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Toborzást tartottak
Szécsény. Osztályfõnöki órán

ismerkedtek a rendõri életpá-
lyával és munkával a szécsényi
diákok. A II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola végzõseinek
tartottak a Magyar Honvédség-
gel közös elõadást a napokban
szécsényi rendõrök. Az elõadá-
son a rendõri életpálya elõnye-
it, a szakma szépségeit, illetve a
felvételi követelményeket ismer-
tette az érettségi elõtt álló fiata-
lokkal dr. Benkó Norbert címze-
tes rendõr százados, a Szécsényi
Rendõrkapitányság kiemelt fõ-
elõadója. A rendõrség tiszti és
tiszthelyettesi állománykategó-
riájának utánpótlása biztosítá-
sa érdekében a Nógrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság illetékes-
ségi területén november elsején
indult meg a toborzási tevékeny-
ség. Az elõadásokon és a nyílt
napokon a rendõrök saját élmé-
nyeiken keresztül mutatják be a
rendõri pálya sokszínûségét és
ráirányítják a figyelmet, hogy
miért is jó a rendõrség állomá-
nyába tartozni.

Díszeket készítenek
Borsosberény. A helyi közös-

ségi házban rendezik meg no-
vember 28-án, szombaton dél-
után 15 órától azt a kézmûves
foglalkozást, amelyre minden
érdeklõdõt szeretettel várnak,
hogy közösen készítsék el a ka-
rácsonyi díszeket. A szervezõk
kérik, hogy akik részt szeretné-
nek venni a programon azok,
ha tudnak vigyenek magukkal
fenyõágakat és tobozokat!

Könyvbemutató
Érsekvadkert. A helyi Ifjúsági

Házban rendezik meg az
érsekvadkerti születésû Zsiga
Lajos„… egy másik pillanat” cí-
mû verseskötetének bemutató-
ját november 28-án, szombaton
16 órától. A rendezvényt Kele-
menné Nagy Anna nyitja meg,
majd ezt követõen pedig Handó
Péter író ajánlja a könyvet a
megjelentek részére. A progra-
mon közremûködik Szájbely
Zsolt és Hustyava Éva is.
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Még a nyár végén mosta alá a
nagymennyiségû csapadékvíz az
utat a falu határában. Szerpentin
vezet a tengerszint feletti magas-
ságban elterülõ, szép fekvésû, he-
gyi faluba, ahol a hirtelen lezúdu-
ló, villámárvíz-szerû esõzések
okozták a komoly kárt. Az akkori
gyors helyreállítás után az elmúlt
napokban kerítettek sort a komo-
lyabb korrigálásra. A vízelvezetési
munkálatokkal már végeztek, in-
formációnk szerint a teljes útzárat
– a tervezettnél hamarabb – pénte-
ken reggel feloldották.

Cered. Az augusztusi heves zivatarok miatt
megcsúszott az útpadka és beszakadt az út
Cered határában azon a szakaszon, ahol ko-
rábban már ugyanígy besüllyedt az útszéli

rézsû, szintén egy nagy esõ után. A naponta
erre közlekedõk ahogy teltek a hetek, egyre
jobban várták a problémák végérvényes, még
a tél beálltát megelõzõ felszámolását. Marczin
Bence,a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommu-
nikációs osztályvezetõje a rézsûn kívül az út-
burkolatot is ért beszakadás következtében
sürgetõvé vált munkálatok indítása kapcsán
lapunk megkeresésére a következõ informá-
ciókat hozta tudomásunkra:  – A helyreállí-
tást meg kellett kezdenünk, mert fennállt a to-
vábbi omlás veszélye, ami Cered, Zabar és
Szilaspogony községek teljes elzártságát ered-
ményezte volna Salgótarján irányából. 

A helyszínen a rézsû javítása mellett a
szakemberek szükségesnek tartották az

úttest alatti áteresz cseréjét, Ennek elõké-
szítõ feladatait az elmúlt héten elkezdték,
de ez a munkafázis bonyodalmasnak bizo-
nyult, mert – amint a közút szóvivõje meg-
erõsítette – három alkalommal kellett a
tûzszerészeket kihívni... Világháborús lõ-
szerek, robbanószerek kerültek elõ ugyan-
is a földmunka során. Mindezek ellenére
a kivitelezés megfelelõ ütemét tartani tud-
ták. (Ami a szükséges tûzszerészi közbe-
avatkozást illeti: a ceredi idõsebbek tudo-
mása szerint a beszakadás helyén a világ-
háború alatt felborult egy lõszereket szál-
lító jármû.) 

A helyreállítások gyorsabb menete érde-
kében a szerda reggeltõl elrendelt teljes út-
zár mellett cserélték ki az átereszt. A kivite-
lezõ tervei szerint péntek estig vagy ameny-
nyiben elõbb végeznek, ennél korábbi idõ-
pontig maradt volna a teljes lezárás. Amint
Szurok Sándorné címzetes fõjegyzõtõl teg-
nap megtudtuk, az utóbbi valósult meg, va-
gyis pénteken reggeltõl már megindulhatott
a forgalom a szóban forgó szakaszon. Így a
Zabarról, Szilaspogonyról, Ceredrõl Salgó-
tarjánba tartó jármûvek a – Heves megyei te-
lepüléseket is érintõ – jelentõs kényszerke-
rülõtõl elõbb megszabadultak. 

