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CSUKÁS ISTVÁN

Tavaszi vers
Az ablakhoz nyomul az orgona,
az ablaküvegen át rám nevet,
amit nem tudok megunni soha,
a kékszem  tavaszi üzenet.

Gyerek leszek egy percre újra én,
örökzöld id mb l kipislogok,
a létezés halhatatlan ívén
a teremtésig visszacsusszanok.

Boldog részecske, együtt lüktetek,
s kinyílok mohón, mint tavaszi ág,
ledobjuk, unt kabátot, a telet,
s szívemmel ver a szület  világ.

Mert jó élni, e gyermeki hittel
így fordulok én is a fény felé,
s tudom, hogy majd a többi szelíddel
lelkem földi jutalmát meglelé!

Nógrády Andor grafikája

„Éljen minden bájos, szép n …”

B a g l y a s a l j a  a z  o t t h o n u n k
Tamási Árontól származik a mondás: „Azért élünk a világon, hogy valahol otthon le-
gyünk benne.” Nekünk Baglyasalja a „valahol”. Sokan itt születtek, vagy ezt a helyet
választották lakóhelyül. Bárhogy is kerültünk ide, nekünk Baglyasalja az otthonunk. Ez
a közös bennünk. Közösek lehet ségeink és kötelességeink lakóhelyünk értékeinek
védelme, gazdagítása érdekében.

Tisztelt Lakótársaim!
Nehéz id ket élünk. A világban zajló gazdasági válság, a magyar gazdaságot az átlagosnál is
súlyosabban érinti. Nem kerüli el Salgótarjánt és így városrészünket sem. Jelent s eredmény
tehát, hogy sikerült megtartani városunk m köd képességét, és több területen gazdagodtunk
is. Folyik a párbeszéd a városvezetés és a városlakók között. Jöv be mutató tervek készül-
nek, hogy minden cselekedetünk megfontolt, megalapozott lehessen. Ehhez kapcsolódik, és
ez jellemzi az én munkámat is. Minden apró lépésre büszke vagyok, mert általuk el bbre
jutottunk.
Mit végeztünk, mivel gazdagodtunk az elmúlt évben:
Legjelent sebb esemény a 150 f t befogadó Baglyask  Id sek Otthona átadása volt, ahol a
városi fenntartású Ezüstfeny  Id sek Klubja is m ködik. A napközis ellátást igénybevev k
dönt  többsége baglyasi.
A Pet fi út egy szakaszán új vízvezeték-hálózat épült.
Felújításra került: a Club Relax melletti járda; a Diákotthon és a Sportpálya közötti Erkel útra
vezet  lépcs ; az Erkel út és a Frankel Leó út közötti lépcs sor; az Erkel úton az orvosi
rendel  el tti támfal; a salakos pálya drótkerítése.
A Diákotthon kertjében a bányász szoborhoz kavicsos út készült.
A buszvégállomáson átadásra került az új, fedett várakozó.
Komoly eredmény, hogy a Kisvasút úton-jelent s költséggel-felszámolásra került az illegális
szemétlerakó.
Elkezd dött a patakmeder tisztítása.
Munkámhoz sok segítséget kapok magánszemélyekt l és a városrészünkben tevékenyked
civil szervezetekt l, Baglyasalja Barátainak Körét l, a Magyar Vöröskereszt baglyasaljai
szervezetét l, a Nagyvárosi Polgár r Egyesület helyi csoportjától, a Bányász Szakszervezet
vezet it l. Lehet ségeim szerint támogatom m ködésüket. Képvisel i alapomból segítettem
a Baglyasi Hírmondó megjelentetését, rendezvényeik kiadásait. Ehhez térségünk országgy -
lési képvisel jét l, Becsó Zsolt úrtól és városunk polgármesterét l, Székyné dr. Sztrémi
Melinda asszonytól is segítséget kaptam. Sokak örömére az elmúlt évben is megrendezésre
került a Baglyasi Napok és a Bányásznap. Az Id sek Karácsonya elnevezés  ünnepség
keretében – sok éves hagyományt folytatva – ajándékcsomagot adtam át a 70 év feletti lakó-
társainknak. Városrészünkben folyó munka és az itt él k megbecsülésének tekintjük, hogy
polgármester asszony, a város más vezet i, de új lelkipásztorunk, Varga András plébános úr
is szívesen vesz részt rendezvényeinken.
Kedves Baglyasaljaiak!
Sajnos el reláthatólag a 2009-es esztend  sem ígérkezik könny nek. A város költségvetése, a
központi támogatások csökkenése és az Európai Unió által megkövetelt konvergencia feltéte-
lek miatt, az elmúlt évekhez mérten még feszítettebb lesz. Mindannyiunknak van tennivalója,
hogy ne romoljanak tovább életkörülményeink. Többet kell tenni természeti és épített kör-
nyezetünk értékeinek védelme, városrészünk tisztasága, rendje érdekében.
2009-ben kiemelt feladatomnak tekintem:
Korábban kezdeményeztem és továbbra is képviselem, hogy legyen-helyi lakással rendelke-

