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XV. Baglyasi Napok programja
Május 16. 14.00 Családi délután a Magyar Vöröske-

reszt születésnapján
      17.00  Tombola

Helye: a T zoltópálya
18. 10.00 Fotó kiállítás megnyitója:

Palotás József: „Tavasz”
Pádár Piroska: „Gyönyör  a világ”
Helye: a Baglyask  Id sek Otthona

14.00  „Faktosok a Madáchból” c. kiállítás
megnyitója
Helye: az Iskola galériája

19. 15.00 „…megmutatni egy részt magam-
ból…” irodalmi délután, Kupcsulik
Ágnes költ  bemutatása
Helye: a Diákotthon nagyterme

20. 16.30 „El ttem az utódom…” dr. Nádas
Gábor aneszteziológus bemutatása
Helye: az Iskola könyvtára

21. 14.00 „Ezt tanultuk, ezt tudjuk…” isko-
lások városi kulturális bemutatója
Helye: a Diákotthon nagyterme

22. 10.00  Pál Anita: „Életh  babák” c. kiállítá-
sának megnyitója
Helye: az Óvoda

23. 10.00 Önkéntes véradás 15.30-ig
Helye: az Iskola

      14.00 II. Baglyasaljai Póker Open
Helye: a Diákotthon nagyterme

      16.00 „Örökzöld operett melódiák” jóté-
konysági hangverseny
Helye: a Baglyask  Id sek Otthona
Belép /tombolajegy: 200 Ft

26. 15.00  Shah Timor-Shah Gabriella:
„Élet a szobrok között” – ifj. Szabó
István vészete” c. filmjének be-
mutatója
Helye: a Diákotthon nagyterme

28. 15.00 „Ilyenek vagyunk, ilyenek le-
szünk…” óvodások, iskolások, fiata-
lok és id sek m sora – tombola
Helye: a Diákotthon nagyterme

30. 10.00 „A város peremén…” civil fórum.
Téma: Civilek a közm vel désért
Helye: a Diákotthon nagyterme

      11.00 „Salgótarján Kumpér Nagymestere”
süt -f  verseny
Helye: a Diákotthon körterme

      11.00  NB III. Mátra csoport
U19 ifjúsági labdarúgó-mérk zés

      13.00  NB III. Mátra csoport
U16 serdül  labdarúgó-mérk zés
Helye: a Sportpálya

      14.00 Játékos sportversenyek gyerekeknek
Helye: a Diákotthon udvara

      15.00 „Alvég – Felvég” labdarúgó-
mérk zés
Helye: a Sportpálya

      19.00 Saigon Együttes koncertje
Belép jegy:  500 Ft
Helye: a Diákotthon nagyterme

Június 1.   16.45 Pünkösdi jótékonysági hangverseny
Helye: a Római Katolikus Templom

A programok keretében bemutatkozik
a 85 éves Madách Imre Gimnázium.

A rendezvény-sorozat védnöke:
Korponai Tamás önkormányzati képvisel

A m sorváltoztatás jogát fenntartjuk!

