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Nisztor Tinka (Moldva)

Betlehemnek 
városába

(részlet)

Betlehemnek városába
Karácsonkor éjféltájba
Fiúisten ember lett
Egy kisgyermek született

Őt nevezték Jézuskának
A szent anyát Máriának
Kit polyvába takartak
Fekszik testje jászolyba

Pásztorok a falu mellett
Báránykákat legeltetnek
Hallották az éneket
Kis Jézushoz siettek

Óvatosan letérdeltek
Szép csendbe a jászoly mellé
És ők buzgón imádták
Égnek s fődnek királyát

Angyalok ott fenn az égbe
Örvendnek szép fényességbe
Vígan így énekelnek
Dicsőség az Istennek

Azután még napkeletről
Ragyogó szép csillag tűnt fel
És elindult nyugatra
Három király utána

Megtalálták kis Jézuskát
Köszöntették szűz Máriát
Ajándékot odaadták
Aranyat tömjént s e mirhát

Felkészülés otthon, Csángóföldön a Karácsonyra
Sokan tudják, hogy én csángó származású vagyok. 
Számomra legkedvesebb vidék a Csángóföld. Is-
tenkapcsolatom, és a hivatásom ehhez a régióhoz 
kötődik. Emlékeim gyakran hazavisznek.

Advent van. A csend, a vis�-
szahúzódás, az összerendeződés, 
a felkészülés időszaka. A Fény 
várásának időszaka. Ilyenkor az 
ember lelke megtelik i�galmas 
várakozással, készülődéssel. 
Olyan ez, mint amikor a meny-
asszony ékesíti magát menyeg-
zője előtt, mielőtt Isten elé lépne 
örök hűséget esküdni választott 
szerelmes társának. Gondolatban 
szépen mindent a helyére rendez 
magában. Fontos ez a belső rend-
rakás, talán mindennél fontosabb. 

Nálunk Márton nappal kez-
dődik az Advent. Ebben az idő-
szakban nincsenek bálok, lako-
dalmak. Az asszonyok szépen 
elvégzik az év második nagy-
takarítását, pincétől a padlásig 
felfrissítenek mindent. Hiszen 
nagy vendéget, a kis Jézust vár-
ják. Titokban készülnek a meg-
lepetések. Az ajándékokat nem 
vásárolják, hanem készítik. Nem 
bronz-, ezüst- és aranyvasárnap-
pal tartják számon az Adventet, a 
vásárlási láz ismeretlen a mold-
vai magyaroknál. 

András napján a farkasok ellen 
fokhagymával kenik be az ajtókat, 
hogy azok ne vigyék el a jószágo-

kat.  Öss�ekötik 
az ollót is, mert 
úgy tartják mai 
napig is, hogy ha 
nyitva maradna 
az olló, akkor a 
farkasok elvin-
nék a juhokat. 
Sok helyen a ka-
rácsonyfa állítás, 
díszítés szokása csak a legutóbbi 
időben, a televízióban látott min-
tákat követve kapott szerepet az 
ünnep fényesítésére. András nap-
kor elkezdődnek a disznóvágá-
sok, hiszen az ünnepi pompával 
terített asztalokra kell a sok finom 
falat. Karácsony napjára kalácsot 
sütnek. A karácsonyi kalács: ki-
csi, kerek, fonott perecféle, íze-
sítés nélkül. Kemencében sütik, 
alja néha hamus, égett. Karácsony 
estéjén az egész falu zeng.  Nagy 
öröm volt nekünk Karácsony es-
téje. Alig vártuk, hogy szürkü-
lődjék be, hogy elkezdhessük az 
éneklést. Addig énekeltünk, míg 
az éjféli mise kezdődött. Sajnos 
a templomokban csak románul 
lehet énekelni karácsonyi éneke-
ket, magyarul csak a házaknál. A 
mise után, a felnőttek énekeltek. 

A „kolindálók” 
,„megrikoltás” 
nélkül – jelzés 
nélkül – mennek 
be a� udvarra, a� 
ablak előtt meg-
állva, kívül kez-
dik az éneket. 
A „megének-
lők” karácsonyi 
szenténekeket 
fújnak, magya-
rul és románul. 
Az utóbbi idő-

ben egyre gyakrabban románul 
szól az ének. Jellegzetes énekek:  
István királyról szóló; Örven-
dezzél, Betlehembe mentünk; 
Pásztorok, pásztorok örvendezve; 
Boldog ház, hol Krisztus lakék… 
. A háziasszony, vagy a gazda a 
házból kilépve adja át jutalmukat, 
a karácsonyi kalácsot.