-körzeti megbízottunk.
Kerüljön be a Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatba a Jakubi út és a
Katalin út felújításának költség-fedezete.
Továbbra is támogatom a civil szervezetek városrészünk m ködését és fejl dését segít
tevékenységét.
Ehhez kérem valamennyi lakótársam segítségét!

Tisztelettel: Korponai Tamás
Baglyasalja önkormányzati képvisel je

http://www.baglyasalja.hu
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Andó Miklós emlékezete

Egy levél akadt a kezembe minap. Parányi gyöngybet k füzére minden sora. Híradás egy emberpár
hétköznapjairól, amelyekbe az visz olykor-olykor örömet, ha unokáikra „szórhatják” kett jük szerény
nyugdíjának egy kis részét. Híradás és érdekl dés az itthoni történésekr l, a régi, jó ismer sökr l, ba-
rátokról, de legf képpen a csapatok csapatáról, a BASE-ról.
Lassan öt esztendeje, hogy Andó Miklós Budapesten postára tette a levelet. Születését l kezdve
Baglyasalján élt.  Itt koptatta az iskolapadot, eszes fiúként sikeres résztvev je volt tanulmányi versenyek-
nek és okos diákja Salgótarjánban a Madách gimnáziumnak. Tanult és sportolt, jól érezte magát ezekben
a közösségekben. Röplabdázott, atletizált és szélsebes jobbszéls je volt a baglyasi futballcsapatnak.
Otthonának tartotta Baglyast becsülte az itt él  embereket és nem volt rest, ha valamit tenni kellett, tenni tudott értük. Ötlete, munkája
„benne van” Baglyasalja Barátainak Körében, ötletgazdája volt a ma is „él ” Baglyasi Napoknak és barátaival együtt dolgozott, hogy
elinduljanak, megmaradjanak. Az a szándék vezette, hogy a Baglyasról elszármazottak ne szakadjanak el véglegesen a települést l, a tá-
volság ne szakítsa el a rokoni, a baráti szálakat, mert szegényebbek lesznek nélkülük. Örült a Baglyasi Füzeteknek, mert „felszínre hoz-
ták” azokat az értékeket, amelyeket az el dök gy jtöttek, s amelyekre az utódok is büszkék lehetnek. Élete utolsó szakaszában maga is
Budapestre kényszerült. Feleségével öt gyerek nevelésének, taníttatásának gondját-baját vették vállukra és a f városban kevésbé rögösnek
vélték útjukat.
Október óta Andó Miklós nincs közöttünk. Úgy ment el, ahogyan élt. Csendesen, szinte észrevétlenül vitte el beteg szíve. Elment, de akik is-
mertük, barátként számíthattunk rá itt érezzük közöttünk. Látni véljük az iskolaudvaron hancúrozó gyerekekben, az öreg diákok osztálytalál-
kozóján, a Baglyasi Napok forgatagában és a futballpályán is. Csak akkor ocsúdunk fel, amikor a bíró sípjába fúj: vége a mérk zésnek.

-vg-

Közgy lésünkön tisztelettel emlékeztünk Baráti Körünk elmúlt évben elhunyt
tagjaira: Andó Miklósra, Kakuk Pálra, Németh Sándornéra és Radics Istvánra!

A Pódium Stúdió
 töredékes „önéletrajza”

Az 1970-80-as évek fordulója környékén, az országos közm ve-
dési folyamatokkal párhuzamosan, virágzott az amat r m vé-

szeti mozgalom, jelesül Salgótarjánban is jó színvonalon m köd-
tek különböz  m vészeti ágakban együttesek, stúdiók.
Egyes-egyedül az el adó-m vészet jelentett ezen a széles palet-
tán, egyfajta fehér foltot.

