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Városi Civil Korzó és Gyer-
meknap

Május 28-án került megren-
dezésre a Városi Civil Kor-
zó és Gyermeknap a Sétáló-

utcában, ahol a város apraja-nagy-

ja megtalálhatta a maga szórako-
zási lehetőségét. A sokszínű prog-
ramok, szórakozási lehetőségek 
és a meleg nyári idő mind-mind 
hozzájárult ahhoz, hogy a rendez-
vényre ellátogató gyerekek és fel-

nőttek jó emléket és élményeket 
vihettek magukkal haza. 

A Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. ezúton is köszönetét 
fejezi ki mindenkinek, aki mun-
kájával és közreműködésével hoz-
zájárult a szombati Városi Civil Kor-
zó és Gyermeknap rendezvény 
sikeréhez.

Név szerint: 

Cserhát Mentőkutyás Egyesület, 
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics 
Gabriella, e-MultiCoop Szociális 
Szövetkezet, Andi Színjátszósai 
Egyesület, Palóc Néptáncegyüt-
tes, Izolda Népi Játékai, Iglice Tánc-
együttes, T.C.D. Táncegyesület szé-
csényi és balassagyarmati csoport- 
ja, Léna Táncosai, Street Dancers, 
Paramisi Társulat, Őszi Alkony Nyug-
díjas Klub, Szerva ASE, Benczúr-
falváért Egyesület, Szécsény Vá-
rosi Rendőrkapitányság, Szécsény 
Városi Tűzoltó Raj, Agrohelp Kft., 
Szécsény Városfejlesztő Kft., Szé-
csényi és Pösténypusztai Polgár-
őrség, valamint Szécsény Város 
Önkormányzata.

Köszönjük mindenkinek, aki ellá-
togatott a rendezvényre!

Szécsényi Hírek
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Pifka Zsolt az Országos Mentőszol-
gálat Nógrád megyei vezető men-
tőtisztje adta át Szécsényben a járás 
új mentőorvosi gépkocsiját. Hogyan 
juthattunk ehhez az autóhoz?
Szécsény Nógrád megyében egy 
logisztikai központnak tekinthető, 
miután közel egyforma távolságra 
van a megye három kórházától. A 
városnak ezt az adottságát koráb-
ban is tudtuk, a főproblémát az je-
lentette, hogy nem volt megfelelő 
szakemberünk. Most viszont talál-
tunk több fiatal, végzős mentőtisz-
tet, akik szívesen jöttek hozzánk. 
Szerencsés egybeesés, hogy épp 
egy uniós pályázat segítségével a 
megye új gépkocsikhoz is jutha-
tott. Így egy régi álom válhatott va-
lóra, Szécsénybe tudtunk hozni egy 
mentőorvosi kocsit, személyzettel, 
amivel a terület sürgősségi ellátása 
egy nagyságrenddel jobb lehet.

A statisztikák szerint Nógrád me-
gye Magyarország legszegényebb 
része, hogy állunk a sürgősségi el-
látás területén?

Hála Istennek e területen nem 
ilyen rossz a helyezésünk, vannak 
megyék, ahol az esetkocsik szá-
ma kevesebb. Salgótarjánba pél-
dául most sikerült egy új mentő-
autót kapnunk, amely azért segít 
sokat, mert onnan sok esetszintű 
budapesti szállításunk van. Tehát 
a súlyosabb betegeket egyből a 
fővárosba tudjuk szállítani, ami 
adott esetben életmentő lehet.

Vajon mi lehet amögött, hogy több 
fiatal mentőtiszt látott fantáziát 
abban, hogy Nógrád megyébe jöj-
jön?
A mentőtiszti hivatás egy iga-
zi hungarikum. Külföldön nincs 
ilyen szakma. Olyan szakembe-
rekről beszélünk, akik egy hely-
színre híváskor orvosi munkát 
tudnak végezni, mind a diagnosz-
tika, mind az ellátás területén. Ez 
olyan speciális feladat lett, ami 
úgy tűnik, érdekli a fiatalokat, 
hiszen rendkívül összetett és fe-
lelősségteljes munkát követel, ez 
valljuk be manapság ritkaság.

Július elsején nevezték ki a Nógrád 
megyei mentőszolgálat vezetőjé-
nek, egyelőre nagyon sikeresnek 
ígérkezik a tevékenysége.
Az idén harminc éve léptem be a 
mentőkhöz. Ezt a munkát én min-
dig a hivatásomnak tekintettem. 
Mentőápolóként kezdtem és 
munka mellett végeztem el a kü-
lönféle iskolákat. 2011-től kerül-
tem Salgótarjánba állomásvezető 
mentőtisztként, majd 2016-ban 
megpályáztam a megyei vezetői 
állást. A fő célom, hogy Nógrád 
megye sürgősségi ellátása akár 
európai szintűvé váljon.

Mik ennek a mérőszámai?
Egyrészt a kiérkezési időket aka-
rom javítani, amiben épp Szé-
csénynek szánok kulcsszerepet. 
Az elvárásom, hogy a megyében 
mindenhová odaérjünk 15 per-
cen belül. Hollókő és Ipolytarnóc, 
a két idegenforgalmi központ, 30 
kilométernél messzebb van az 
eddigi esetkocsi állomásoktól. Így 
oda nem tudtunk elérni 15 percen 
belül, most viszont a szécsényi fej-
lesztéssel megvalósult a kitűzött 
cél. A másik tervem a szakmai tu-
dás továbbfejlesztése, jelenleg 
szinte mindenki részt vesz valami-
lyen képzésen, így abban bízom, 
hogy a gyorsan kiérkező mentők, a 
legjobb ellátást tudják majd nyúj-
tani a bajbajutottaknak. Harcolok 
azért is, hogy a régi, már némileg 
korosabb mentőautókat újakra 
cseréljük. Az előzetes információm 
szerint jó esélyünk van arra, hogy a 
megye öt új mentőautót kap.
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Bolgár János, a Szécsényi 
Mentőállomás vezető mentő-
tisztje. Február elsején ünne-

pélyes mentőorvosi kocsi átadásra 
jöttünk, de csúszott a ceremónia. 
Mi történt?
Salgótarjánból időben elindult a 
gépkocsi az ünnepélyes átadásra, 
de hirtelen riasztást kaptunk Var-
sányba egy súlyos rosszulléthez 
és ezért azonnal programot vál-
tottunk, mert nálunk első az em-
berélet. Így aztán az ünnepélyes 
átadás időpontja egy órát csúszott. 
Ugyanakkor ez is mutatja, hogy 
milyen szükség volt a térségben 
erre az autóra.

Mióta szerettek volna egy ilyen gép-
kocsit?
Szécsényben a legnagyobb prob-
lémánk az volt, hogy nem volt 
mentőtiszti szolgálat. Vagyis ha 
nagy baj volt, akkor mindig Salgó-
tarjánból, Pásztóról, vagy Balassa-
gyarmatról kellett segítséget kérni, 
ami nyilván egy hosszabb kiér-
kezési időt jelentett. Itt csak egy 
mentő gépkocsi volt egy ápolóval 
és egy sofőrrel. Az igazi minőségi 
javulást a mentőtiszt ide érkezése 
jelenti, illetve az a technika, és a 
gyógyszerek, amelyeket a gépko-
csival kaptunk. Több millió forint 
értékű eszközökről van szó. Itt meg 
kell említeni a lélegeztető gépet, az 
EKG-defibrillátort, infúziós pum-
pát, és a mobil rögzítő eszközöket, 
életmentő gyógyszereket.