A karácsonykor született 
gyermekről azt tartják még most, 
is hogy különösen szerencsés 
élete lesz. A kis Jézust látták ben-
ne és igen nagy tisztelet övezte 
azt a házat, ahol Karácsony es-
téjén jött világra a gyermek. A 
gyermek szent  minden háznál, 
de családi, társadalmi  pontosan 
szabott helyéről neki se volt aján-
latos kilengeni. 

Hát így éltünk mi egykor. 
Éltünk jól, szépen, erkölcsösen. 
S ide kell tudnunk visszakanya-
rodni, vissza kell szelídülnünk 
Teremtő Istenünkhöz. Vissza kell 
jutnunk a Fénybe, mely minden 
Karácsony estén újra és újra el-
jön. Töltsük hát meg szívünket 
szeretettel, forduljunk befelé, 
adjunk számot magunkban ed-
digi életünk minőségéről, mert 
Advent van. És jön Karácsony 
a szeretet ünnepe, és Szent Fény 
születik.

Imádságos szeretettel:
Mihoc Valerian atya

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket
és reményteljes, boldog új esztendőt kívánunk

Baglyasalja minden lakójának!
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Búcsú Csányi Józseftől

Határ Attila képeinek kiállítása 
a TALENT Klubban

Helytörténeti vetélkedő
Baráti körünk szervezésében, 

vetélkedőn idézték föl Bóna Ko-
vács Károly és a múlt emlékeit 

helyi intézmények és civil szer-
vezetek csapatai, fiatalok, közép- 
és időskorúak részvételével.

Könyvbemutató 
Borbála nap előestéjén

A baráti kör kezdeményezé-
sére és szervezésével december 
3-án, került sor Dr. Füst Antal: 
OMLÁSBAN című regényé-
nek bemutatására. A salgótarjáni 
születésű szerző évekig bánya-
mérnökként dolgozott a Nógrádi 
Szénbányáknál. A regény a múlt 
század hetvenes, nyolcvanas éve-
iben játszódik, „és a bánya más-

sal össze nem hasonlítható világát 
mutatja be egy bányatelep néhány 
családjának életén keresztül.” A 
programot a Salgótarjáni Bányász 
Kohász Dalkör bányászdalokkal 
színesítette. A kötetet dr. Csong-
rádi Béla ajánlotta a nagyszámú 
érdeklődő figyelmébe. A regény a 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár-
ban kölcsönözhető.

80 éves korában elhunyt 
Csányi József. Zagyvapálfalván 
született, ott járt elemi iskolá-
ba, a polgárit Salgótarjánban 
végezte el. Miskolcon villamos 
ipari technikusi képesítést szer-
zett. Hobbyja a kertészkedés 
volt, így került Baglyasaljára. 
Egy évtizeden át adott tanácso-
kat a kertbarátoknak Hírmon-
dónkban. Hamvai a pásztói te-
metőben nyugszanak.

Salgótarjánban a TALENT Alternatív Művészeti Klubban 
(Erzsébet tér 6.) nyílt kiállítása Határ Attilának, baglyasaljai fi-
atal alkotónak, az egri EVENTUS Üzleti Művészeti Középiskola 
Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 
diákjának. A kiállítást művésztanára, Halász Noémi nyitotta meg, 
aki nagyszülei révén ugyancsak kötődik Baglyasaljához. 

Hogy nem véletlenül kapott kiállítási lehetőséget a fiatal alkotó, azt 
a megnyitóbeszéd részletei is jól bizonyítják.

Kedves Attila!
Lassan egy éve vagy a tanítványom. Tavaly félévtől indult egy rajz-