„Felismerve és érezve ennek hátrányait, 1982-ben magam köré gy j-
töttem azokat a középiskolás korú fiatalokat, akik maguk is fontos-
nak tartották, hogy mélyebben megismerkedjenek a pódiumm vészet,
a versmondás szakmai rejtelmeivel, e sajátos, önálló m vészeti ág

velésének alapelemeivel.
vészetpedagógiai ambíciókkal elkezdett munkámnak, hamar meg-

érett a gyümölcse.
A fiatal tehetségek egy-két év elteltével sorra nyerték meg a külön-
böz  városi, megyei, országos vers-és prózamondó versenyeket, az
egyéni és csoportos fellépések száma is évr l-évre emelkedett.
Eredményeinket elismerve, Salgótarján város önkormányzata fennállá-
sunk 20. évfordulóján „Salgótarjánért Emlékérem”-mel t ntetett ki ben-
nünket, de ett l is fontosabb számunkra az, hogy évente, 40-45 fellépé-
sünk van Salgótarjánban és Nógrád megyében, s hogy szerepelhettünk
Budapesten kívül az ország több településén, ezen kívül Füleken, Loson-
con, s egy ízben még az olaszországi Vigarano Mainardában Salgótar-
ján testvérvárosában is. Szép emlékek f znek bennünket több baglyasi

sorunkhoz is, melyeket a Baglyasi Napokon és Kupcsulik Ágnes iro-
dalmi estjein mutattunk be.
A Pódium Stúdió olyan m hely, amelyben a középiskolások, a fiatalok
nem tanórai keretekben, hanem indirekt tanulási folyamatban, kibonta-
koztathatják el adóm vészi képességeiket, felragyogtathatják tehetségü-
ket azáltal, hogy pódiumhoz, színpadhoz, szerepléshez jutnak.
Továbbra is várjuk, e helyr l is hívjuk sorainkba az el adó-

vészet, a pódiumm vészet és egyáltalán a versek, az irodalom
iránt érdekl  salgótarjáni, baglyasi és a megyében él  fiatalokat.
Azokat, akik el adóm vészi vagy színészi pályára készülnek, de azo-
kat is, akik a versmondást „csupán” az önismeret és az önkifejezés
közösségi formájának tekintik és akik, a város irodalmi élete fejl dé-
sének szolgálatát, örömmel vállalják”.

Sándor Zoltán
a Pódium Stúdió m vészeti vezet je

H í r e k
A Palócföld Szerkeszt sége által kiírt és a Nógrád Me-
gyei Önkormányzat által támogatott Mikszáth-pályázaton
Kupcsulik Ágnes 233 pályázó közül III. díjat nyert.

A Magyar Kultúra Napján a Salgótarjáni Központi Álta-
lános Iskola és Diákotthon Diákotthona kollektívájának
Szociálpolitikáért-díjat adományozott Salgótarján Megyei
Jogú Város Önkormányzata.

Ha szépet szeretne látni és többet akar megtudni Salgótar-
jánról és környékér l kattintson a www.tarjanikepek.hu-ra!

http://www.tarjanikepek.hu-ra!
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K ö z t ü n k  é l n e k …
Sorozatunkat Turcsányi Attila bemutatásával folytatjuk. Életét kiegyensúlyozottság, a
folyamatos tanulás, a felel sségteljes, szorgalmas munka, a meleg családi élet és a
közösség szolgálata jellemzi. A Turcsányi család harmadik generációjának képvisel je-
ként példa lehet sokak számára.

„1965. május 24-én születtem Salgótarjánban.
Apai nagyszüleim baglyasiak voltak Szüleim is
Baglyasalján élnek. Édesanyám az egykori
Ruhagyárban, édesapám a Síküveggyárban
dolgozott. Ma már mindketten nyugdíjasok, de
még mindig sokat dolgoznak a ház körül és
segítenek az öcsémnek és nekem is.
Általános iskolában olyan TANÁROK–és
nem véletlen a csupa nagybet –tanítottak,
neveltek bennünket becsületre, a nagybet s
életre, mint Kárpáti Ferenc, Johanovits
Ferenc, a Visnovszky házaspár, id. Cserháti
József, és még sorolhatnám tovább. Kit
alapokkal tanultam tovább Szécsényben, ahol
gépész szakmát és érettségit szereztem, majd
fölvettek a Gödöll i Agrártudományi Egye-
tem Gépészkarára. Tanulmányaim megkez-
dése el tt bevonultam katonának Tatára,
majd Gyöngyösre vezényeltek. A sorkatonai
szolgálat szintén sok tanulsággal járt, véle-
ményem szerint a mai fiataloknak is elkelne
legalább az alapkiképzés. Munkahelyem
el ször a Síküveggyár, majd a Nm-i Süt ipari
Vállalat, 1988-tól pedig a Városgazdálkodási
Üzem, a VGÜ Kft. jogel dje volt, ahol ma is
dolgozom, mint karbantartási és környezet-