A távolsági autóbuszok a lezárás ideje alatt
az Istenmezeje-Pétervására-Mátraszele vona-
lon, módosított menetrend szerint közleked-
tek szerdától. Rónabánya, Rónafalu lakosai
külön menetrend szerint indított járatokkal
jutottak be a városközpontba és vissza. (Mj.)

(Folytatás az 1. oldalról.)
Salgótarján. A Magyar Vöröskereszt Nóg-

rád Megyei Szervezete és az OVSZ Salgótar-
jáni Területi Vérellátó által szervezett me-
gyei ünnepségen elsõként Fekete Zsolt al-
polgármester köszöntötte a meghívott sok-
szoros véradókat. Beszédében kiemelte: –
Köszönetemet szeretném kifejezni Salgó-
tarján önkormányzata és a magam nevé-
ben mindazoknak, akik Magyarország
egészségügyéért és az országban élõ embe-
rekért vérüket adják. Ez jelentõs dolog,
mert a véradókon múlik, hogy idõben kap-
nak-e vért vagy vérbõl készült gyógyszere-
ket azok, akiknek ezen múlik az élete, s
szintén ettõl függ, hogy meggyógyulnak-e.

Azt gondolom, hogy maga a véradás ön-
zetlen cselekedet, igazán az embert akkor
érinti meg a legjobban, amikor saját csa-
ládjában, környezetében van olyan ember-
társa, aki erre rászorul. A véradás egy bá-
tor dolog és odaadó magatartás is, amit a
donorok embertársaink, a rászorulók ér-
dekében tesznek. Ezért az emberi hozzá-
állásért tiszteletet érdemel minden véradó
– zárta szavait.

Ezután dr. Kalász László, az Országos
Vérellátó Szolgálat Salgótarjáni Területi
Vérellátójának vezetõje is megosztotta gon-
dolatait az ünneplõkkel. Köszöntõjében

egyebek mellett hangsúlyozta:
minden donor nagyon fontos
szerepet tölt be az ország vérel-
látásában, hiszen õk biztosítják
a nélkülözhetetlen vért a bete-
gek gyógyulásához. Ebbõl a te-
vékenységbõl Nógrád megye, il-
letve azon belül is Salgótarján
jelentõsen kiveszi a részét.

Azt szokták mondani, hogy ha
a lakossághoz képest öt százalé-
kos a véradásra jelentkezõk ará-
nya, akkor az ország vérellátása
biztosított. Hazánkban tízmillió
lakosra körülbelül ötszázezer
véradónak kellene lenni, azon-
ban az országos átlag ez kicsivel
kevesebb. Arra azonban büsz-
kék lehetünk, hogy Nógrád me-
gye a maga kétszázezres lakossá-
gához képest nagyon szépen ki-
veszi a részét a véradásból, a vér-
adások biztosításából, hiszen
több mint tízezer véradásra je-
lentkezõ van szûkebb pátriánk-
ban, ami azt jelenti, hogy biztos
az a bizonyos öt százalék.

Beszéde zárásaként kiemelte:
OVSZ-nek sikerült a véradók szá-
mára egy speciális balesetbiztosí-
tást kötni, ami azt jelenti, hogy

mindazok a véradók, akik az idén vért adtak,
s ha a jövõ év folyamán balesetet szenvednek
egy kézzel fogható biztosító által pénzbeli tá-
mogatást kaphatnak. Ez egy nagyon draszti-
kus kifejezése a véradók segítségnyújtásá-
nak viszonzására, ugyanis, ha maga a véradó
kerül bajba, akkor õ is számíthat segítségre.

Az üdvözlõ gondolatokat követõen az ün-
nepség meghívottjai megtekinthették Járja
Tamásnak és Takács Dorottyának, a Medali-
on Táncsport Egyesület táncosainak mo-
derntánc elõadását, valamint meghallgat-
hatták Szvoren Lili fuvolajátékát és a Bolla
Dániel által elmondott, Benedek Elek: Dal a
szeretetrõl címû verset is.

Ezt követõen pedig Bobrovics Árpád, a Ma-
gyar Vöröskereszt alelnöke és Juhászné Kin-
cses Helén, a Nógrád megyei szervezet veze-
tõje átadták a jubiláló véradóknak járó díja-
kat: a kisebb jubileumot ünneplõ donorok
mellett elismerésben részesült Dúzs Attila
(300), Jenei Gyula (190), Szabó Vilmos Ferenc
(180), Balázs Tibor (170), Mátrai Ottó (160) és
Oravecz Gyõzõ (100).

A rendezvény zárásaként pedig elmond-
ták azt az örömteli hírt, hogy a „Véradók
napja” országos ünnepségén, november 27-
én, pénteken a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Kápolna termében Pro Vita Díjat vehet
át a szécsényi Kelemen Béla , Véradóbarát
Munkahely elismerésben részesül a Balas-
sagyarmati Törvényszék, valamint Kiváló
Véradószervezõ Munkáért Ezüst Emlékér-
met kap az érsekvadkerti Dinnyés Józsefné.

Szigeti András

Elismerés véradóinknak

Már nincs elterelés

A sérült útszakaszon 

egy idõben lámpa irányította a forgalmat 
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