Szeptemberben Ön lett a szécsényi 
mentőállomás vezetője. Milyen ter-
vekkel érkezett?
Pifka Zsolt kért arra, hogy a rétsá-
gi mentőállomás mellett vállaljam 
el a szécsényit is. Ennek az volt a 
jelentősége, hogy nekem mentő-
tiszti végzettségem van, ezért a vá-

rosban így lehetett emelni a szak-
mai kompetenciát. A legfontosabb 
elképzelésem, hogy szeretném, ha 
az újonnan érkezett mentőorvosi 
kocsi szolgálati idejét kibővítenénk 
hétvégére és éjszakára is. Ki szeret-
ném cserélni a 390 ezer kilométert 
futott régi mentőautót egy újra, és 
erre már majdhogynem ígéretet 
kaptam. Kulcskérdés, hogy meg-
épüljön egy új garázs, hiszen nem 
biztos, hogy mindenki tudja, de 
ezeket a korszerű mentőjármű-
veket nem egészen úgy el kell el-
képzelni, mint egy személyautót. 
Ezekben ugyanis, a nagy értékű 
életmentő gépeket, állás közben, 
folyamatosan tölteni kell elektro-
mos árammal, hogy minden pil-
lanatban üzemkészek legyenek. 
Az se lehet, hogy egy téli baleset-
hez hideg gépkocsival, gépekkel és 
gyógyszerekkel érkezzünk.
Ezt most úgy igyekszünk elkerülni, 
hogy sokszor napközben is járatjuk 
a gépkocsikat, ami nem egy ener-
giatakarékos eljárás.
Szerencsére a polgármester úr ma-
ximálisan támogatja garázsépítési 
tervünket.Szívügyem a város sür-
gősségi ellátása, hiszen tősgyökeres 

szécsényi vagyok, itt születtem és 
30 éve dolgozom a mentőszolgá-
latnál.

Immár több mentőtisztje is van Szécsénynek



Januárban három rendkívüli ülést 
tartottunk.

JANUÁR 6-án döntöttük
 a polgármester és az alpolgár-
mester illetményéről és költség-
térítéséről.

JANUÁR 9-én döntöttük
 az Interreg V-A Szlovákia-Ma-
gyarország Együttműködési 
Program keretében, „A határte-
rület vonzerejének fokozása” vo-
natkozásában „Szlovák-Magyar 
Partnerség Háza” című pályázat 

tervdokumentációjának beszer-
zésére indított eljárás eredmé-
nyéről, valamint a pályázathoz 
szükséges önerőről.

JANUÁR 17-én elfogadtuk
 a 11/2003. (VIII.01.) számú ren-
delettel jóváhagyott Helyi Építési 
Szabályzat és a 67/2005.(IV.04.) 
számú határozattal jóváhagyott 
Szabályozási Terv módosítását

 Szécsény Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és szervei szerve-

zeti és működési szabályzatáról 
15/2014.(XI.26.) önkormányzati 
rendelet 4. és 5. számú függelé-
kének módosítását

 ismételten a Szécsényi Közmű-
velődési Nonprofit Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság üzletrészének 
kivásárlását, valamint a Kubinyi 
Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula 
Könyvtár fenntartóváltását.

 Stayer László Dr. Bagó József
polgármester                      jegyző
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Önkormányzati hírek

A magyar kultúra ünnepe
„Él a magyar irodalom, él a magyar kultúra. Ezek a csemeték rávilágítottak engem arra, hogy az irodalomnak 
nem csak szövege van, hanem lelke is. Olyan lelkülettel, olyan odaadással szavaltak, hogy azt gondolom, bátran 
kijelenthetem, hogy a magyar irodalom a legszebb és a leggazdagabb a világon. A magyar irodalomnak nincs 
határa. Benne van a szépség, a mámor, az eufória, és ezeket mind tapasztaltuk ma délelőtt. Azt hiszem, megérte 
hatszáz kilométert utazni ezért.”

Ezekkel a szavakkal értékelte 
Székely Szabolcs, a székely-
udvarhelyi Református Di-

ákotthon nevelője, magyar szakos 
pedagógus a Magyar Kultúra Nap-
ján 26. alkalommal megrendezett 
versmondó és népdaléneklő ver-
senyt.

Az eseményre 140 diák jelentke-
zett Nógrád megye számos iskolá-

jából, illetve Fülekről és Székelyud-
varhelyről.

A rendezvényt Stayer László pol-
gármester nyitotta meg. Az ünnepi 
műsorban közreműködtek az Igli-
ce Táncegyüttes tagjai, akik ismét 
elkápráztatták a jórészt gyerme-
kekből álló nézőközönséget.

Köszönet illeti a résztvevő gyer-
mekeket, felkészítő tanáraikat, kí-

sérőiket, az oktatási intézménye-
ket, hogy évről-évre vendégeink 
diákjaikkal ezen a rendezvényen.

A zsűri tagok hozzáértésükkel, a 
magyar kultúra iránti elkötelezett-
ségükkel segítették a munkát. Név 
szerint: Majsányi Lászlóné, Kati 
néni, Szvorák Zsuzsa (Fülek), Tóth 
Zsuzsanna (Balassagyarmat), Kiss 
Gabriella, Garamvölgyi Andrea, 
Csizmadia Kinga, Székely Szabolcs 
(Székelyudvarhely), Varga Bálint és 
Bacskai Balázs.

Köszönetünket fejezzük ki a tá-
mogatóinknak, Szécsény Város 
Önkormányzatának, Stayer László 
polgármester úrnak, Dr. Harikné 
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dr. Havasi Beáta alpolgármester 
asszonynak, dr. Bagó József jegyző 
úrnak, a Szécsényi Iglice Közhasz-
nú Egyesületnek, a Palóc Gyer-
mektánc Oktatásért Egyesületnek, 
a Szécsényi Népművészeti Egye-
sületnek, valamennyi anonim fel-
ajánlónak, illetve a Szécsényi Köz-
művelődési Nonprofit Kft-nek a 
nagylelkű és gazdag különdíjakért.

Díjazottak:
Alsó tagozatos versmondók kate-
góriájában
III. helyezést ért el Berki Diána, Szé-
csény, felk. ped: Bartus Gabriella
II. helyezést ért el Híves Sarolta, Ér-
sekvadkert, felk. ped: Szalma Judit
I. helyezést ért el Botos Máté János, 
Fülek, felk. ped: Benkoné Horkay 
Tünde

Felső tagozatos versmondók ka-
tegóriájában
III. helyezést ért el Bangó Lili, Ri-
móc, felk. ped: Huszkó Mariann
II. helyezést ért el Harik Zoltán, 
Szécsény, felk. ped: Somoskői Beáta
I. helyezést ért el Mag Kristóf, Fü-
lek, felk. ped: Szvorák Zsuzsa

Középiskolás korosztály vers-
mondók kategóriájában
III. helyezést ért el Filkor Tamás, 
Szécsény, felk. ped: Adamik Zsolt
II. helyezést ért el Sevelya Csen-
ge Virág, Pásztó, felk. ped: Volek-
Nagy Krisztina
I. helyezést ért el Princz Réka, Fü-
lek, felk. ped: Szvorák Zsuzsa 
Román Gergő, Székelyudvarhely, 
felk. ped: Székely Szabolcs

Alsó tagozatos népdaléneklők ka-
tegóriájában
III. helyezést ért el Rácz Kálmán 
Milán, Nógrádmegyer, felk. ped: 
Antalné Boda Anna Mária
II. helyezést ért el Mihalovics Zsófia 
és Varga Vivien páros, Fülek, felk. 
ped: Varga Lia