védelmi részlegvezet . Munka mellett tovább-
ra is folyamatosan képeztem magam. Meg-
szereztem a környezetvédelmi szakel adói,
majd a fels fokú környezet- és hidro-
technológusi, kés bb az ADR veszélyes áru
ügyintéz i képesítést és jogosítványt. Tavaly
októberben pedig, gépészmérnöki diplomát
kaptam a gödöll i Szent István Egyetem
szerviztechnológiai szakirányán.
Közben 1988-ban megn sültem, 1989-ben
megszületett Dávid, majd 2000-ben Bence
nev  gyermekünk. 1993-ban költöztem
vissza szül falumba. Vásároltunk egy csa-
ládi házat, azóta itt élünk. Rengeteget dol-
goztunk a ház javítgatásán, korszer sítésén.
Szeretünk itt élni, pedig sajnos egyre több a
negatívum, a jóérzés  emberek fáradozásai
ellenére. Körülöttünk az erd  is egyre keve-
sebb és azok a turistahelyek, látványosságok
folyamatosan pusztulnak, ahová kirándulni
lehetne. Szabadid met szívesen töltöm
családom körében, sportolással, szórako-
zással, utazással. Kedvencünk Görögország,
mert vendégszeret k az emberek, gyönyör
a táj és a tenger igazi felüdülést, pihenést
jelent.

Azért lettem a Baráti Kör vezet ségi tagja,
mert segíteni szeretném, hogy lakóhelyünk
megint olyan szép és biztonságos legyen,
mint gyermekkoromban volt. Kérem vala-
mennyi lakótársamat, fogjunk össze
Baglyasaljáért! Mindannyiunk érdeke, hogy
e kertvárosi adottságokkal rendelkez  hely,
vonzó legyen, hogy gyermekeink, unokáink
szívesen maradjanak itt, és mások is jóér-
zéssel jöjjenek ide, mindannyiunk örömére.”

Turcsányi Attila

A j á n l á s  m i n d e n k i n e k

Baráti Körünk február 27-én megtartotta éves közgy lését. Értékeltük az elmúlt évben végzett munkát.
Elfogadtuk a 2009-es programot. Megköszönve munkájukat, kérésükre felmentettük Bakonyai Istvánnét,
Bakonyai Istvánt, Erd di Istvánnét, Kerékgyártó Ferencnét és Nagy Lajost területfelel si megbízatásuk
alól. Utódaik Babcsány Edina, Budafoki József, Halla József, Jakab Jánosné és Márton Pálné lettek.

2009. évre tervezett programunk:
Folytatjuk településünk 700 éves évfordulója megünneplésének el készületeit. Kapcsolódunk a bányászmúlt
emlékeinek meg rzéséhez. Folytatjuk templomunk falfestményei felújításának el készületeit.
Segítjük Baglyasalja természeti értékeinek megismertetését, meg rzését, a parlagf -mentesítést. Megszervez-
zük a patak melletti korlátok javítását, festését. Szervezzük a „Tiszta Virágos Baglyasért” mozgalmat. Folytat-
juk a virtuális „világkörüli utazást”, fotós barátaink segítségével. Felújítjuk az „El ttem az utódom…” soroza-
tot. Tovább m ködtetjük az „ügyes kezek” szakkört. Kirándulásokat, baráti összejöveteleket, színház-, hang-
verseny- és kiállítás látogatásokat szervezünk. Kiadjuk Bóna Kovács Károly életét és a Salgótarjánban talál-
ható m veit bemutató füzetet. Negyedévenként megjelentetjük a Baglyasi Hírmondót. Szervezzük a „F z-
zünk játszóteret” akcióban való részvételt.

