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(Folytatás az 1. oldalról.)
SzécSény. Helyszínre érkezé-

sünkkor mosolygós, s egyben 
izgatott diákarcok néztek vissza 
ránk, ám a feladatok kiosztására 
ekkor még várni kellett, hiszen a 
múzeum gyönyörűen berende-
zett nagytermében a vetélkedő 
kezdete előtt egy rövid megnyi-
tóval indult a „Nógrádikumok – 
Kincseink őrzői a diákokért” el-
nevezésű verseny izgalmasnak 
ígérkező megyei fordulója. 

Elsőként Szabó János, a 
Nógrád Táncegyüttes vezető-
je lépett a mikrofonhoz, aki 
hangsúlyozta: Nógrád Megye 
Önkormányzatának köszönhe-
tően a Salgótarjáni Néptáncmű-
vészetért Közalapítvány ren-
dezhette meg a hagyományőrző 
megmérettetést. A versengés 
célja elsősorban az volt, hogy 
felhívják a megye fiataljainak a 
figyelmét elsősorban szülőhe-
lyük kincseire, s annak évszá-
zadok alatt gyönyörűre csiszolt 
hagyományaira is. A vezető 
kifejtette: nemcsak a diákok, a 
rendezők is nagyon nagy izga-
lommal készültek e tradíciókat 
éltető eseményre, s örömmel 
tapasztalták már az elődöntők 
után, hogy meglett az eredmé-
nye a játékos küzdelemre tör-
ténő felkészülésnek. A növen-
dékek számtalan információval 
gazdagabban térhettek haza a 
területi vetélkedő után is, ame-
lyeknek addig nem voltak birto-
kában szűkebb hazánkról. 

Ezt követően a vezető átadta 
a szót dr. Szabó József megyei 
jegyzőnek, aki először külön kö-
szöntötte az eseményen jelen-
lévő Skuczi Nándort, a  Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyű-
lésének elnökét, Gembiczki Fe-
rencet, a Salgótarjáni Szakkép-

zési Centrum főigazgatóját, dr. 
Limbacher Gábort, a Kubinyi Fe-
renc Múzeum igazgatóját, Stayer 
Lászlót, Szécsény város polgár-
mesterét, valamint Nagy Kál-
mánt, a Salgótarjáni Tankerületi 
Központ szakmai helyettesét. 

A jegyző nyitóbeszédében 
kiemelte, hogy sok minden 
változhat, ám kincseink örökké 
megmaradnak, s e megmérette-
tés célja is az volt: ápolni, átad-
ni, továbbéltetni hagyománya-
inkat. A verseny egy teszt is volt, 
amellyel felmérték van-e igény 
értékeink befogadására, s őrzé-
sére is. Az elődöntőn résztvevő 
százhatvan tanuló létszáma 
pedig alátámasztja: igenis van 
jelentősége az efféle versengé-
seknek.

 – Sokszor hallani: Nógrád me-
gye kicsi, s szegény. Ez azonban 
közel sincs így. Talán területileg 
apróak vagyunk, s a lakosság 
száma sem kiugró, ám azt nem 
mondhatjuk, hogy szegények 
vagyunk. Ezt bizonyítja az a je-
lenleg hetvenhét bejegyzett 
Nógrádikum is, amelyet magun-
kénak tudhatunk – hangsúlyoz-
ta dr. Szabó József. 

A megjelentek a köszöntők 
után a Nógrád Táncegyüttes két 
ifjú párosának előadásában te-
kinthettek meg egy Vág-garam-
közi táncos produkciót, amely-
nek színvonalát a színpompás 
népviseletbe öltözött előadók 
látványa emelte magaslatokba.  
Ezek után két dolog vált biztos-
sá a nézőközönség számára: a 
magyar nyelv egy kincs, s a tánc 
egy másik nyelv, amely szintén 
csodálatos értékeket teremt.

A látványos produkció után 
kezdetét vette a gyerekek által 
már várva várt küzdelem. Egy-
szerre két helyszínen is verseng-

tek a diákok a múzeum falain 
belül, hiszen az általános isko-
lák felső tagozatos növendékei, 
valamint a középiskolák diákjai 
is összemérték tudásukat e tra-
dicionális témakörökben.  Az 
egyik teremben hat általános 
iskolás, a másikban pedig négy 
középiskolás – négy-négy főből 
álló csapat – adott számot nem-
csak a Nógrádikumok, hanem a 
Hungarikumok területén elsa-
játított ismereteikről is. A ver-
senyfeladatok sokszínűségéről 
árulkodott, hogy amíg az első 
kérdés a Hungarikumok világá-
ba kalauzolta az izgatott tanuló-

kat, addig a következő feladattal 
már újból szűkebb hazánk ér-
tékei között barangoltak a ver-
senyzők, s e vonal végig követte 
a további feladatokat is.  

A diákok elszántságát jól bi-
zonyította, hogy iskolai tanul-
mányaik mellett időt szántak e 
megmérettetésre történő fel-
készülésére is, s végül nemcsak 
eszmei értékekkel gazdagodtak, 
ugyanis értékes nyeremények 
találtak gazdára a versengés 
végén. Az első helyezettek egy 

Nógrád megyei utazást, a máso-
dik és harmadik helyezést elérő 
diákok pedig könyv, CD és DVD 
vásárlási utalványt vehettek át. 