V á r a l l y a  –  a  r é g i  h e l y
A Karancs déli el terében, a Dobroda-patak völgyébe vezet  átjáróban a völgyfenékb l
kett s bazaltszikla, vagy másként vulkáni embrió emelkedik ki. A boglya alakú szikla –
valószín leg ez nevének eredete is – környékéhez köt dik Baglyasalja település történe-
tének els  felvonása. Az 1700-as évek elején a szemtanú szerint  „A nyomok azt mutat-
ják, hogy az orom be volt építve s ebbe a k sziklába valamiféle – ma már nehezen meg-
közelíthet  – üreget vájtak. Feltételezhet  – s így is beszélik – hogy ez az er dítmény a
tatárok becsapásai ellen nyújtott menedékhelyet a hegy alatti falvaknak s erre a célra is
készült...”
Hogy valóban a tatárjárás idején, vagy kés bb építették ezt a kis várat, nem tudni. Az 1268-as
határjáró oklevelekben egy névtelen várról esik szó, amely Somosk , vagy Baglyask  lehe-
tett. Mi célt szolgálhatott? Valószín leg a Karancs-völgyb l a Zagyva völgyébe átvezet  utat
ellen rizte. Esetleg rövid ideig menedékhelyül is használhatták, azonban jelent s katonai er t
nem tudott befogadni, várúr lakhelyének pedig túlságosan kicsi volt.
Birtokosairól valamivel többet tudunk. A környéket ez id ben a Kacsics nemzetség bírta. A
Tarján falu nyugati részét birtokló ág, melyhez Baglyask  és környéke is tartozott, els  név
szerint ismert tagja Illés. Utódai egy évszázadig meghatározó szerepet töltöttek be a környé-
ken, mivel Baglyask  mellett még három várral – Hollók , Somosk , Sztrahora (Hollók  és
Nógrádsipek között) – rendelkeztek. Az Illés-ág hatalmának leáldozását az Árpád-ház kihalá-
sa utáni belharcok jelentették. A család tagjai ekkor Csák Máté mellé álltak. 1310 körül
Baglyask  akkori birtokosa, Illés fia Péter fia II. Péter is átadta a várat a trencséni nagyúrnak.
Ekkor említik Baglyask  várát oklevélben el ször, ha nem a névtelenül említett várral volt
azonos. Károly Róbert a h tlenséget birtokelkobzással büntette. Az új tulajdonos Szécsényi
Tamás erdélyi vajda lett, aki a Kacsics nemzetség egy másik ágból származott, és Nógrád
vármegye nagy részét megkapta a királytól h ségéért. Baglyask  vára azzal, hogy egy nagy
birtoktest része lett, elvesztette addigi jelent ségét is.
A falu viszont, mely eredetileg a vár rzésével megbízott személyek, illetve az ellátásukra
kirendeltek lakhelye lehetett, tovább élt. Erre utal neve is, hisz az ilyen jelleg  településeknél
fordul el  általában a vár nevéhez illesztett „allya” (alja) utótag. Baglyasalját írott forrásban
csak 1327-ben említik.  Lakosai a jobbágyfalvak életét élhették. M velték a földet, legeltet-
ték az állatokat, a földesúri adókat az új birtokközpontba, Somosk  várába szállították. Külö-
nösebben nem érintette ket, hogy kik a földesurak, pedig az ország jelent s családjai voltak:
a Losonczi és a Guthi Országh család, majd a Forgáchok.
A helyzet alapvet en a mohácsi vész után változott, mikor a mindennapi élet része lett a
rettenet, ha fegyveresek t ntek föl a környéken. Ett l kezdve a falu sorsát ismét a várak
határozták meg, hisz szorosan kapcsolódott a közeli Salgó, Somosk  és Fülek birtoklásáért
folyó harcokhoz. 1552-ben a török megszállás állandósult. Két év múlva Baglyasalja már
szerepelt a szécsényi szandzsák adóösszeírásában kb. 40 f nyi lakossal. A település a pusztu-
lás több hullámát is átvészelte, de a lakosok – az összeírások tanúsága szerint – egyre jobban
elszegényedtek. Elnéptelenedését Fülek 1682. évi ostromához köthetjük, mikor a Thököly
Imre segítségére érkez  budai pasa seregében lév  tatárok elpusztították a vidéket.
Az 1690-es évek közepén indult meg – nehezen – a település újraéledése. A Gömör megyei
Almágyról települtek be az Andók, kik a régi helyen igyekeztek gyökeret verni, sikertelenül.
Ugyanis a vár alatti rész „er sen veszélyeztetett volt a katonai beszállásolások szempontjá-
ból, ennek elkerülése céljából az egész falu a szomszédos völgybe vándorolt át.” Ez az 1700-
as évek legelején történhetett. Az új helyen – a jelenlegin – az 1720-as évekt l megindult a
lassú, fokozatos gyarapodás, melyet már nem a hadiesemények, hanem a természeti adottsá-
gok befolyásoltak.

Cs. Sebestyén Kálmán

„Gy jtsük össze és rizzük emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ez által is üresebb legyen a
múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jöv .”

 (Ipolyi Arnold)

http://www.baglyasalja.hu
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N Y U S Z I T V Á R Ó …

 Óvodások köszöntötték a „Nyuszit” Répáért csokinyuszit kaptak a kicsik Közel százan várták a „Nyuszit”

Bemutatkozik a
MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

Bár gimnáziumunk épülete új és modern, Alma Materünk 2008/2009-
es tanévben ünnepli megalapításának 85. évfordulóját. Jogel dje az
1923-ban megalakuló F gimnáziumi El készít  tanfolyam volt. Ma-
dách Imre nevét az 1951/52-es tanévben vettük fel. Azóta iskolánk

ködésében sokféle változás történt, de gimnáziumi jellegét mindvé-
gig megtartotta.