Rendezvényeink:
Február: „Hazai tájakon Fancsikékkal” vetített képes el adás. Farsangi bál. Közgy lés.
Március: „Kalózkapitány” cím  könyv bemutatója óvodásoknak, kisiskolásoknak. Gyüre Nándor fest -
vész tárlatának megtekintése. Látogatás a JAMKK-ba, a Tarjáni Tavasz egyik programjára.
Takarítás a Kisvasút úton a Vöröskereszttel közösen. Brunczel Tibor Marokkó cím  filmjének bemutatása.
Április: Kirándulás Somosk re. A Szoborpark hídjának festése. Filmvetítés. Ifj. Szabó István szobrászm vész
kiállításának megtekintése Pásztón.
Május: „El ttem az utódom…”, egy tehetséges fiatal bemutatása. „Tiszta Virágos Baglyasért” els  szemléje.
Baglyasi Napok.
Június: Pünkösdi Hangverseny. Kirándulás Kazárra. Filmvetítés. Parlagf -mentesítés Baglyasalján a Vörös-
kereszttel közösen.
Július: Kirándulás Erdélybe. Parlagf -mentesítés a Baglyask nél a BEBESE-vel közösen. Korlátok javítása,
festése.
Augusztus: Baráti találkozó, szalonnasütés.
Szeptember: Bányásznap. Filmvetítés. A „Szív Világnapja”. A „Tiszta Virágos Baglyasért” mozgalom értékelése.
Október: Kapcsolódás az „Id sek Napja” központi rendezvényeihez. Bóna Kovács Károly Emléknap-
vetélked  iskolásoknak. Kirándulás Salgó várhoz. Szüreti bál.
November: „El ttem az utódom…” újabb tehetséges fiatal bemutatása. Részvétel a Civil Kavalkádon. Filmvetítés.
December: Borbála napi megemlékezés. Id sek Karácsonya. „Mi van a karácsonyfa alatt”? Szilveszteri bál.
Kérjük, legyenek segít ink, fogadják el meghívásunkat programjainkra!

Báti Jánosné
a BBK elnöke

Képek a közgy lésr l

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a
baglyasaljai oktatási intézmények és civil
szervezetek munkáját!
Adószámunk: OTP  18633461-1-12

* * *
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Salgó-
tarjáni Pedagógus Kórust!
Adószámunk: OTP  19163703-1-12
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SPORT I. Baglyasalja Póker Open
A Texas Hold’em a legnépszer bb póker a világon.
Az utóbbi években nálunk is egyre szélesebb réte-
gek ismerik, m veli és nézik, többek között a Sport
TV és Korda György színvonalas közvetítéseinek
köszönhet en.
Nagyot téved, aki úgy gondolja, hogy a póker kizárólag
a szerencsér l szól. Persze a nyeréshez Fortuna segítsé-
ge elengedhetetlen, a jó játékos tudja, milyen esélyei
vannak a kezében lév  lapokkal és kiismeri az ellenfelek
viselkedését is. A játékban óriási szerepe van a blöffnek
is. Okos taktikával akár értéktelen lapokkal is lehet
nyerni. Elmondható, hogy a póker igazi sporttá n tte ki
magát, világszerte megrendezésre kerül  versenyekkel
és tornákkal. Szinte az év minden hetében zajlik valahol a világban valamilyen póker verseny. Ennek a
népszer ségnek köszönhet en került sor a 2008-as Baglyasi Napok keretében az I. Baglyasalja Póker
Openre, melyre 44-en neveztek be, többségük baglyasi, de sokan érkeztek a város más részeib l is.
Az izgalmakban gazdag versenyen a hölgyek is szép számmal képviselték magukat, kimagasló teljesítményt
nyújtott Gulyás Enik , aki elnyerte a legjobb n i versenyz  címet.
A verseny els  helyezettje Holecz Adrián, második helyezettje a baglyasi Lengyel László lett, a harmadik
helyezést a kisterenyei Oláh Géza vihette haza.
A sikeren felbuzdulva az idén is tervezzük a II. Baglyasalja Póker Open megrendezését, amelyre minden
érdekl t – versenyz ket, néz ket – szeretettel várunk.

Szászi Géza

Tisztelt Ebtartó Baglyasiak!