I. helyezést ért el Iványi Boglárka 
és Sándor Enikő páros, Kazár, felk. 
ped: Kubinyiné Szabó Katalin

Felső tagozatos népdaléneklők 
kategóriájában
III. helyezést ért el Polgár Bence, 
Nagyoroszi, felk. ped: Simon Katalin
II. helyezést ért el Rácz Rikárdó, 
Nógrádmegyer, felk. ped: Antalné 
Boda Anna Mária
I. helyezést ért el Kövi Flóra, Rétság, 
felk. ped: Simon Katalin

Középiskolás népdaléneklők ka-
tegóriájában
III. helyezést ért el Ambrus Cecília, 
Székelyudvarhely
II. helyezést ért el Sövér-Benedek 
Tímea, Székelyudvarhely felk. ped: 
Székely Szabolcs
I. helyezést ért el Fejér Eszter, Szé-
kelyudvarhely

Különdíjak:
- Szécsény Város Önkormányza-

ta különdíj: Szomora Vanesz-
sza, Nógrádmegyer, felk. ped: 
Kaluzsa Mónika

- Szécsény Város Önkormányzata 
különdíj: Molnár Tamás, Kazár, 
felk. ped: Palmanné Radics Renáta

- Szécsény Város Önkormányzata 
különdíj: Bokor Zsombor, Szé-
kelyudvarhely, felk. ped: Székely 
Szabolcs

- Stayer László polgármester sze-
mélyes különdíját: Csibi Kriszti-
na, Székelyudvarhely, felk. ped: 
Székely Szabolcs

- Dr. Harikné dr. Havasi Beáta al-
polgármester asszony különdíja: 
Simon Diána, Kazár, felk. ped: 
Palmanné Radics Renáta

- Dr. Bagó József Ur, Szécsény Vá-
ros jegyzőjének különdíja: Mag-
tamás Csilla, Fülek, felk. ped: 
Burovincz Laura 

- A Szécsényi Iglice Közhasznú 
Egyesület különdíja: Mag Dániel, 
Fülek, felk. ped: Mihály Judit

- A Szécsényi Iglice Közhasznú 
Egyesület különdíja: Hegedűs 
Dorina, Patak, felk. Hegedűsné 
Mitúk Zsanett

- a Palóc Gyermektánc Oktatásért 
Egyesület különdíja: Nielsen Anett, 
Szécsény, felk. ped: Kiss Flóra

- a Szécsényi Népművészeti Egye-
sület különdíját: Román Gergő, 
Székelyudvarhely, felk. ped: Szé-
kely Szabolcs

- Anonim felajánló különdíja: 
Ruszó Emil, Fülek, felk. ped: 
Benkoné Horkay Tünde

- Anonim felajánló különdíja: 
Szombathy Viktória és Szántó 
Rebeka páros, Nagyoroszi, felk. 
ped: Simon Katalin

- Anonim felajánló különdíja: Er-
délyi Lilla, Szécsény, felk. ped: 
Lénárt Lászlóné

- A Szécsényi Közművelődési Non-
profit Kft. pedagógus különdíja: 
Szvorák Zsuzsa, Fülek

Sáriné Borik Melinda
Szécsényi Közművelődési 

Nonprofit Kft.
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Január 28-án, szombaton, ha-
gyományt teremtve immár 
harmadszor került sor Újév-

köszöntő Koncertünkre a balassa-
gyarmati Palóc Múzeum nagyter-
mében, majd a szécsényi Kubinyi 
Ferenc Múzeum dísztermében.

Az estek főszereplői a Vissi 
d’Arte Művészeti Együttes tag-
jai (Lévárdi Beáta-művészeti ve-
zető, zongora, Varga Ivett-ének, 
Jambrik Zsolt-ének, narrátor) és 
az Erkel Ferenc Vegyeskar éneke-
sei voltak. A koncert nyitányaként 
ma élő zeneszerzőnk, Selmeczi 
György Millenniumi Ódája csen-
dült fel az Erkel Ferenc Vegyeskar 
és Szécsény Város Gyermekka-
ra (Felkészítők: Kisné Csépe Éva, 
Lévárdi Beáta) tolmácsolásában. 
Szólót énekeltek: Koleszár Csen-
ge, Valkár Csenge, Zsidai Kitti 
Szamóca. Zongorán Csuka László, 
furulyán Palánki Éva közreműkö-
dött. Vezényelt Lévárdi Beáta Ar-
tisjus-díjas karnagy.

A gyönyörű dallamok után, 
mint házigazda, dr. Limbacher 
Gábor, a Kubinyi Ferenc Múzeum 
igazgatója mondta el gondolatait 
a lengyel-magyar barátságról.

Stayer László Szécsény Város 
polgármestere ünnepi köszön-
tőjében szívélyesen üdvözölte a 
Lengyelországból érkezett Tyczyn 
Város polgármesterét, Janos 
Szkotniczki urat, a város képvise-
lőtestületének elnökét, valamint 
a Művelődési Ház igazgatónőjét. 
A koncerten tiszteletét tette báró 
Lipthay Antal és felesége is. A 
lengyel vendégek meghívása az 
Erkel Vegyeskar többszöri lengyel 
szereplésének és koncertjeinek 
viszonzásaként jött létre.

Nagy taps kísérte Hacsaturján 
Kardtánc c. művének zongora-
nyolckezes formájában való meg-
szólaltatását, Lévárdi Beáta tanár-
nő és zongorista növendékeinek 
(Valkár Csenge, Zsidai Kitti Sza-
móca, Holecz Martin) előadását.

Az est hangulatát emelte a ba-
lassagyarmati Evangélikus Gyü-
lekezet Kórusa (karnagy: Antal 
Gusztávné), melynek tagjai Csor-
ba István „A hála éneke” és Sibeli-
us „Nagy örömhír érkezett” c. mű-
vét szólaltatták meg.

A kórusművek közül kiemelkedett 
Varga Ivett „Vaga luna che inargenti” 
c. áriája Bellini operájából.

Az Erkel Ferenc Vegyeskar önál-
ló műsorában Bárdos Lajos Har-
madik miséjének tételei, Mozart 
Laudate Dominuma és Caccini 
Ave Mariája csendültek fel, melyet 
a veronai buszbaleset áldozatai-
nak emlékére énekeltek el. Fuvo-
lán Palánki Éva működött közre.

A koncert első részét az Evan-
gélikus Gyülekezet Énekkara és 
az Erkel Ferenc Vegyeskar közös 
énekei, Esterházy Pál Harmonia 
Caelestis és Purcell Zengjen hála 
néked c. művei zárták. Szólót éne-
keltek: Antal Gusztávné, Varga 
Ivett, Kiss Gabriella, Svélecz Gyu-
la. Az egyesített kórust Lévárdi 
Beáta karnagy vezényelte.

A hangverseny hangulatos pilla-
natai voltak Jambrik Zsolt énekes 
előadásai, többi között Papageno 
áriája a Varázsfuvola c. operából 
aratott nagy tetszett.

Az est fénypontjaként, Tyczyn Vá-
ros népviseletben felöltözött kóru-
sa mutatta be lélekemelő előadá-
sát, melyet saját népi zenekaruk 
kísért. Magyar nyelven, 3 versszak-
kal énekelték el a „Csendes éj” c. ka-
rácsonyi dallamot, melyet a közön-
ség nagy vastapssal jutalmazott.

A koncert zárásaként Lévárdi 
Beáta ajándékokat, emléklapo-
kat adott át, lengyel nyelvű kö-
szöntőkkel a lengyel díszvendé-
geknek, az est szereplőinek és 
közreműködőinek. A koncertet 
hangulatos díszfogadás és hajna-
lig tartó baráti est követte. 