2007-ben a gimnáziumhoz integrálták a Kanizsai Dorottya Egészség-
ügyi Szakközépiskolát, amely ebben a tanévben ünnepli fennállásá-
nak 50. évfordulóját. Célunk a két iskola egyéni arculatának, hagyo-
mányrendszerének meg rzése, hiszen mindkét intézmény több évti-
zedes múlttal, de eltér  képzési kínálattal rendelkezik. A különböz
képzési struktúra miatt azonban mindkét középiskola meg rizte helyi
tantervét, követelményrendszerét, amely biztosítja az eredményes
gimnáziumi képzést, valamint a tagintézményben a színvonalas szak-
képzést.
A hagyományok meg rzése mellett intézményünk szeretne megfelelni
a jelenkori társadalom kihívásainak egy korszer  képzési struktúra
kialakításával és átfogó nevelési program megvalósításával. Biztosítja
a kor követelményeinek megfelel  tudás- és m veltségtartalmat  s egy
olyan személyiség kialakulását segíti, amelyben a testi és szellemi
fejl dés egészséges és kiegyensúlyozott összhangjára épül  pozitív
életfilozófia jelenik meg.”

A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola központi intézménye
alapvet en négy évfolyamos általános tanterv  gimnázium, kiegészül-
ve speciális képzési formákkal, nyelvi el készít  évfolyammal.
A Kanizsai Dorottya Egészségügyi tagintézmény Nógrád megye leg-
régibb egészségügyi és szociális szakképz  intézménye, mely fél év-
százados múltra tekint vissza. Az utóbbi évtizedekben minden szak-
képz  intézmény egy sor változást ért meg, de ez szükségszer  is,
hisz ez az élet mozgatórugója, a fejl dés alapvet  feltétele. A 2 éves
képzésb l –sok lépcs n keresztül– fejl dött ki a jelenlegi 4+3 éves
képzés. Így az egészségügyi szakmai képzés megkezdése kitolódott
az érettségi utánra.
Amilyen régi iskolánk,
ugyanolyan régi kapcso-
lat f zi tanárain és diákja-
in keresztül a baglyasi
városrészhez.
Kölcsönösen teret adunk
a bemutatkozásnak.
A 85. jubileum évében
iskolánk Fayl Frigyes
Galériájában nyitottuk meg egykori tanárunk, Bóna Kovács Károly, és
gyermekeinek „Három Kovács” cím  nagysiker  kiállítását.
A párbeszéd folytatásaként a gimnázium vizuális specialitását bemu-
tatva a 11. évfolyamos fakultációs tanulók munkáiból nyitunk kiállítást
az Általános Iskolában. A verseket és a zenét kedvel  tanulóink köz-
rem ködnek Kupcsulik Ágnes, Baglyasalján él  költ  készül  köte-
tét bemutató irodalmi délutánon. Érdekl déssel készülünk az ifj. Szabó
István szobrászm vész életútját bemutató film vetítésére, a m vész és
a tehetséges fiatalok találkozására.
Számos baglyasi származású volt madáchos diák a közélet és m vé-
szeti élet jeles képvisel je. Közülük néhányan a mostani diákjainkkal
együtt részt vesznek a Baglyasi Napok rendezvényein.
A múlt és a hagyomány kötelez.

Találkozzunk a Baglyasi Napokon!
Varga Judit

igazgató
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Híres, neves baglyasiak
Dr. Abonyi Júlia vagyok. Baglyasalján születtem 1936. július 17-én.
Pet fi közismert versének, „A tintásüveg”-nek kezd sorait:
„Vándorszínész korában Megyeri, (Van-e, ki e nevet nem ismeri?)”
bekezdés gyanánt, én, így tekerném ki:
„Elemista korában a kis Abonyi, az Baglyasnak mindahány oskolá-
ja padját, szorgosan koptati!!!”

