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Egymást verték
Romhány. Két férfi kia-

bált, valamint verekedett 
néhány napja a községben. 
Egy 38 éves helyi lakos az 
utcán keveredett szóváltás-
ba ismerősével, akivel dula-
kodni kezdtek. Ezt követően 
a 20 esztendős romhányi 
fiatalember beszaladt egy 
ingatlan udvarára, ahová 
a másik követte őt, majd 
kölcsönösen bántalmaz-
ták egymást. A rendőrök 
mindkettőjüket elfogták és 
előállították a Rétsági Ren-
dőrkapitányságra, ahol ga-
rázdaság megalapozott gya-
núja miatt hallgatták ki őket.

Megütötte,  
majd fojtogatta

Pásztó. Garázdaság meg-
alapozott gyanúja miatt indí-
tott nyomozást egy 45 csé-
csei helyi lakos ellen a városi 
rendőrkapitányság. A férfi né-
hány napja, a hajnali órákban 
az egyik pásztói szórakozó-
hely előtti területen – előze-
tes szóváltás nélkül – egy al-
kalommal, ököllel megütötte 
a sértettet, majd fojtogatni 
kezdte. A bántalmazásnak 
egy, a sértett segítségére si-
ető személy vetett véget. A 
pásztói rendőrök elfogták, 
előállították és gyanúsított-
ként hallgatták ki a férfit.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

A továbbtanulás, a pálya- és szakmaválasztás minden fiatal életében meghatározó döntés, mely-
hez elengedhetetlen a körültekintő tájékozódás, széleskörű információszerzés. Ehhez kívánt se-
gítséget nyújtani a fiataloknak a Nógrád Megyei Kormányhivatal 17. alkalommal megrendezett 
hagyományos őszi Pályaválasztási Kiállítás programsorozatával. 

A programok a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megyei tankerületei, a Kereskedelmi és 
Iparkamara, a Mérnöki Kamara és a Salgótarjáni Szakképzési Centrum szakmai együttműködé-
sével valósultak meg 2600 látogató részvételével. 

Az általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói ebben az évben 
is lakóhelyükhöz közel, hat járási helyszínen „Nógrádi Pá-
lyakörkép” címmel megrendezett pályaválasztási kiállításon 
ismerkedhettek meg a megye és a térség középfokú oktatási 
intézményeinek képzési kínálatával, továbbtanulási lehető-
ségeivel. Több mint 30 oktatási és pályaorientációt segítő 
szolgáltató intézmény, gyakorlati képzést folytató munkálta-
tó segítette információkkal, tájékoztató anyagokkal, tanács-
adással a kiállításra ellátogató közel 2000 tanulót, pedagó-
gusokat és szülőket.

A középiskolák és a gyakorlati képzést folytató munkálta-
tók évről évre egyre színesebb, látványosabb szakmabe-
mutatókkal járulnak hozzá, hogy a diákok a gyakorlatban 
kapjanak reális képet az egyes szakmákról. Az intézmé-
nyek és a munkáltatók bemutatkozása mellett a kiállítások 
programjában az idei évben is helyet kaptak a csoportos 
és egyéni pályaorientációs tanácsadások, a tanulók meg-

ismerkedhettek a Nemzeti Pályaorientációs Portál pályaismeret- és önismeret fejlesztő szolgálta-
tásaival, lehetőségük nyílt szakmabemutató filmek megtekintésére, az egyes szakmák munkafo-
lyamatainak, munkaeszközeinek megismerésére és kipróbálására.

A „Mérnöknek lenni kell” szakmai napon több mint 
250 műszaki felsőoktatás iránt érdeklődő középis-
kolás fiatal egy megyei beruházás megvalósulását 
követhette nyomon a különböző mérnöki szakmák 
tükrében. Az érdekfeszítő szakmai előadásokon 
keresztül a fiatalok bepillantást nyerhettek mér-
nöki szakmák világába.  Az előadások mellett a 
diákok a felsőoktatási intézmények képviselőitől 
kaptak részletes tájékoztatást az Óbudai Egyetem 
Gépész- és Biztonságtechnikai; Villamosmérnöki; 
Könnyűipari- és Környezetmérnöki; a Szent István 
Egyetem Gépészmérnöki, a Miskolci Egyetem Mű-
szaki Anyagtudományi; Műszaki Földtudományi; Gépészmérnöki és Informatikai Karának képzési 
struktúrájáról.

Közel 400 pályakezdő álláskereső részvételével zajlott Salgótarjánban és Balassagyarmaton a 
„Pályakezdők pályára” címmel szervezett Felnőttképzési és Felnőttoktatási Börze.  A rendezvé-
nyeken a tanulni vágyó, felnőttoktatásba bekapcsolódni kívánó fiatalok átfogó képet kaptak a 
Salgótarjáni Szakképzési Centrum felnőttoktatási kínálatáról, a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
felnőttképzési programjairól valamint a 25 év alatti fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növelését 
szolgáló Ifjúsági Garancia Rendszerről.

A rendezvénysorozat programjai mellett a „Pályaválasztási 
Tájékoztató - általános iskolát végzett tanulók továbbtanulá-
si lehetőségei Nógrád megyében a 2017/2018 tanévben”; a 
„Keresett szakmák Nógrád megyében”; a „Pályaválasztási 
Kalauz-gyakorlati képzőhelyek Nógrád Megyében” című ki-
advány nyújt segítséget a fiataloknak az érdeklődésüknek, 
képességeiknek és a munkaerő-piaci igényeknek megfele-
lő képzési irány kiválasztásához. A „Válassz utat” címmel 
megjelent tájékoztató a pályakezdő fiataloknak ad hasznos 
információkat ahhoz, hogy minél előbb megtalálják szakmai 
sikereket biztosító munkahelyüket. 