A koncertsorozatot támogatta 
Szécsény Város Önkormányza-
ta, Balassagyarmat Város Önkor-
mányzata, Nemzeti Kulturális 
Alap, Szécsényi Közművelődési 
Nonprofit Kft., Báthori Halina tol-
mács és az Erkel Vegyeskar tagjai.

Lévárdi Beáta, karnagy
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A Vissi d’Arte Művészeti Együttes és az Erkel Ferenc Vegyeskar 
Újévköszöntő Hangversenyei
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Gyász Benczúrfalván

Kilencvenéves korában, ja-
nuár 26-án elhunyt ifjabb 
Szabó István, kétszeres 

Munkácsy-díjas szobrászművész, 
Nógrád megye díszpolgára. Két 
nappal később felesége, Szabó-
né Nagy Mária szobrászművész is 
meghalt.

„Ifjabb Szabó István a Nógrád 
megyei Dorogpusztán született 
1927. május 22-én. 1952-ben 
végzett a Magyar Képzőművésze-
ti Főiskolán, ezt követően Csók 
Istvánnal, Pátzay Pállal együtt az 
elsők között lett a képzőművésze-
ti szövetség tagja.

Részt vett a nemzetközi kisplasz-
tikai biennále beindításában, 
segítette a nemzetközi szimpózi-
umok és a szabadtéri kiállítások 
rendszerét, a magyar éremművé-
szet bekapcsolását a nemzetközi 
szervezetbe, a FIDEM-be.

Ifjabb Szabó István Nóg-
rád megye, Bátonyterenye és 
Királyhelmec díszpolgára volt. A 
felvidéki település főterére ő ké-
szítette Petőfi, Szent István, Szent 
Imre és Szent László szobrát. Or-
szágszerte mintegy 70, fából fa-
ragott vagy bronzból öntött köz-
téri emlékművét, emlékszobrát, 
plasztikáját állították fel.

Köztéri alkotásai között meg-
található Marx, Engels és Lenin 
alakja, Váci Mihály, Vörösmarty 
Mihály és Rajk László szobra, Má-
ria-szobor, második világháborús 
és honfoglalási emlékmű, több 
díszkút – köztük a Szentkorona-
díszkút – és játszótéri plasztika. 
Szobrai között van a Matyó me-

nyecske, a Táncoló lány, az Anya-
ság és a Szentháromság-szobor.

Bronzba öntötte Nógrád megye 
legismertebb személyiségeit is, 
Nagy Ivánt, Szontágh Pált, Ma-
dách Imrét és Fráter Erzsébetet, 
Mauks Ilonát és Mikszáth Kál-
mánt.

Ifjabb Szabó István a Nógrád 
megyei Benczúrfalván élt abban 
a műteremlakásban, amelyben 
1912 és 1920 között Benczúr Gyu-
la dolgozott, és amelyben édes-
apja, idős Szabó István Kossuth-
díjas szobrászművész alkotott 
1955-től 1992-ig.

Mindig örömmel fogadták a 
látogatókat Benczúrfalván a mű-
teremben vagy az otthonukban.  
Emléküket megőrizzük, nyugod-
janak békében!

Hanczikné Adorján Györgyi
Benczúrfalváért Egyesület
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Bárkányi iskola

Diákolimpia - játékos sportver-
seny
A Magyar Diáksport Szövetség 
szervezésében rendezik meg 
minden évben az általános isko-
lás tanulóknak meghirdetett játé-
kos sportversenyt. A 18 fős csapa-
tok tagjainak a testnevelésórákon 
megismert szereken kell akadály-
pályákat teljesíteniük. A jó han-
gulatú versenyen idén második 
alkalommal vettünk részt.

Alsó tagozatos tanulóink a Szé-
csényben rendezett körzeti ver-
senyen sikeres szereplésükkel to-
vábbjutottak a megyei döntőbe. 
A körzetek győztesei 10 verseny-
számban mérték össze ügyessé-
güket. A verseny alatt tanulóink 
buzdításától volt hangos a csar-
nok, a „Bárkányi” nevet mindenki 
megjegyezte. A sportszerű, fe-
gyelmezett versenyzés, a győzni 
akarás meghozta az eredményt; 
továbbjutottunk a területi döntő-
be, ahol 4 megye (Heves, Borsod, 
Nógrád és Pest megye) csapatai 
versenyeznek. Stayer László pol-
gármester úr - aki végig szurkolta 
a vetélkedőt - édességgel kedves-
kedett tanulóinknak a nagysze-
rű eredményükért. A versenyen 
résztvevő tanulók névsora meg-
tekinthető honlapunkon.

Diákjaink szereplése a Magyar 
Kultúra Napján
A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából a szécsényi mű-
velődési központban XXVI. 

alkalommal megrendezett nem-
zetközi versmondó- és nép-
daléneklő versenyen 26 tanuló 
képviselte iskolánkat. Elért ered-
ményeik megtekinthetők isko-
lánk honlapján. Gratulálunk a 
résztvevőknek, köszönjük a pe-
dagógusok felkészítő munkáját, a 
szülők támogatását.

Ásványkiállítás iskolánkban
Január harmadik hetében az esz-
tergomi Geoda Interaktív Ásvány- 
és Őslénykiállítás munkatársai 
jártak iskolánkban. Szenkovics 
Edina vezetésével minden osztá-
lyunk rendhagyó, interaktív elő-
adáson vett részt. Az órák témái 
a természettudományos tantár-
gyak tananyagaihoz igazodtak 
tanulóink életkorának figyelem-
be vételével. Gyermekeink sok 
érdekességet tudtak meg a Föld 
és az ásványok kialakulásáról, ipa-
ri és háztartási felhasználásáról, 
valamint az ősmaradványok fejlő-
déséről.

Az elhangzottakat érdekeseb-
bé tette, hogy az elhozott ásvá-
nyokat, kőzeteket diákjaink meg-
érinthették, kezükbe foghatták. 
Az előadássorozatot korosztá-
lyonként más témákkal a követ-
kező tanévben is folytatjuk.

Educatio 2017 Kiállítás
2017. január 19-re a Budapesten 
megrendezett Nemzetközi Ok-
tatási Szakkiállításra szerveztünk 
tanulmányi kirándulást osztá-

lyunk tanulói számára a 10. és 11. 
évfolyamokon.

Célunk elsősorban a már kör-
vonalazódó továbbtanulási terü-
letek bővebb megismerése a 11. 
évfolyamosok körében, illetve a 
még döntés előtt álló 10. évfolya-
mosok tájékozódása a felsőokta-
tási rendszerről. Bíztunk benne, 
hogy ez a program nagymérték-
ben segítheti diákjainkat a fakul-
táció választásban, illetve a már 
választott emelt szintű érettségi 
előkészítő hatékonyságának nö-
velésében.

Diákjainknak lehetőségük volt 
az érdeklődési területüknek meg-
felelő számos felsőoktatási intéz-
mény működésébe betekinteni, 
megismerni a követelményeket, 
beszélgetni az ott tanuló diákok-
kal és az általános felvételi eljá-
rásban bekövetkező változások-
ról is széleskörű tájékoztatásban 
részesültek.

A felsőoktatási intézmények 
sok érdekes feladattal, kisebb-na-
gyobb ajándékokkal várták a kiál-
lítás látogatóit, ezzel is népszerű-
sítve saját iskolájukat. Tanulóink 
is szívesen részt vettek a memó-
riajátékban, célba dobásban, kü-
lönféle kérdőívek, regisztrációk 
kitöltésében.