A kisebbek között harmadik 
helyen a Salgótarjáni Általános 
Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 
végzett, a második helyet a bu-
jáki Szent-Györgyi Albert Álta-
lános Iskola növendékei szerez-
ték meg, a képzeletbeli dobogó 
legfelső fokára pedig a diósjenői 
Szentgyörgyi István Általános Is-
kola csapata állhatott. A középis-
kolások közül harmadik helyen 
a Bátonyterenye Szakképzési 
Centrum Fáy András Szakgim-

náziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma, má-
sodik helyen a Pásztó Mikszáth 
Kálmán Líceum tanulói végez-
tek, s végül az „aranyéremmel” 
a Balassagyarmat Szakképzé-
si Centrum Mikszáth Kálmán 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Szakisko-
lája csapata térhetett haza. 

A verseny végén senki sem 
szomorkodhatott, hiszen min-
denki egy örök élménnyel 
gazdagabban térhetett haza. A 
versenyzők részvételükkel ki-
tárták szívüket a Nógrádikumok 
irányába, s ennek köszönhetően 
olyan ismeretekkel is gazdagí-
tották tudásukat, amelyek elen-
gedhetetlenek a hagyományőr-
zés szempontjából is. Az ember 
hajlamos a szürke megszokások 
rabjaivá válni, s olyan kincsek 
– templomok, kastélyok, épü-
letek, vízesések – mellett elsé-
tálni, amelyek bizony felejthe-
tetlen múltra tekintenek vissza, 
s jelenlétük igenis elismerésre 
méltó. Szűkebb hazánk értékei, 
a Nógrádikumok pedig szintén 
azt szimbolizálják: megyénkben 
is vannak még megbecsülendő, 
igaz, s ápolnivaló kincsek!

Palchuber Kinga
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Megkezdték  
a kátyúzást

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szűkebb hazánk országos 

közúthálózatán ezen a hé-
ten és a jövő héten kátyúzási 
munkák folytak és folynak 
a kettes számú főút teljes 
Nógrád megyei szakaszán 
(jelenleg Szendehely-Katalin-
puszta térségében, jelzőőrös 
forgalomirányítás mellett), 
a huszonegyes Bátonytere-
nye-nagybátonyi elágazó és 
Salgótarján-Baglyasalja tele-
pülésrész közötti szakaszán. 
Tartanak a munkálatok a hu-
szonkettes számú másodren-
dű főúton, Rétság és Szécsény 
között is. A mellékutak közül a 
megyeszékhely belterületén, 
a Zagyvapálfalva-Salgótarján 
összekötőúton, a Litke-Salgó-
tarján összekötő úton. Emel-
lett a Nagybátony-Maconka 
összekötő úton, a huszonegyes 
számú főúttól kezdődően egy 
kilométer hosszan Nagybá-
tony belterületén, a Sámson-
háza bekötőút Nagykeresztúr 
településtől a huszonegyesig 
tartó szakaszán, valamint a tari 
bekötőúton.

Tervezik a javítást a Balas-
sagyarmat-Aszód összekö-
tő úton Balassagyarmat és 
Nógrádkövesd települések 
között, a Galgaguta-Jobbágyi 
összekötő úton, a Pásztó-Ga-
lyatető-Mátraháza összekötő 
úton Pásztó és Mátrakeresztes 
települések között, valamint a 
Salgótarján-Nádújfalu össze-
kötő úton.

Az ideiglenes kátyúzás a tár-
saság éves feladatterve kere-
tében zajlik.

– Területi Operatív Program 
támogatásból felújítás várható 
Tolmács, Pusztaberki, Patak, 
Keszeg, Terény, Palotás, Mátra-
keresztes térségében, Vanyarc 
és Kálló között, Buják külte-
rületén, a Szécsény-Pásztó 
összekötőút több szakaszán, 
Cereden és Mátraverebély 
külterületén. Ezen kívül hazai 
finanszírozással útfelújítást 
tervezünk a huszonkettes szá-
mú főúton az Érsekvadkert és 
Salgótarján előtti külterüle-
ten, Endrefalva és Kishartyán 
belterületén, a mellékutakon 
pedig Diósjenőn, Kálló és Er-
dőtarcsa között, Cserháthaláp 
külterületén, Alsótold és a 21-
es sz. főút között, Mátramind-
szent, Dorogháza, Mátraszele 
és Tar térségében – zárta tájé-
koztatóját Velkei Lilla.

Palchuber K.

Retró  
a Madáchban

Salgótarján. „Retro Hetet” 
tartanak jövő héten a Salgótar-
jáni Madách Imre Gimnázium-
ban. Az oktatási intézményben 
rendre tartanak úgynevezett 
témaheteket, amely ezúttal – 
február 13-17. között – a retro 
jegyében Magyarország 1960 
és 1990 közötti időszakára 
fókuszál. A programok között 
a diákok sorversenyekben és 
élő-sakkban, filmekről szó-
ló komplex vetélkedőkben 
vehetnek részt, de lesz „Big 
Brother”, avagy ki tud többet 
a Szovjetunióról? címmel is 
vetélkedő, a Ki mit tud?-ban 
az adott korszakhoz kapcso-
lódó érdekes kérdésekre kell 
majd válaszolni. Pénteken az 
adott kort idéző előadáso-
kat hallhatnak majd a diákok, 
többek között az időszak poli-
tikájáról, járműveiről, sportjá-
ról. Lesz előadás a csernobili 
atomerőmű-katasztrófáról és 
Salgótarjánról is, a város ezen 
időszakának ipara, átépítése, 
kultúrája tükrében.

„Nyisd ki szíved 
értékeink iránt…!”

A díjazottak csoportképe

Sokszínűek voltak a versenyfeladatok

A versengés célja elsősorban az volt, hogy felhívják a megye fiataljainak a figyelmét elsősorban 
szülőhelyük kincseire – hangsúlyozta Szabó János