Merthogy, azon kevesek közé sorolhatom magam, akik végigjárták e ka-
nyargós kis falu mind a négy tanintézményét. Hacsak, nem az egyetlen ilyen,
én voltam. No, nem mintha olyan „kicsapósan” az iskolák réme lettem
volna, de így hozta a jó sorsom. Ugyanis apukám a bányánál dolgozott, így
az elemi els  osztályát a Bányaiskolában kezdtem Bóth tanító bácsinál.
Aztán apukám eljött a bányától, és ki kellett költöznünk az Albert-telepi
szolgálati lakásból. Akkor kerültünk az anyai nagymamámékhoz fel a faluba,
az Andó-udvarba. A házunkkal szemben volt a falusi iskola. Ott Kárpáti
tanító úr pallérozott tovább. Aztán jött a háború és utána megszüntették a
falusi iskolát, a gyerekeket pedig áthelyezték a Katalin-telep iskolájába, ahol
Müller Pál és felesége tettek meg mindent továbbfejl désünk érdekében.
Ehhez az iskolához, és akkori osztálytársamhoz Kis Gyurka Jancsihoz

dik életem egyik, máig sem feledett iskolai élménye. Tél volt, nagy
hó. Az iskolaudvar szinteltérése miatt, volt egy csúszkálásra kiválóan
alkalmas kb. félméteres rézs . Tanító Úr elment tízóraizni, meghagyva,
hogy maradjunk csendben, és én, mint vigyázó, minden rendbontó nevét
írjam fel a táblára. Igen ám, de mi szerettünk volna csúszkálni. Így,
néma csendben, hozzá is láttunk a már jól kijegesedett rézs n a dolgok
netovábbjához. Jancsi azonban pechjére, (no meg az enyémre is), elesett
és eltört a karja. A nagy jajveszékelésre, lélekszakadva jött a tanító úr. S
mit lát, mit nem: a gyerekek az udvaron, a táblán meg egy név sem sok,
de annyi sincs felírva! „Hol a vigyázó?!” rettenetes felkiáltással, meg-
kaptam életem egyetlen iskolai fenyítését, egy hatalmas nyaklevest. –
Er s felindultságból, természetesen. –  (No, ezt aztán a kés bbiekben,
gyakran emlegettük Jancsival, nagy nevetve.)
Aztán ezt az iskolát is a többivel együtt megszüntették és kerültünk valahá-
nyan a mostani általános iskolába, ahol Cserháti Józsefre, Kárpáti Ferencre,
Verle Jánosra, Visnovszky Zoltánra és hát Bóna Kovács tanár úrra emlék-
szem vissza nagy tisztelettel és sok-sok szeretettel.
Családi köt déseimr l… Apai nagyapám, Ádámszky Jen  okl. kertész,
1921-ben került Baglyasaljára. A Kaszinó körüli park kialakítása az  mun-
kája volt. Ez a park 1948-ig, amikor is elkerültem Baglyasaljáról, még
eredeti mivoltában pompázott.
Édesanyám t sgyökeres baglyasi volt. Az  rokonai, most már csak az
unokatestvéreim, ma is ott élnek. Sörös Gyuszi felesége Hegyi Ella – aki
az osztálytársam volt –, Szolnoki Péterné, Tubika és fiai Péter és Elem-
ér, Andó Ferike, Andó Pista, a Pál-fiúk, – Makó Gizike unokatestvérem
fiai. No, és Herczeg Béla, aki tízéves kora körül nagy vagány volt és az
unokatestvérek bandavezére.
Volt egy hosszú vasródlija, ráfértünk vagy öten. No, meg egy borjúnyi, hatal-
mas fekete kutyája: „Sátán”. Béla csinált egy hámot, befogta Sátánt a szánkó
elé, aztán úgy száguldoztunk a faluban föl és alá, amikor nagy volt a hó.