Magyarországon az elmúlt tíz évben évente egy-két halálos áldozatot
követeltek a kutyatámadások. Ez a szám borzasztóan magas, ha azt nézzük,
hogy jó volna, ha senkinek a vére nem száradna megtévedt barátaink lelkén,
és nyilvánvaló, hogy a gyászoló családot sem vigasztalja, hogy az ô hozzá-
tartozójuk volt abban az évben az egyetlen áldozat. Családunk barátja
immáron 5 éve él velünk együtt Baglyasalján. Fiú kutya lévén, többször
felpezsdült már benne az ifjonti vér, de élete során még nem járt egyedül az utcán. Ha az utcákat járta, akkor
gondos gazdája nyakörvet, pórázt rakott rá és úgy mentek együtt sétálni. Szomszédunkban több kutyatartó
lakik, s t szinte mindenkinek van kutyája, de k is a kerítésen belül maradnak, mert gondos gazdáik figyel-
nek erre. A gondos gazdák kutyái nem riogatják a reggel munkába siet  feln tteket, és az iskolába, buszhoz
siet  gyerekeket se. Védtelenek vagyunk mindannyian egy kutyával szemben, pláne, ha az nagytest . S t ha
nem is egyedül van, hanem más „gondos” gazda kutyájával csapatosan rója a baglyasi utcákat. Persze erre
mindenki mondhatja, hogy „ááá, a mi kutyánk nem bánt, még soha nem ugatott meg senkit”. Ezen „gondos”
gazdák figyelmébe ajánlom a következ  önkormányzati rendelet ide vonatkozó passzusait.  Én, élni fogok a
törvény adta jogaimmal, hiszen nem szeretném, hogy 12 éves kisfiam vagy feleségem egyik reggel szembe
találkozzon az egyébként nem harapós, s t „szelíd” kutyabandával és súlyos, ne adj Isten halálos sérülést
szenvedjen el.

Tihanyi Attila
35/2003. (XI.27.)Ör. sz. rendelet Az állatok tartásáról
15. § (1) Az eb tartójának kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb ne tudjon az utcára kijutni még akkor sem, ha az nem

harapós vagy támadó természet .
Az olyan ingatlanokon, amelyek nincsenek körbe kerítve, az eb kennelben vagy láncon tartása, tanyás ingatlanokon
kolonccal való tartása kötelez .

18. § (1) A város területén lév  gazdátlan, kóbor, illetve a közterületen szabadon engedett eb észlelését a Polgármesteri
Hivatalban bárki bejelentheti, befogását és elszállítását a gyepmester végzi el.
(2) A befogott ebet a gyepmesteri telep 14 napig köteles tartani.
(3) A 14 napos tartás ideje alatt a befogott állatot – a befogás és tartás költségeinek megtérítése után – tulajdonosa – e
min ségének igazolásával egyidej leg – kiválthatja.
(4) A 14. nap után az eb kiirtható vagy – amennyiben az értékesítés lehet sége fennáll – állatmenhelyen helyezhet  el.

21. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntet  rendelkezés alá nem esik, szabálysértést követ el az az állattartó,
aki a Rendelet 7. § (3)-(5), 8. § (1), (3)-(4), 9. § (1), 12/A. §, 14. § (1)-(2), 15.§ (1)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseit
megszegi.
(2) A szabálysértési bírság összege helyszíni bírságolás esetén 3.000- Ft-tól 20.000,- Ft-ig, szabálysértési eljárás
esetén 30.000.-Ft-ig terjedhet.
(3) Helyszíni bírságolásra jogosult a közterület-felügyel  és a helyi önkormányzat hivatalának erre felhatalmazott
ügyintéz je.
A szabálysértési eljárás lefolytatására a szabálysértésekr l szóló 1999. évi LXIX. tv.-ben foglaltak az irányadók.

H í r e k
A baglyasi óvodások februárban gazdag program
részesei voltak:

- A Gerelyes Endre M vel dési Házban, a miskolci
Csodamalom Bábszínház mesevers bábjátékát nézte
meg 27 nagyobb óvodás.

- Egész napos programmal ünnepelték a farsangot.
Délel tt ügyességi és versenyjátékok, délután jelme-
zes felvonulás részesei voltak.

- Elkezd dtek a játékos vízhez-szoktató foglalkozások a
Gagarin iskola uszodájában. Tíz alkalommal szakkép-
zett óvón  segít a gyerekeknek.

* * *
A diákotthonosok Luca napkor az óvodában, az
iskolában és a diákotthonban elevenítették fel a
hagyományt.