A kiállításon látottakat az osz-
tályfőnöki órákon, otthon a 
szülőkkel, illetve a szülői érte-
kezleteken fogjuk elemezni, a 
tapasztalatokat közösen megbe-
szélni, hozzásegítve diákjainkat a 
sikeresebb döntéshozatalhoz.

A standok körbejárásában, a 
rengeteg információáradat befo-
gadásában mindannyian kellő-
képpen elfáradtunk a nap végére.

Tapasztalataink alapján javasol-
juk a jövőbeni 10. és 11. évfolya-
moknak, hogy ők is éljenek ezzel 
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a lehetőséggel, mert a középisko-
lai diákévek mindennapi nehéz-
ségeiben üde színfoltot jelentett, 
hogy saját maguk térképezhették 
föl a felsőoktatási hallgatók éle-
tét.

 Ráczné Rankasz Zsuzsanna és 
Szabó Ferencné, osztályfőnökök

Verőfényes napsütésben az 
Alacsony-Tátrában
Felhőtlen kikapcsolódásban volt 
része intézményünk tanulóinak 
és pedagógusainak 2017. január 
23-a és 27-e között a szlovákiai 
Tále Sícentrumban. Valószínűleg 
az idei síszezon egyik legjobb he-
tét sikerült kifognunk. Verőfényes 
napsütésben, ideális, fagypont 
alatti hőmérsékleten síelhettünk 
a kifogástalanul karbantartott 
pályákon. A mozdulatok, ívek tö-
kéletesítését Pesák Tamás tanár 
úr oktatása segítette. Aki elfáradt 
az a Skodolában, vagy a pályákra 
tekintő nyugágyakon pihenhette 
ki a lábait átjáró izomlázat. Igazi fi-
zikai megpróbáltatás, ugyanakkor 
felejthetetlen sportélmény volt ez 
az ötnapos sítábor, amely a külho-
ni fiatalokkal való megismerke-
désre is alkalmat adott. Estéinket 
közös biliárdozással, kártyázással, 
beszélgetéssel, énekléssel töltöt-
tük el. Reméljük a jövő évi sísze-
zonban is hasonló élményben 
lesz részük tanulóinknak.

„CSÉN-es” órák a Bárkányiban
A tavalyi tanévben több neve-
lő vett részt a „Boldogabb csa-

ládokért” családi életre nevelés 
(CSÉN) iskolai program keretein 
belül szervezett továbbképzé-
sen. A program szakmai felelőse 
Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, 
aki két társával együtt rendszeres 
mentorálással, óralátogatással se-
gíti munkánkat. 

Az idei tanévtől mi is bevezettük 
a család-órákat. A foglalkozások 
heti rendszerességgel, két nevelő 
vezetésével, a 3. és 7. évfolyamon 
zajlanak. A megszokott tanórai 
kereteken túllépve, sokrétű és 
játékos módszereket alkalmazva, 
különböző témaköröket érintve 
igyekszünk tanulóinkat felkészí-
teni a családi életre. A foglalkozá-
sok oldott hangulata és jó légkö-
re lehetőséget biztosít az őszinte 
véleményalkotásra. A tantárgy 
sikerének kulcsa a pedagógus 
és az osztály összehangolódása, 
szituációsjátékok, helyzetgyakor-
latok segítségével. 

A megszerzett információk bir-
tokában önálló, felelősségteljes, 
érett személyiséggé válhatnak ta-
nítványaink. A gyerekek körében 
kedveltek a „CSÉN-es” órák, me-
lyet az eddigi szülői visszajelzések 
is megerősítenek.  

A 2016-2017-es tanév I. félévé-
nek kitűnő tanulói 

Alsó tagozat
1.A: Balázs Kinga, Darida Péter, 
Fábián Armand, Kovács Máté, 
Markó Noémi, Mészáros Lili, Pifka 
Lara, Tauner Bianka, Varga Máté, 
Vincze Gréta, Zsiros Bálint

1.B: Bárczi Panna Kinga, Bunder 
Janka, Deák Tibor Zsolt, Kiss Anna, 
Licskó Loretta, Majoros Bianka Vil-
lő, Szabó Alexandra, Szajkó Marci-
án, Végh Boglárka
2. A: Borda Hanna, Erdős Virág, 
Garamvölgyi Balázs, Károsi Dorka 
Hanna
2.B: Baranyi Amira, Danyik Dé-
nes Gergő, Jászberényi Lilla, Ko-
losi Kinga, Ocsovai Martin Noel, 
Privóczki Balázs Zoltán, Stayer 
László Imre, Stayer Luca Sára, Var-
ga Márk
3.A: Bunder Zita, Kerényi Dáni-
el Róbert, Lászlók Milán, Puszta 
Hanna, Szeles Jázmin Veronika
3.B: Erdélyi Noémi, Petrovecz Lilla
4.A: Csordás Róbert Bence
4.B: Kiss Fruzsina, Pifka Réka, 
Szmolnik Lili, Zsiros Zsófia

Felső tagozat
5.A: Komár Patrik Levente, Strehó 
Krisztián, Szabó Zsombor
6.A: Holecz Martin, Károsi Gergő, 
Rigó Réka
7.B: Horváth Emese, Kiss Gréta, 
Kormány Kinga, Valkár Csenge
8.B: Koleszár Csenge, Szabó Ba-
lázs, Szabó Csenge

Gimnázium
9.A: Szenográdi Judit
10.A: Sándor Vanda Julianna

Az elért eredményekhez 
szívből gratulálunk!

      
 Szenográdi Tamás

 igazgató
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II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Félévzárás
Egy iskola életében a januári 
hónap legfontosabb történése, 
hogy véget ér a tanév I. féléve, 
a tanulók és szüleik megkapják 
a tanulmányi eredményekről 
szóló félévi értesítőket. A neve-
lőtestület január 19-én tartotta 
az osztályozó értekezletet, ahol 
megvitattuk a diákok magatartás 
és szorgalom jegyeit, ill. az osz-
tályfőnökök röviden ismertették 
az osztály statisztikáját. A szü-
lők január 27-ig megkapták a ki-
nyomtatott félévi értesítőket, ami 
alapján tájékozódhattak gyerme-
kük tanulmányi előmeneteléről. 
Gratulálunk annak a több mint 
20 tanulónak, aki jeles, vagy kitű-
nő félévi bizonyítványt szerzett, a 
többieknek a január 23-án induló 
II. félévben majdnem öt hónap áll 
rendelkezésükre, hogy javítsanak 
az eredményükön. Néhány sze-
mélyi változás is történt: Vernyik 
István tanár úr január közepén 
nyugdíjba vonult, Szklenár Tímea 
tanárnő óraadóként tevékenyke-
dik tovább az intézményünkben, 
ill. GYET-ről visszatért a tantestü-
letünkbe Károsi Csabáné tanárnő.

Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból 2017. január 21-én megren-
dezett 26. nemzetközi versmon-
dó és népdaléneklő versenyen 
15 tanuló (5 alsós, 7 szécsényi és 
3 nagylóci felsős) képviselte isko-
lánkat. A megye településeinek 
oktatási intézményein kívül a ha-
táron túli magyarlakta területek 
diákjai is verseltek és énekeltek 
Szécsényben ezen a borongós, 
hűvös szombati napon. Tanuló-
ink lelkesen készültek tanáraikkal 
(Bartus Gabriella, Buga Lászlóné, 
László Gézáné, Szklenár Tímea 

és Kiss Gabriella tanárnőkkel) és 
a helyszínen a versenyzők között 
sok ismerős arccal találkoztak. Az 
Iglice Néptáncegyüttes csodála-
tos bemutatója és Stayer László 
polgármester úr megnyitó beszé-
de után a gyerekek kategóriák és 
korcsoportok szerint mutatták be 
3-3 tagú zsűri előtt verseiket, da-
laikat. Az izgalmak után teával, 
szendvicsekkel vendégelték meg 
őket a szervezők; majd az ered-
ményhirdetés következett, ahol 
minden győztes előadta versét, 
dalait. Büszkék vagyunk Berki Di-
ána 3.a osztályos tanulónkra, aki 

az alsó tagozatosok nagyon szín-
vonalas mezőnyében 3. helyezést 
ért el. Gratulálunk neki és felké-
szítő tanárának, Bartus Gabriellá-
nak! Köszönjük mindannyiuknak, 
hogy képviselték iskolánkat a ver-
senyen és további szép sikereket 
kívánunk!

EDUCATIO 2017 szakkiállítás
Az érettségihez közeledve egyre 
inkább foglalkoztatja a diákokat 
a továbbtanulás kérdése, ezért 
az eddigi hagyományoknak meg-
felelően a 11-12-es tanulóink 
2017. január 20-án részt vettek 
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az Educatio Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállításon, amely azzal a cél-
lal jött létre, hogy választ adjon a 
felsőoktatással kapcsolatos kér-
désekre. Feladata összekapcsolni 
az egyes szereplőket: a hazai – és 
külföldi felsőoktatási intézmé-
nyeket, tankönyvkiadókat, nyelv-
iskolákat, szakképző intézménye-
ket az érdeklődőkkel: a diákokkal, 
oktatókkal és szülőkkel. A több 
napos seregszemlén mintegy 150 
kiállító és több mint 43.000 láto-
gató vesz részt évről évre. Közel 
50 felsőoktatási intézmény jelen-
legi hallgatói-, oktatói adják át 
a legfontosabb információkat a 
képzésről, a szokásokról, kollégi-
umi elhelyezésről, és akár a tanul-
mányokat követő jövőképről. 

TérTáncKoncert
Idén immár harmadik alkalommal 
rendezik meg a  TérTáncKoncertet 
a Hősök terén a Budapesti Fesz-
tiválzenekarral, ahol a koncert 
alatt 500 diák táncol az ország 

különböző iskoláiból. A mi 20 fős 
csoportunk már rutinos részt-
vevőnek számít, hiszen a kezde-
tektől benne vagyunk ebben a 
programban Juscsákné Kovács 
Judit igazgatóhelyettesnek kö-
szönhetően. Január 23-án kez-
dődtek a táncpróbák, ahol Takács 
Bernadett táncpedagógus tanítja 
a Vári Bertalan Harangozó-díjas 
koreográfus által megálmodott 
koreográfiát. Lesz regionális pró-
ba áprilisban, Salgótarjánban és 
meghívást kaptak a kis táncosok 
a zenekar egyik Kakaókoncertjére 
is Budapestre. A fellépés 2017. jú-
nius 10-én, szombaton lesz majd 
és előreláthatólag az előtte való 
pénteki napon utazunk fel a Csil-
lebérci Gyermek és Ifjúsági Tábor-
ba. A két nap alatt az 500 gyermek 
közös próbákon és sok érdekes 
programon vesz majd részt!
Izgalommal várjuk a szereplést! 
Sok sikert és kitartást kívánunk a 
felkészüléshez!
Vízből mentési gyakorlat

A balassagyarmati katasztrófa-
védelmi kirendeltség szervezé-
sében a Várkerti tavon tartottak 
szituációs gyakorlatot a balassa-
gyarmati és a szécsényi hivatásos 
tűzoltók, valamint az Ipoly-völgyi 
Különleges Mentők 2017. január 
25-én. A gyakorlat témája a jégről 
– vízből mentés megvalósítása 
volt. Iskolánk tanulói közül a 3.a, 
11.a és a 12.a osztályos diákok ér-
deklődéssel nézték a bemutatót 
és hallgatták a profi szakemberek 
jó tanácsait.

További információk:
3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
Tel: 32/370-131
Fax: 32/372-490
E-mail: 
rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu
Web: www.rakoczi-szecseny.hu
https://www.facebook.com/rfszkki

 Pancsovai Gergely
 igazgató
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Bárkány óvoda - Vízkereszt

Január 6-a, Vízkereszt napja, 
a keresztény egyházak egyik 
legrégebbi ünnepe. Ezen a na-

pon a napkeleti bölcsekről, Jézus 
megkeresztelkedéséről, valamint 
Jézus első csodatételéről, a Kánai 
menyegzőről emlékeznek meg. A 
hagyomány szerint ekkor bontják 
le a karácsonyfát, és ekkor gyújtják 
meg utoljára a gyertyákat is. 

Ehhez a naphoz kapcsolódik 
a házszentelés szokása. A lakás-

szenteléskor a pap az ajtófélfára 
szokta írni az évszámot és há-
rom betűt (pl. 20†C†M†B†17). A 
három betű jelentése: Christus 
Mensionem Benedicat, azaz Krisz-
tus áldja meg e hajlékot. (Ameny-
nyiben a CMB helyett GMB-t írnak 
az ajtófélfára, akkor azzal azt ké-
rik, hogy a három Szent Király köz-
benjárására áldja meg Krisztus az 
adott hajlékot.) Egyes helyeken a 
templomban aznap szentelt víz-

zel maguk a háziak szentelik meg 
házukat. 

Így történt ez óvodánkban is. 
Ezen a napon elpakoltuk a cso-
portszobák és az öltöző ünnepi 
díszítését, a Vízkereszt ünnepe 
kapcsán a kánai menyegzőről 
meséltünk.

Jó alkalmat adott ez a nap arra 
is, hogy Jézus megkeresztelkedé-
se kapcsán beszélgessünk a saját 
keresztelkedésünkről, a keresztel-
kedés szentségéről. Azok a gyere-
kek, akik részt vettek keresztelőn, 
szívesen meséltek élményeikről. 

Fontosnak tartjuk, hogy az óvo-
dánkba járó gyermekek meg-
ismerkedjenek evangéliumi 
történetekkel, beszélgessünk, el-
mélkedjünk, imádkozzunk. 

Vízkereszt egyben a farsan-
gi időszak kezdőnapja is, ettől 
kezdve óvodásaink örömmel ter-
vezgetik farsangi maskaráikat, 
lázasan készülődnek a farsangi 
mulattságra. 

Pothoroczki Ágnes
  óvodapedagógus

Hulladékgazdálkodás tájékoztató

Tisztelt Ingatlanhasználó!
Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy 
2017. február 18. napjával társa-
ságunk a Balassagyarmati Város-
üzemeltetési Nonprofit Kft veszi 
át, az eddigi szolgáltatójuktól a 
hulladékszállításával összefüggő 
kötelező közszolgáltatás ellátá-
sát. 

A szolgáltatóváltás bízunk ben-
ne, hogy zökkenőmentesen, az 
Önök számára észrevétlenül fog 
megtörténni, melynek érdeké-
ben, számítunk szíves közremű-
ködésükre.

Fontos információ, hogy a 
szolgáltatóváltással a hulladék-
szállítás díja nem fog emelkedni.

A vegyes hulladékgyűjtés válto-
zatlanul, hetente egy alkalommal 
történik majd, a jelenlegi szállítási 
napok meghagyásával.