csoport, melyben az iskola legtehetségesebb diákjait gyűjtöttük össze. 
Mikor tanártársaimmal osztályonként végigvettük, hogy ki is érdemelné 
meg a csoportba tartozást, te voltál az első, akiben teljesen biztosak vol-
tunk. Az egész tanári kar Határ Attilát emlegette és csak jó értelemben. 
Nagy reményekkel vártam a közös munkát és szerencsére csak elvétve 
kellett csalódnom. … 18 évesen már egy magabiztos jelrendszerrel ren-
delkezel, mely kevés kortársadról mondható el. … Legtöbb képen port-
rékat láthatunk. Ezeknek az arcképeknek a többsége a manapság egyre 
népszerűbbé váló stencil technikával készült. A stencilt…a nyomdaipar-
ból vették át a street art művészei, melynek lényege a sablon haszná-
lata, a graffiti művészet egyik alapja. Ezt a festésmódot dekorativitása 
ellenére is rendkívül kifejezővé tudod tenni. A legtöbb arc, ami képeiden 
megjelenik egy-egy jellemrajz. A festményeken megjelennek barátaid, 
ismerőseid, volt és leendő szerelmeid. Fotók után dolgozol, amit általá-
ban nem szeretek, de ezek az arcok többet mutatnak magukból általad, 
mint az eredeti fényképek. Remek érzékkel használod a benned lévő ki-
apadhatatlan humort, életerőt és magabiztosságot, amivel minden le-
rajzolt vagy lefestett figura átitatódik. Szeretem benned a bohóságot, 
a meglévő gyermeki bájat, tisztelem állhatatosságodat és érettségedet, 
becsülöm kitartásodat és barátságodat…

És, hogy milyennek látják diáktársai, egyszavas véleményük jól 
mutatja:

aranyos, talpraesett, hamisítatlan, eredeti, rendes, jó fej, barátsá-
gos, tüzes, egy jó barát, humoros, szép a ruhája, gyors, alapos, szóra-
koztató, drága, egy kihívás, segítőkész, együttérző, egy fogalom, pél-
dakép, megbízható, kreatív, nagyszájú, lyukas fülű, csökönyös, cuki.
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Köztünk élnek: 
Csuka Sándorné

1958. december 28-án születtem Salgótarjánban. Szüleim egyszerű 
munkás emberek voltak. Salgótarján gyönyörű külterületén (akkor 
még Rónafaluban) éltem nagyon szép, nyugalmas gyermekkoromat. 
Általános iskoláimat Rónafaluban, majd Zagyvarónán végeztem el.

Mindig nagyon szerettem 
anyáskodni, segíteni a kisebbek-
nek és szerettem volna olyan pá-
lyát választani ahol ezt később is 
megtehetem. Nívelt Jenő tanár úr 
általános iskolai osztályfőnököm 
nagyon sokat győzködte szülei-
met, hogy engedjenek el Balassa-
gyarmatra a Szántó Kovács János 
Szakközépiskola óvónői tagozatára 
tanulni. Mivel kollégiumba kellett 
elmenni szüleim igen nehéz szív-
vel engedtek el, hiszen egyetlen 
gyermekük voltam.

Négy évet töltöttem iskolai éve-
im alatt Balassagyarmaton. 1977. 
júniusában leérettségiztem és jú-
lius 1-től a salgótarjáni Napsugár 
Óvodában kezdtem dolgozni.

1982-ben férjhez mentem Ka-
rancsságra, ahol két évet laktunk. 
Sokszor jöttünk látogatóba Bag-
lyasaljára nagybátyámékhoz, a 
Frankel Leó utcába. Nagyon meg-

tetszett nekünk ez a település, kü-
lönösen ez az utca, ahol nagyon sok 
segítőkész kedves emberrel talál-
koztunk és itt kezdtünk építkezni.

1984-ben ide is költöztünk 
hárman, mivel akkor már na-
gyobb fiam Zoltán megszületett. 
A Baglyasi Óvodában ekkor meg-
üresedett egy óvónői állás, és 1984. 
őszén itt kezdtem el dolgozni. Na-
gyon sok örömet jelentett számom-
ra, hogy itt dolgozhatom. A kis mo-
solygós szempárok napról napra 
megajándékoztak kedveskedésük-
kel, hízelgésükkel. Sokat segítet-
tem fejlesztésükben, minden napi 
munkájukban. Igyekszem folytatni 
a Bátki Jánosné által elkezdett kéz-
műves tevékenységek megismerte-
tését a szülőkkel és gyermekekkel 
egyaránt. A hosszú évek alatt na-
gyon sok családot megismertem. 
Most már a régi óvodásaimnak a 
gyermekei járnak hozzám.

1987-ben megszületett 2. fiam, 
Roland.

2003-ig éltünk Baglyasalján, 
majd családi okok miatt visszaköl-
töztünk régi „szülőfalumba”. Fiaim 
a mai napig velem élnek. Én azon-
ban nem szakadtam el Baglyasaljá-
ról. A baglyasi óvodát a mai napig 
szinte otthonomnak tekintem. Szí-
vesen utazom nap mint nap át a vá-
roson, hiszen ezek az aprócska kis 
emberkék oly boldogan szaladnak 
elém, és én ebből merítek igen sok 
erőt a munkámhoz.

