc Mentőalapítvány kurató-
riumának elnöke megköszön-
te a szervezőknek, hogy ezút-
tal is jótékonysági jelleget ölt-
hetett a bál, a résztvevőknek 
pedig azt, hogy jelenlétükkel 
segítettek.

A megnyitók végén dr. Csa-
tó Gábor, az Országos Mentő-
szolgálat főigazgatója köszön-
te meg a helybeliek elhivatott-
ságát, illetve adományait. El-

mondta, hogy bár állami fel-
adat a mentősök tevékenysé-
gének támogatása, minden 
hasonló kezdeményezésre 
szükség van.

Ezt követően a díjak átadá-
sára került sor. A megyei ka-
mara elnökségének dönté-
se alapján az év mérnöke ki-
tüntető címet idén Livo László 
okleveles bányamérnök, geo-
termikus szakmérnök, cím-
zetes egyetemi docens kap-
ta. A  2017-es esztendő év 
mérnöki létesítménye a „Ba-
lassagyarmat város és térsége 
ivóvízellátásának rekonstruk-
ciója” elnevezésű projekt lett.

Egy pohárköszöntő kere-
tében ezt követően Skuczi 
Nándor, a megyei közgyűlés 
elnöke nyitotta meg a bált. 
Mint beszédében elmond-
ta, a mérnökök az innováci-
óban, az építkezésben segí-
tik a megyét, míg a mentő-
sök a lakosságra vigyáznak. 
Megköszönte nekik áldoza-
tos munkájukat, amely nagy-
ban hozzájárul megyénk fej-
lődéséhez.

Komoly teljesítményeket díjaztak
Livó László pályázati témá-

ja a Gyöngyösoroszi altáróból 

induló, 250 méter mélységű 

Károly vakaknában használt 

eszközök bányászati, gépésze-

ti és villamossági kiviteli terv 

elkészítése és tervezői műve-

zetése volt. A balassagyarmati 

térség ivóvízellátás-rekonstruk-

ciója során 11,3 kilométer táv-

vezeték, 9 kilométer elosztó-

vezeték és 340 bekötés épült 

meg, valamint az úthelyreállí-

tásoknak köszönhetően meg-

újult a főút a kórház és a ben-

zinkút között. A díjak átvételé-

nél Medvácz Lajost, a beruhá-

zó város polgármesterét, a ki-

vitelező konzorcium képvisele-

tében Nagy Gábort, valamint 

az üzemeltető részéről Virág 

Lászlót szólították színpadra. 

Nevezettek mellett a projekt 

megvalósításában tevékenyen 

közreműködő mérnököket is 

jutalmazták.

Csoportkép az idén huszonhetedik alkalommal megrendezett mérnökbál díjazottjairól  Fotó: Bakos László

A programba nyug-
díjas pedagóguso-
kat is bevonnak
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