A szállítási napokban történő 
esetleges változás esetén, a Tele-
pülés Önkormányzatával egyez-
tetve, megfelelő időben tájékoz-
tatást küldünk.

Kérjük, hogy a szállítási napo-
kon, reggel 6 órára szíveskedjen 
edényét kihelyezni. Továbbá, fel-

hívjuk szíves figyelmét, hogy a 
többlethulladékok elszállítására, 
csak az erre a célra rendszeresí-
tett zsákokban lesz lehetőség. A 
zsákok megvásárlására egyelőre 
ügyfélszolgálatunkon van lehető-
ségük.

Tervezzük bevezetni a jelenle-
gi szigetes megoldás mellett, a 
házhoz menő formában történő 
szelektív/elkülönített hulladékok 
gyűjtését is a következő hóna-
pokban. Bízunk abban, hogy a 
társaságunk által képviselt kör-
nyezettudatos gondolkodásban, 
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partnereink lesznek és az Önök 
tevékenysége folytán, napról 
napra egyre több, a későbbiek-
ben alapanyagként újra használ-
ható „hulladékokat” tudunk elté-
ríteni a végső lerakástól.  

A szelektív/elkülönített hulladé-
kok gyűjtésére, elkülönítésére, a 
zöldhulladékok komposztálására, 
az Önkormányzattól igényelhető 
gyűjtőedény. Az elkülönítetten 
gyűjtött csomagolási hulladékok 
elszállítására, a későbbiekben 
meghirdetett időpontban, havi 
egy alkalommal kerül majd sor. 
Erről a későbbiekben további tá-
jékoztatást adunk.

A szelektív/elkülönített hulladé-
kok gyűjtése, két frakcióra szétvá-
logatva történik majd, melyhez 
gyűjtési útmutató formájában, 
válogatási segítséget adunk. A 
szelektív/elkülönített hulladé-
kokat kérjük laposra taposva a 
gyűjtőedényben elhelyezni. Fon-
tos, hogy kizárólag az általunk, az 
Önök számára rendelkezésre bo-
csátott, gyűjtési útmutató szerinti 
anyagokat helyezze el a szelektív/

elkülönített hulladékok gyűjtésé-
re szolgáló edényben.

Amennyiben a gyűjtési útmuta-
tó nem ad Ön számára elegendő 
információt, akkor kérjük látogas-
son el honlapunkra, vagy keresse 
ügyfélszolgálatunkat.

Kérjük, gyűjtse Ön is külön sze-
lektíven (a válogatási útmutató-
nak megfelelően) a műanyag, a 
PET- palack, az italos karton és 
fém italos dobozokat, fólia, papír-
hulladékot. 

Fontos tudnivalók!
Kérjük, hogy a hulladéktároló 
edényét és az elkülönített (sze-
lektív) hulladékok tároló edényét 
is, a szállítási napon, reggel 6 órá-
ig szíveskedjenek kihelyezni az 
ingatlan elé, mert a járművünk 
gyűjtési időintervalluma eltérhet 
az Ön által megszokottól.

A hulladékgyűjtő gépjármű el-
haladása után, a késve kihelye-
zett edényeket nem áll módunk-
ban elszállítani!

Ha az elkülönített (szelektív) 
hulladék gyűjtésére szolgáló táro-

ló edény tartalma nem felel meg 
a gyűjtési útmutatónak, akkor azt 
nem áll módunkban elszállítani!

Társaságunk múltjáról, tevé-
kenységéről és egyéb Önt érdek-
lő információkról részletesen tá-
jékozódhat honlapunkon:
Honlapunk elérhetősége:   
www.bgyvarosuz.hu

Személyes ügyintézési igénye 
esetén forduljon ügyfélszolgála-
tunkhoz, melynek elérhetősége:  
06-35/301-377 vagy 06-35/500-
580  telefonszám 17 vagy 23 
mellékén.

Az Ön települése környeze-
tének tisztaságának megóvása 
közös érdekünk, Társaságunk is 
arra törekszik, hogy a rendet és 
tisztaságot fenntartsa, melyhez 
elengedhetetlen az ingatlantulaj-
donosok és a településen tartóz-
kodók környezettudatos hozzáál-
lása is.

Köszönjük, hogy együttműkö-
dik velünk!

Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Rövidesen	  bevezetjük!!	  
 

Közös célunk a tiszta környezet! 
 

 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
        Környezetünk megóvása és a kommunális hulladékának csökkentése érdekében gyűjtsön Ön is szelektíven! 

 
 
 

 

 

Kérjük,	  mindent	  taposson	  laposra!	  	  	  	    

 
Köszönjük, együttműködését! Városüzemeltetési Nkft 

Válogasson	  Ön	  is,	  mert	  válogatni	  jó!	  
 

Rövidesen	  bevezetjük!!	  
 

Közös célunk a tiszta környezet! 
 

 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
        Környezetünk megóvása és a kommunális hulladékának csökkentése érdekében gyűjtsön Ön is szelektíven! 

 
 
 

 

 

Kérjük,	  mindent	  taposson	  laposra!	  	  	  	    

 
Köszönjük, együttműködését! Városüzemeltetési Nkft 

Válogasson	  Ön	  is,	  mert	  válogatni	  jó!	  
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Rövidesen	  bevezetjük!!	  
G Y Ű J T É S I  Ú T M U T A T Ó !  

 
Milyen elkülönített (szelektív) hulladékokat gyűjthet egy-egy edényben? 
 
Kérem, gyűjtse egy edényben, az alábbi tájékoztatóban megadott módon a: 

¥ műanyagokat és a PET- palackot, és fém italdobozokat egy közös edényben! 
 

Házhozmenő járat keretén belül gyűjthető – és nem gyűjthető M Ű A N Y A G  hulladékok 
 

Kérjük, az alábbiakat tegye bele a zsákba: 

M
Ű

A
N

YA
G

 

- ásványvizes, üdítőitalos PET palack (kupakkal, címkével) 
- háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, stb.) 
- PP és HDPE flakonok (kozmetikai- és tisztítószeres flakonok pl: samponos, habfürdős, mosószeres, 

öblítőszeres flakonok) 

 

N
E 

TE
G

YE
  

B
EL

E 
! - tejes, joghurtos poharak, margarinos dobozok  

- chips-es, kekszes, stb. csomagolások 
- zsíros, ét- vagy motorolajos, fagyállós flakon 
- élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyag dobozok, (étel futárok dobozai) 
- hungarocell 
- műanyag evőeszközök, eldobható poharak, eldobható tányérok 

 
Házhozmenő járat keretén belül gyűjthető–és nem gyűjthető F É M  I T A L O S csomagolási hulladékok 
 

Kérjük, az alábbiakat tegye bele a zsákba: 

FÉ
M

 

- fém italos dobozok (üdítős, sörös) 
- fém konzervdobozok 

 
Házhozmenő járat keretén belül N E M  gyűjthető hulladékok 

 
Ezt kérjük, egyik zsákba se tegye bele! 

N
E 

TE
G

YE
 

B
EL

E 
! - háztartási hulladék 

- különböző textil darabok 
- műanyag evőeszközök, eldobható poharak, eldobható tányérok 
- egészségügyi segédeszközök 
- konyhai szerves hulladék (tea filter, lehámozott héjak, gyümölcs- zöldség- bármilyen ételmaradék)  
- TILOS bármilyen üveg hulladékot beletenni (balesetveszélyes)!!! 

 
Kérem, gyűjtse egy edényben, az alábbi tájékoztatóban megadott módon a: 

¥ papír hulladékot, Tetra Pack italos kartont is egy közös edényben! 
 