Nagyon közel áll szívemhez 
Baglyasalja, a baglyasi emberek és 
gyerekek. Szeretnék még hosszú 
éveket tevékenykedni közöttük.

Csuka Sándorné

Újra kinyitott a baglyasi ABC
Kabács Attila 2012. szeptembere óta vezeti az újra működő Baglyasi 
ABC-t. A vállalkozó az alábbiakban mutatkozik be városrészünk la-
kóinak, és leírja a bolt működésével kapcsolatos gondolatait.

„Salgótarjánban születtem, a 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolán 
végeztem közgazdászként. Miu-
tán a cég, ahol gazdasági területen 
dolgoztam megszűnt, elérkezett-
nek láttam az időt régi vágyam 
megvalósítására: saját vállalkozás 
formájában foglalkozni kiskeres-
kedelemmel, vagy vendéglátással, 
amely utóbbi terén sok tapaszta-
latot szereztem a 90-es, 2000-es 
évek során. Akkoriban a tanulás 
mellett a Kiskulacs Étteremben is 
dolgoztam különboző munkakö-
rökben. A bolt üzemeltetésébe az-
zal a reménnyel vágtam bele, hogy 
egy olyan bevásárlási lehetőséget 
nyújtsak elsősorban a baglyasiak 
részére, ahol az alapvető fogyasztá-
si cikkek, elsősorban élelmiszerek 
viszonylag széles választékát jó 
minőségben, alacsony árszínvonal 
mellett találhatják meg. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy az árakat 
úgy alakítsam a fennmaradáshoz 
szükséges legalacsonyabb árrések 
alkalmazása mellett, hogy ne csak 
az egyes, a nagyáruházakban vélet-
lenül meg nem vásárolt cikkekért 
legyen érdemes beugrani, hanem 
egy nagyobb bevásárlás során 
se adjon ki több pénzt a vásárló, 
mintha valamelyik hipermarketben 

tette volna azt. A bolt méreténél 
fogva a választék messze elmarad 
az áruházak sokszínű kínálatától, 
mégis olyan cikkeket igyekszem 
összeválogatni, amelyek minősége 
a legtöbb vásárló igényeit kielégíti. 
Nagy előnye azonban a kis méret-
nek a� a rugalmasság, ami a� áruk 
beszerzésénél jelentkezik. Kevés a 
szerződött beszállítóm, így mindíg 
onnan szerzem be az árukat, ahol a 
legolcsóbb, ahol éppen vevőcsalo-
gató akció van az adott termékre.

Amit a háziasszony nem tehet 
meg, én megteszem: egy adott na-
pon akár 7-8, egymástól tíz kilo-
méterekre lévő boltot, nagykeres-
kedőt is felkeresek, hogy az akciós 
árukból nagyobb tételben vásárol-
jak. Így tudom elérni, hogy nálam 
akkor se fizessen többet a vásárló 
egy átlagos vásárlás során, mint 
bármelyik áruházban, ha az árrés-
sel megnövelt árakon is vásárol.

A vásárlók egyéni kéréseit kol-
légámmal, Dobos Dániellel együtt 
folyamatosan szem előtt tartjuk, 
ezek alapján fejlesztjük kínálatun-
kat, illetve egyedi kérésre olyan 
cikkeket is beszerzünk, ami nem 

része az állandó palettának. Fon-
tosnak tartom, hogy olyan különle-
gességeket is kínáljak, amik egyen-
ként sem sok helyen elérhetők, 
együtt pedig talán sehol máshol. 
Példaként említem az apci házi jel-
legű kolbászt, a Zádor csemegesza-
lonnát, a lucfalvai házi tepertőt, a 
lapujtői házi jellegű kenyeret, a sü-
téssel nyert kimért sertészsírt, vagy 
a szezonálisan jelentkező, saját 
nagybárkányi kertemben termelt 
zöldségféléket, amelyek időről idő-
re visszahívják azt, aki egyszer már 
vitt belőlük. Kapacitásom szűkös 
volta miatt friss húsárut csak mini-
mális választékban tartok, azonban 
megrendelésre 12 órán belül tudom 
a garantáltan friss és kedvező árú 
húst biztosítani hús-nagykereske-
dő barátom segítségével. Tisztában 
vagyok azzal, hogy a baglyasiak 
nagy része nem rendelkezik folya-
matosan nagy vásárlóerővel, sok 
a szegény család, így a boltosnak 
nehéz a boldogulása. Mégis hiszek 
abban, hogy erre a boltra szüksége 
van az itt lakóknak és ez kifejező-
dik majd egy olyan forgalomban, 
ami a hosszútávú fennmaradást 
lehetővé teszi. Sok energiát adott 
és ad most is a kezdeti nehézsége-
ken való átlendülésben a helyiek 
biztatása, kedvessége illetve sok 
segítséget kapok Tarjáni Józseftől 
is, akitől a boltot bérlem.”