Teend k a kiskertben és tájékán
A téli id t szánjuk ismereteink gyarapítására! Tudjunk
meg többet a talaj pH értékér l!
A talajban rendkívül bonyolult fizikai, kémiai és
biológiai folyamatok mennek végbe, amelyek egyik
következménye a talaj többé-kevésbé állandó és
nehezen megváltoztatható jellemz je, pH-értéke,
vagyis kémhatása. (A pH-érték, vagy hidrogénion-
koncentráció az oldatok kémhatását kifejez  szám,
amely a bennük lév  hidrogénionok mennyiségét jelzi.
A tiszta víz pH=7,0. Az ennél kisebb pH savasságot, a
nagyobb lúgosságot jelent.) Hazai viszonyaink között a
talajok pH értéke 4,0 és 9,0 között lehet. A 7,0 pH
érték  talajok közömbös kémhatásúak, az ennél na-
gyobb pH érték ek lúgosak – többnyire meszesek – , a
kisebb pH érték ek, pedig savanyúak. A kerti növé-
nyek többsége a közömbös kémhatású talajokon díszlik
legjobban. Vannak azonban növények (a levendula, a
mandula, a bab, a rózsa, stb.), amelyek a meszes, lúgos
talajokat kedvelik. Más növények (a rododendron, a
szelídgesztenye, az áfonya, a kiwi, a paprika, stb.)
viszont a savanyú talajokon tenyésznek jól. Az utóbbi
évek tapasztalatai arra utalnak, hogy a term talajok
fokozatos elsavanyodásával kell számolnunk. Ezt
els sorban a leveg  elszennyez dése okozza, de a
nagymérték  m trágya használat, a talajban lév
szerves anyagok mennyiségének csökkenése, a rövid-
látó talajer -gazdálkodás és az öntözés is gyorsítja.
Ma is korszer  a vetésforgó. A vetésforgót – vagy más
néven a vetésváltást – a gazdaemberek évszázadok óta
ismerik és alkalmazzák. Rájöttek ugyanis arra, hogy
ha ugyanazokat a növényeket több éven keresztül
ugyanabban a talajban termesztik, akkor a termésátlag
csökken. Ennek az okát abban találták meg, hogy a
folyamatosan ugyanazon a helyen termesztett növé-
nyek mindig ugyanazokat a tápanyagokat veszik föl.
Azt is régen fölismerték, hogy a monokultúra követ-
keztében a kártev k és a betegségek is elszaporodnak.
Jó kertészkedést kíván: Csányi József

madár és kertbarát
Most se feledkezzünk el a madarak itatásáról!

H í r e k
Az Id sek Karácsonya rendezvényen az óvodások, iskolá-
sok és diákotthonosok ünnepi m sorral köszöntötték a 70
éven felüli baglyasiakat. Korponai Tamás a városrész
képvisel je ajándékcsomagot adott át nekik. A szépkorúakat
Székyné dr.Sztrémi Melinda polgármester asszony és
Varga András plébános úr köszöntötte.

* * *
Az elmúlt id szak történései az iskolában és a diákotthonban:
- A 4-8. osztályokban osztályf nöki órákon b nmegel zési

tájékoztatók voltak a rend rség segítségével.
- A Palánta Együttes bábel adást tartott, „Petike elveszet”

címmel.
- Adventi készül dés keretében ajándékkészít –üvegfestés,

gyöngyf zés, stb.–foglalkozásra került sor.
-  „B bájok, boszorkányok” cím  el adás volt az iskola

könyvtárában.
- Sikeres volt a Karácsonyi Gála.
- A Béke Világnapra rajzversennyel és kiállítással emlé-

keztek.
- A Magyar Kultúra Napját irodalmi m sorral köszöntötték.
- Megtörtént a félévi bizonyítványosztás.
- Lezárult a középfokú továbbtanulásra jelentkezés,

minden 8.-os jelentkezett.
- Vidáman szórakoztak a jelmezbálon.

* * *
Március 5-én az óvodás, az els s és másodikos fiúk
vetítettképes bemutatón ismerkedtek meg Géczy
Dorina: Kalóz kapitány cím  verses mesekönyvével.

* * *
A Magyar Vöröskereszt baglyasaljai szervezete márci-
us 6-án a Diákotthonban megtartotta éves közgy lését,
gazdag programot fogadtak el a 2009-es évre.
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