Házhozmenő járat keretén belül gyűjthető – és nem gyűjthető P A P Í R / T E T R A  hulladékok 
 

Kérjük, az alábbiakat tegye bele a zsákba tisztán, laposra hajtogatva: 

PA
PÍ

R
/ 

TE
TR

A
 

- újságpapír 
- irodai papír 
- kartondobozok összehajtva 
- tiszta csomagolópapírok 
- szórólapok és reklámkiadványok 
- könyvek, füzetek műanyag csomagolás nélkül 
- papír tojástartó 
- Tetra Pack (gyümölcsleves, tejes dobozok) tisztán, laposra taposva 

 

N
E 

TE
G

YE
 

B
EL

E 
! 

 
- élelmiszer maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó papírok, használt egészségügyi 

papírok (használt papír zsebkendő, szalvéta, pelenka)  
- indigós papírok (átíró tömbök) 

 
 
Köszönjük az együttműködését! Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 

Válogasson Ön is, mert 
válogatni jó! 
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Télen sincs megállás

Futás télen hidegben
Kezdő futók tévhite, hogy télen 
egészségtelen a szabadban futni. 
Kifogáskeresés: megfázunk, bete-
gek leszünk stb. Ráadásul még a  
fitnesztermek és a futópad biznisz 
is rájátszanak erre. Télen is lehet 
futni. Néhány szabályt kell csak 
betartani.
1. Ősszel folyamatosan kell hozzá-
szokni a hideg levegőhöz.
2. Futás közben mindig mozgás-
ban kell maradni, nem szabad a 
vizes ruhában ácsorogni.
3. Nem kell gyorsan futni, rekor-
dokat dönteni.
4. A futás befejezése után azon-
nal zuhanyozni vagy száraz ruhát 

kell venni. Ezeket betartva télen 
is megtarthatjuk jó kondíciónkat 
tovább erősítve a szervezetünket 
és egészségünkért.
2. Zúzmara félmaraton és futó-
fesztivál 2017.01.14. - Budapest
Szép, téli időben, három távon (5, 
10 és 21 Km-en) több mint 3000 
résztvevő futott a Hungexpo és 
a Kincsem Park területén. 2 fő 
SZAFT-os vállalta a félmaraton le-
küzdését. 
Eredmények: Kiss Eszter és Sótér 
Vilmos Zsolt egyaránt 1.59.24-re 
értek a célba. 

Kérjük, hogy adója 1  %-val támo-
gassa a SZAFT csapatát!

Adószám: 18639931-1-12         
Köszönjük!

 Czele János
BSI Futónagykövet

SZÉCSÉNYI VSE

A Szécsényi VSE felnőtt csa-
pata január végén kezdte 
meg a felkészülést a tava-

szi szezonra.
Heti 3 edzéssel, és hétvégén 
edzőmérkőzéssel készülnek.
Még mindig sok a sérült. A csapat 
végleges kerete még nem telje-
sen alakult ki. Lesznek távozók és 
érkezők is.

Lejátszotta idei első edzőmérkő-
zését a felnőtt csapat.
Szécsény VSE – Ipolyság  
1 – 2  ( 0-2)   gól: Strihó Zs.
A csapat további felkészülési 
mérkőzései :
Február 19.  13.00  
Szécsény-Bercel                Bgy.műfű
Február 25.  11.00  
SBTC-Szécsény          S.tarján műfű

Az ifjúsági és felnőtt csapatunk 
február elején kezdte el a felké-
szülést.
A Bozsik tornákon résztvevő csa-
pataink edzésben vannak, ők te-
remben folytatják a küzdelmeket.

Doman Gábor vezetőségi tag

ASZTALITENISZ

A Szerva ASE csapatai most 
kezdték a tavaszi szezont. 
A második helyen álló ext-

ra ligás együttes január 15-én 
idegenben legyőzte a Csákvár 
csapatát, de a Békés elleni ha-
zai mérkőzés a hóhelyzet miatt 
január 14-én elmaradt. Ezt egy 
egyeztetett későbbi időpontban 
játsszák le.

A tabellát vezető NB I-es csapat 
az első fordulóban Nyírbátorba 
utazott volna, de az időjárás mi-

att ez a mérkőzés is egy későbbi 
időpontban kerül lejátszásra.

Az egyesület eddig veretlen 
NB III-as csapata Bátonyterenye 
együttesét győzte le az első for-
dulóban.

Januárban nagy sikert ért el az 
egyesület újonc korú játékosa, 
Kuris Kitti, aki Miskolcon meg-
nyerte a régiós versenyt, amin 
Nógrádon kívül Borsod és Heves 
megye játékosai is részt vettek.

dr. Harik Ferenc (Szerva ASE)
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Vincze Ferenc interjú

Vincze Ferenc 25 évesen 3. lett a 
Magyar Országos Rally bajnoksá-
gon. Azt mondják, ez egy drága 
sport, csak nem gazdag a papa?
Apukám volt a „szponzorom”, 
amikor gokarton kezdtem a ver-
senyzést, de úgymond nem bírta 
velem a versenyt. Hála Istennek 
ma már vannak más szponzora-
im, így a sportolásom nem terheli 
a családi kasszát.

Mi a legjobb eredményed?
Körülbelül 160 kupám van a szo-
bában, velük alszom. 1999-ben a 
magyar országos gokart bajnok-
ságon második helyezést értem 
el, 2009-ben országos szlalom 
bajnok, 2010-ben pedig közép-
európai szlalom bajnok voltam. 
2013 az első rallys évem, a har-
mad osztályban kezdődött, ahol 
abszolút bajnok lettem. Tavaly 
már az első osztályban versenyez-
hettem és ott értem el az említett 
3. helyezést. Ehhez azért hozzá 
kell tenni, hogy két gyári autós 
versenyző előzött meg, így ha a 
félgyári kategóriát nézzük, ott or-
szágos bajnok vagyok.

Mitől vagy jó?
Nagyon fontos a jó fizikai álló-
képesség, a kondimat például 
tenisszel próbálom karbantar-
tani. Mindkét sportnál elenged-
hetetlen ugyanis az izmok és az 
agy összhangja, a jó reflex. Plusz 
a kiélezett stressz helyzetekben 
tudjon az ember 100 százaléknál 
is többet nyújtani. Aki lebénul a 
stressztől, az nem alkalmas ver-
senyzőnek.

Mit jelent a félgyári kategória, ne-
ked gondolom ez evidens, de én 
például nem tudom, csak sejtem.
Egy sorozatgyártású autót feltu-

ningolunk, gyári tuning alkatré-
szekkel. 2016-ban egy Mitsubishi 
Lancer EVO IX-essel versenyez-
tem. Folyamatosan fejlesztgettük 
3 évig, így 2015-re egy nagyon jó 
kis autó lett. A továbblépést szá-
momra most az jelentheti, hogy 
az idén már én is félgyáriból, gyári 
autós leszek, miután aláírtam egy 
szerződést egy csapatnál. Az au-
tóm egy Skoda Fabia R 5-ös lesz.

És a cél, akkor most már abszolút 
magyar bajnoknak lenni?
Természetesen, egy ilyen autóval 
már nem is lehet más a cél, 2016-
ban a riválisom ezzel a típussal 

nyert. Persze ez egy nagyon sok 
összetevős sport, egy bajnoki 
címhez bizony rajtam kívülálló 
dolgoknak is össze kell jönniük. 
Össze kell szokni még az autóval 
is, hiszen ez egy egészen más ka-
tegória. Én elszánt vagyok, min-
dent meg fogok tenni a siker ér-
dekében.
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