Kabács Attila

Munkában 
a Vízmű 

munkatársai

Gyakoriak a közmű meghi-
básodások Baglyasalján is. Örö-
münkre az utóbbi időben példa-
értékű a Salgótarjáni Vízmű Kft. 
hibaelhárító, közterület helyreál-
lító munkája.
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Az Idősek Klubjában 
történt

- Állandó programjaink között 
szerepel továbbra is a név- és szü-
letésnapok megünneplése.

- Szeptemberben részt vettünk 
a „Kertbarátok körének „ kiállítás 
megnyitóján a József Attila Műve-
lődési és Konferencia Központban.

- Október elején vezetőváltás 
történt: Gordos Jánosné Zsuzsa 
nyugdíjba ment, új vezetőnk: Izsó- 
Domonkos Vanda.

- Részt vettünk a   Baglyaskőn, 
Mizserfán és Bátonyterenyén tar-
tott idősek napi ünnepélyeken. 
Színvonalas műsorokban, vacso-
rában és élő zenés táncban volt 
részünk.

- A „Szív Világnapja „alkal-
mából színvonalas előadást tartott 
nálunk Godó Anna és Hajas Anett, 
amire sok érdeklődő érkezett a 
klubba.

- Antal József festőművész kiál-
lításán is részt vettünk, a Baglyaskő 
Galériában.

- Kirándulást szerveztünk tag-
jainknak a Tari Sztúpához (a Lidl-
ben vásárlással egybekötve).

- Tervezett programjaink között 
szerepel karácsonyi készülődés a 
Vöröskereszt helyi szervezetével 
együtt, karácsonyi műsorokon való 
részvétel, valamint óévbúcsúztató 
délután a klubban.

- TOVÁBBRA IS VÁRJUK ÚJ 
TAGOK JELENTKEZÉSÉT SZE-
MÉLYESEN vagy a 784-914-es 
telefonszámon!

Ezúton is kíván minden kedves 
olvasónak Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új esztendőt:

a klub dolgozói és tagjai

Programok 
az Idősek Otthonában
December 21-én szentmise.
December 12-én kiállítás megnyitó.
December 19-én Karácsonyi ünne-

pély 14 órától.
December 21-én gyertyagyújtás, 

köszöntő műsorral.

Számos hírt hallhattunk az utóbbi időben arról, hogy 2013. január 
01-től az ebek csak mikrochippel megjelölve tarthatóak, ezt az állat-
orvosoknak kötelező lesz a vizsgálatok megkezdése előtt ellenőrizni.

115/2012 (VI.11.) Kormány-
rendelet, egyes állatvédelmi tárgyú 
rendeletek módosításáról:

17/B. § (1) A magánállatorvos 
az eb vizsgálata, kezelése előtt 
köteles ellenőrizni, hogy az állat 
transzponderrel jelölt-e.

(10) Négy hónaposnál idősebb 
eb csak transzponderrel megjelöl-
ve tartható. 

(11) A (10) bekezdésekben fog-
laltak betartását a jegyző és a kerü-
leti hivatal ellenőrzi.

(12) A négy hónaposnál idősebb 
transzponderrel nem jelölt ebről a 
jegyző és a magánállatorvos köte-
les jelentést tenni.

A mikrochip behelyezésének, 
és a központi adatbázisban való 
regisztrációjának díja egységesen 
3500 Ft-ban lett meghatározva.

A mikrochip beültetése:

A mikrochipet csak és kizá-
rólag az arra jogosult állatorvos 
ültetheti be, európai szabvány 
szerint a nyak bal oldalára. Az el-
járás mindössze pár percig tart, 
de előtte el kell végezni az állat ál-
talános vizsgálatát. A mikrochip 
beültetéshez alap esetben nem 
szükséges az állat nyugtatása, 
bódítása, hiszen tulajdonképpen 
egy injekcióbeadáshoz hasonlóan 

történik a chip behelyezése egy 
speciális injekciós tűhöz hasonló 
applikátor segítségével. A mikro-
chip meghibásodása, a szervezet-
ben történő „elvándorolása” vagy 
kiesése, illetve szöveti reakció csak 
egészen elenyésző esetben fordul 
elő. A chip nem sugároz jeleket, 
egyáltalán nem befolyásolja a 
szervezet működését.