A pályaválasztás, szakmaválasztás előtt álló tanulókat, a felnőttképzésbe, felnőttoktatásba be-
kapcsolódni szándékozó pályakezdő fiatalokat folyamatosan várják információs és tanácsadási 
szolgáltatásaikkal a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkozási Információs Tanácsadójának 
(FIT) munkatársai és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak ifjúsági tanácsadói. 

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Jó pályaválasztási döntés – sikeres jövő

A Karancs Kincse Közhasznú Egyesület immár második 
alkalommal szervezte meg a „Zene szárnyán” elnevezé-
sű hangversenyét. A rendezvény célja, hogy a település, 
valamint a környék zenei tehetségei lehetőséget, továb-
bá teret kapjanak a bemutatkozásra.

Karancslapujtő. A hang-
versenyen a fiatalok ízelítőt 
adtak abból, amit mostanában 
csinálnak, valamint azt is meg-
mutatták, hogy hol tartanak. 
Sokan ugyanis el sem tudják 
képzelni, milyen hatalmas áldo-
zatos, rendszeres, szorgalmas 
munkát végeznek és mennyit 
gyakorolnak a fiatalok nap, mint 
nap annak érdekében, hogy mi-
nél felkészültebben lépjenek a 
közönség elé. Mindezt mi sem 
bizonyítja jobban, hogy a Ka-
rancs völgyéről számos kiváló 
zenész került már ki. 

A műsort felvezetésképpen 
a falu jelenlegi zeneiskolás nö-
vendéke indította. Elsőként Laka-
tos Ábel másodéves zongoristát 

hallhatták a jelenlévők, aki a ta-
valyi évben képviselte az iskolát 
a Nógrád megyei zongorista nö-
vendékek nyolcadik találkozóján, 
Salgótarjánban és a zsűri dicsé-
retben részesítette. Beethoven 
egyik darabjával, az Orosz tánc-
cal szórakoztatta a közönséget. 
Felkészítő tanára Gúthy Éva. 

A folytatásban egy fuvoladuó 
következett, amelyet Horváth 
Hanga és Horváth Pilár Tekla ad-
tak elő. Hanga jelenleg a salgó-
tarjáni Bolyai János Gimnázium 
10. C osztályos tanulója, két év 
furulyázás után az idén tízedik 
éve fuvolázik. 2012-ben Balas-
sagyarmaton, a Nógrád megyei 
zeneiskolások fuvolás verse-
nyén harmadik helyezést ért el. 

Pilár három évet hegedült, most 
második esztendeje fuvolázik. 
Mindkettejük tanára: Kmetty Jó-
zsefné. Műsoruk Devienn Alleg-
retto című műve volt. Ezek után 
Deák-Volom Dávid lépett szín-
padra, aki a karancslapujtői ze-
neiskola növendékeként végez-
te alapfokú zenei tanulmányait 
klarinéton, Becze Lajos növen-
dékeként. Ezt követően a váczi 

Pikéthy Tibor Zeneművészeti 
Szakközépiskolában tanult, fő-
tárgy tanára Csongár Péter volt, 
az operaház klarinétosa. Dá-
vid rendkívül aktív zenész, szá-
mos települési, környékbeli, 
országos és országon kívüli ren-
dezvény, ünnepély, találkozó 
rendszeres fellépője szólóban, 
valamint különböző formációk-
ban egyaránt. A klarinét mel-
lett tárogatózik és harmonikán 
is játszik, továbbá a Dobroda ze-
nekar tagja. A Zeneakadémián 
első éves népi klarinét-tárogató, 
valamint népzeneelmélet sza-
kon. Tanára Csávás Attila. De-
ák-Volom Dávid pedig tároga-
tón adott elő népies dallamokat 
improvizatív jelleggel.

Mindezek után a nagyérde-
mű Rozgonyi Marcell előadását 
hallhatta, aki a karancslapujtői 
zeneiskolában Horváth István-
nénál és Matúz Csillánál kezdett, 
majd a salgótarjáni zeneiskolá-
ban Kovács László növendéke 
volt. Számos rangos elismerés-
ben részesült: nívódíjak, dicsé-
retek, megyei és országos zon-
goraversenyeken elért dobogós 
helyezések. A IV. Bartók Béla ze-

neiskolai zongoraversenyen a 
Bartók-mű legjobb előadásáért 
járó díjat is megkapta. Egyenes 
út vezetett a Zeneakadémiáig, 
ahol jelenleg másodéves hall-
gató, Gulyás István, valamint 
Falvai Katalin növendékeként. 
A rendezvényen négy darabot 
is hallhattak tőle a jelenlévők. 
Ezt követően egy közös produk-
cióval is előrukkoltak, amely az 
alábbi volt: Schumanntól a Há-
rom románc I. Tárogatón játszott 
Deák-Volom Dávid, zongorán 
pedig Rozgonyi Marcell. 

A továbbiakhoz mindkét aka-
démistának sok sikert, szép ze-
nei élményeket kívántak, továb-
bá elhangzott a hangversenyen 
az is, hogy szeretettel hívják és 
várják őket – amennyiben itthon 
lesznek és rá tudnak szánni egy 
kis időt – a jövő márciusban tar-
tandó tavaszi hangversenyük-
re is egy-egy produkció erejéig. 
Hiszen ők a jövő generációinak 
a példaképei és nagyon fontos 
megmutatni, hogy milyen ma-
gaslatokig el lehet jutni a zené-
ben egy ilyen kis településről is, 
mint Karancslapujtő.

Gerhát Karina

Magaslatokba repít a zene

A település, valamint a környék zenei tehetségei kaptak lehetőséget, továbbá teret a bemutatkozásra


