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A Nógrád Megyei Mérnök Kamara, a Kereskedelmi és Iparkamara, az Országos Magyar 
Vadászkamara Nógrád Megyei Területi szervezete, valamint a Palóc Mentőalapítvány 
immáron hatodik alkalommal rendezte meg hagyományos tavaszköszöntő jótékony-
sági bálját, amelynek bevételéből idén a Palóc Mentőalapítványt támogatták. Az ese-
ményre január 14-én, szombaton a salgótarjáni STÉCÉ Kávéházban került sor.

Salgótarján. Megnyitó beszé-
dében Bózvári József, a Nógrád 
Megyei Mérnöki Kamara elnöke 
a mérnökök munkáját méltatta. 
Ha a fiatalok bíznak egy szebb 
és jobb jövőben, az a mi szí-
vünknek is kedves – fogalmazott 
az elnök. A jövőbe vetett hitről 
és bizalomról a népviseletbe öl-
tözött bujáki lánykórus énekelt.

Ezt követően Skuczi Nándor, 
a megyei közgyűlés elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket és 
kiemelte: bízik abban, hogy a 
Nógrád megyei mérnökök a jö-
vőben is folytatni fogják a tőlük 
megszokott, színvonalas mun-
kát, majd megnyitotta a bált. 

A szervezők köszönetet 
mondtak a Palóc Mentőala-
pítvány támogatóinak, akik e 
nemes céllal hozzájárultak a 

mentés szervezéséhez, az első-
segélynyújtás minél szélesebb 
körben történő oktatásához és a 
mentés fejlesztéséhez.

A köszöntők után a mérnö-
ki kamarai díjak ünnepélyes át-
adása következett.

Az Év Mérnöke-díj odaítélésé-
ben nem csak egy adott év tel-
jesítményét ismerik el, hanem 
gyakran az egész élet munká-
ját, így ez a kitüntetés életmű-
díjnak is tekinthető. 2016-ban 
az Év Mérnöke-díj kitüntetett-
je Deák László, okleveles szer-
kezetépítő lett. Munkaviszonya 
1969-ben kezdődött a Nógrád-
tervnél, ahol kezdetben szer-
kesztőként, majd tervezőként 
dolgozott. 1978. novembertől a 
Szövterv Nógrád megyei irodá-
jánál állt alkalmazásban, majd 

ismét a Nógrádtervnél dolgo-
zott irányító tervező csoportter-
vezőként, később osztályveze-
tőként. 1996-ban saját tervező 
céget alapított SZTT. Bt. néven. 
Szakmai tevékenysége során 
rengeteg Nógrád megyei épület 
szerkezeti tervezője volt, ezen 

túl több épület felújításához: 
műemléki templomok, kasté-
lyok, kúriák rekonstrukciójához, 
megerősítéséhez készített tar-
tószerkezeti szakvéleményt és 
megerősítési terveket.

Az Év Mérnöki Létesítménye 
Nógrád – 2016 kitüntető cí-
met a Mitsuba Kft. Salgótarján-
ban megvalósult új gyáregysé-
ge nyerte el. Az autóalkatrész 
gyártással foglalkozó cég veze-
tői 2015-ben határoztak gyár-
tókapacitásuk bővítéséről. Eh-
hez szükség volt a meglévő 8 
ezer négyzetméteres gyárépü-
let 17 ezer négyzetméterre tör-

ténő bővítésére. A tervezési és 
kivitelezési feladatokat a sal-
gótarjáni Mester Építőmérnök 
Projekt Kft. nyerte el egy japán 
és egy koreai érdekeltségű épí-
tőipari cég előtt.

A Nógrád Megyei Mérnöki 
Kamara ezzel a díjjal is megkö-
szönte a beruházó Mitsuba Kft.-
nek és a cég ügyvezetőjének, 
Matsumura Tomoyukinak, hogy 

megbízott a nógrádi mérnökök 
szakértelmében. Ugyanakkor ez 
a díj üzenet is egyúttal a Nóg-
rádban beruházni szándékozók-
nak: jöjjenek, keressék a helyi 
szakembereket, hiszen a minő-
ségi mérnöki munka jelen van 
Palócországban!

Kiemelték a díj odaítélésé-
nél, hogy a létesítmény ter-
vezésében kimagasló munkát 

végeztek a nógrádi mérnökök.  
Elismerésben részesült: Lan-
tos Lászlóné környezetvédel-
mi tervező, Nádasdiné Tergácz 
Ágnes, a tűzjelző rendszer ter-
vezője, Braun Attila épületgé-
pész tervező, Bodócs Péter, az 
épületvillamosság tervezője, 
Lantos László, az út és víziköz-
mű tervezője, valamint Nádas-
di Gyula, a biztonságtechnika 
tervezője.

A díjak átadása után a vendé-
gek megismerkedhettek Buják 
népviseletével és bujáki dalok-
kal, majd Radics Gigi műsorát 
láthatták. Az esemény külön-
legességeként említhetjük az 
őrhalmi népviseletbe öltözött 
tombolaárusokat. A jótékony-
sági célt a bálnak úgy sikerült 
teljesíteni, hogy a Palóc Men-
tőalapítvány javára - a tombola 
bevétele és a bálhoz kötődő tá-
mogatói befizetések együttesen 
– a támogatások összege meg-
haladta a négyszázezer forintot. 

(NBA)

            
         

        
             

    

      
        

       
       

       
    

          
         
      

        
    

       
      

     
     

     
      

        
      

   
      

       
     

    
    

       
  

    
    

    
   
    

  
  

  
   

    
    

 
   
  

  
   

   
    

  
   

  
    

 
   

   
   

  
  

  
     

      
     

      
      
       

     
     
  

      
       
       

        
     

      
    

      
      

  
  

   
 
  

  
  
   
   

    
  
    

  
   

   
  

 
  

   
  

  
   

  
  

  
    

    
 

  
  

      
      
         

    
      

     
      

  
      

      
       

      
      

       
         

    
 

   

 
 

Átadták az Év Mérnöke-díjat

Bózvári József elnök be-
szédében idézte Assisi Szent 
Ferenc Imáját: „Uram, adj tü-
relmet, hogy elfogadjam, 
amin nem tudok változtatni. 
Adj bátorságot, hogy meg-
változtassam, amit lehet, és 
adj bölcsességet, hogy a ket-
tő között különbséget tudjak 
tenni.” (Részlet)

  

  

  