Lakossági fórum 
a polgármester 
részvételével

Nagyszámú érdeklődő hallgatta 
meg Székyné dr. Sztrémi Melinda 
polgármester asszony és Korponai 
Tamás képviselő úr tájékoztatóját 
Salgótarján, illetve városrészünk 
helyzetéről, aktuális feladatairól. 
A résztvevők sok kérdést és kérést 
fogalmaztak meg.

Szelektív hulladékgyűjtés Baglyason is
A hulladékhegyek csökkentésének egyik lehetősége a szelektív hulladék-
gyűjtés, mely többek között a számunkra már feleslegessé, használhatat-
lanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon megválni.

Ma még hazánkban nagy meny-
nyiségű hasznosítható anyag kerül 
a kukákba, melyek jobb helyen 
lennének a szelektív hulladékgyűj-
tő szigeteken, mert így biztosított a 
hasznosításuk. 

MIT GYŰJTSEK?
Papír
Ez a konténer újságok, folyóira-

tok, füzetek, könyvek, hullámpa-
pír, csomagolópapír, kartondoboz 
gyűjtésére való.  

Kérjük higiéniás okokból ne 
dobjuk bele az élelmiszer- ma-
radványokat és egyéb szennyező-
déseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, 
oldószer) papírokat, használt papír 
zsebkendőt, szalvétákat stb.

A feldolgozás legfontosabb felté-
tele, hogy a papír ne legyen szeny-
nyezett, zsíros! Fordítsunk figyelmet 
arra is, hogy nem kerülhet a papír-
gyűjtő konténerbe pl. műanyag. 

Fehér és színes üveg 
A tiszta, kiöblített italos és 

egyéb, a háztartásban már felesle-

gessé vált  üvegeket - konzerves, 
italos, parfümös stb. - dobhatjuk 
ide. 

Ne dobjunk bele  tükröt, ablak-
üveget, villanykörtét, szemüveget, 
nagyítót, drótszövetes üveget, ke-
rámiát, porcelánt, neoncsövet!

Műanyag
Üdítős, ásványvizes PET-

palackokat, kiöblített háztartási 
flakonokat és azok lecsavart ku-
pakjait (samponos, habfürdős stb.) 
háztartásban előforduló tiszta fóliát 
(szatyrok, tasakok, csomagoló fóli-
ák stb.) dobhatunk bele. 

Ne dobjunk bele zsíros, olajos, 
háztartási vegyi anyaggal szeny-
nyezett (nem kimosott) flakont. 
Tejes, joghurtos poharat, margari-
nos dobozt, élelmiszer-maradványt 
tartalmazó műanyagot, hungaro-
cellt, CD-lemezt, magnó- és vide-
okazettát, egyéb műanyagnak ítélt 
hulladékot (pl. nejlonharisnya), 
mert hasznosításuk jelenleg nem 
megoldott!

HULLADÉKFELVÁSÁRLÁSI
kampány anyagfajtánként

a lakosság körében!
Átvételi helyszínek:

VGÜ Kft.
3100 Salgótarján, Kertész út 2.

Tel.: 06-32/440-366
Átvétel: H-P 7.00-14.00

&
Salgótarján térségi hulladéklerakó, 

Kotyháza
Tel.: 06 32 511-025
Átvétel: 7.00-14.00

A flakonokat, üvegeket tisztított 
állapotban vesszük át!

Kutyatartók figyelmébe!

Állatorvosi Rendelő
és Állatpatika

(3100 Salgótarján, Losonci út 26.)

DR. BARTOS LORÁND
DR. LÁBOS VIKTOR

Mobil: 06-30/561-5109,
Web: www.tarjaniallatorvos.hu

PAPÍRHULLADÉK
kartonpapír, csomagolópapír,
szórólap, könyvek
Átvételi ár: 12 Ft/kg

PET PALACK KUPAKKAL
ásványvizes, üdítős palackok
lapítva, visszacsavart kupakkal
Átvételi ár: 40 Ft/kg

SZÍNES ÉS FEHÉR ÜVEG
ásványvizes, üdítős, boros, 
sörös, pezsgős, befőttes
üvegek kupak nélkül
Átvételi ár: 8 Ft/kg

Tegyél te is egy apró lépést 
a környezetért!