Az általános iskola hetedik, nyolcadik
osztályát a Salgótarjáni Acélgyári
Iskolában fejeztem be. Középiskolába a
Közgazdasági Szakközépbe jártam. Aztán
következett az ELTE. Ott könyvtárosi és
magyartanári diplomát szereztem.
Könyvtáros akartam lenni, a magyar szakot
csak kényszerb l vettem fel, mert abban az
id ben csak kétszakos képzés létezett. A
tanítási gyakorlat azonban megpecsételte a
sorsomat. Úgy éreztem, tanítás nélkül,
többé nem tudnék élni. (Ez az érzés a mai
napig is a hatalmában tart.) Tehát, tanár
lettem: orosztanár. (Tanári állást csak úgy
kaptam, ha elvégeztem az orosz szakot.)
Munkahelyeim: Megyeri úti Általános
Iskola orosztanár, majd IV. kerületi
munkaközösség-vezet . Kossuth Lajos Közgazd. Szakközép, Kölcsey
Ferenc Gimnázium orosztanár, vezet  tanár. ELTE – küls  munkatárs-
ként, tanársegéd-adjunktus. Oktatástechnikát és oktatástechnológiát
tanítottam, az orosz tanszéken módszertani szemináriumokat vezettem.
Közben tankönyveket bíráltam, tankönyvhangosítást csináltam. Tanári
továbbképzések keretében bemutató órákat tartottam budapesti és me-
gyei pedagógiai intézetek munkaközösségei részére. F iskolákon, egye-
temeken és a megyei pedagógiai intézetek tanári továbbképzésein mód-
szertani el adásokat tartottam. Számos módszertani cikket írtam, több
módszertani videófilmet készítettem. 1988 és 1991 között Pest megyei
szakfelügyel  voltam.
Magyart, mint idegen nyelvet – külföldi hallgatóknak – 1974-1995-ig az
ELTE-BTK-n 1993-2005-ig a Közép-európai Egyetemen, CEU-n (közkelet
nevén Soros Egyetemen), ez egy posztgraduális képzést nyújtó angol tanítási
nyelv  egyetem.
2002-t l jelenleg is a Budapesti Andrássy Gyula Német Nyelv  Egyetemen
tanítok.
Családomról: 1970-ben összekötöttem az sorsom egy, az Országos M szaki
Könyvtárban dolgozó raktáros fiúval. Sudár volt, magas volt, Adonis-szépség ,
arisztokrata megjelenés , jó kedély , szellemes, m velt és nagyon-nagyon
okos is volt. Szóval, számomra eljött a herceg, a fehér lovon. Ezután egymás
karrierjét is szeretettel támogatva (ahol szerintem a többet én kaptam), 1986-
ban ledoktoráltam, , Rády Ferenc pedig, 2000-ben az Országos Széchényi
Könyvtár f igazgató-helyettese lett és maradt, a 2007. május 16-án bekövetke-
zett haláláig. A boldogságban és szinte álomvilágban átélt házasságunkat a
kegyetlen realitás, szinte egy pillanat alatt könyörtelenül porrá zúzta.
A „herceg” elment, és magával vitte a tovat nt mesék világát.
Ami megmaradt, egy lányom és három unokám.
A lányom az ELTE-n végzett orosz-német szakon és Innsbruckban doktorált
le pszicholingvisztikából. Jelenleg a Bozeni Egyetem és a Dél-Tiroli Peda-
gógiai Intézet küls  munkatársa. Az unokák gimnazisták.
Ketten maradtunk Budapesten. Én és a testvérem, Abonyi Antal, az MTV
volt vezet  operat re, és a híres-nevezetes „SÜSÜ” mese-sorozat egyik
alkotója.
Ezek estek meg velem – a kis-palóccal –, Baglyasaljától Budapestig.

P I L L A N A T K É P E K  É L E T Ü N K B L

 Takarítás a buszfordulóban Környezetszépítés a Frankel úton Géczy Dorina Kalózkapitány cím  mesekönyvét az ovis fiúknak ajánlottuk

Gyüre Nándor fest vész tárlatát látogattuk meg Ellátogattunk a pásztói múzeumba ifj. Szabó István szobraihoz
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H Í R E K
Március 11-én a SKÁID Diákotthona nagyter-
mében tartotta éves közgy lését a Salgótarján
Nagyvárosi Polgár r Egyesület, amelyhez a
baglyasaljai polgár rök is tartoznak. Kakuk
Zoltán az egyesület elnöke értékelte az elmúlt
évi tevékenységet és tett javaslatot a további
munkára. A közgy lés vendége volt Székyné
dr. Sztrémi Melinda polgármester asszony, és
köszönetet mondott a polgár röknek a város
közrendje érdekében végzett áldozatos munká-
ért. Ponyi Béla városi rend rkapitány hangsú-
lyozta, hogy a rend rség eredményes tevékeny-
ségéhez nagymértékben járult hozzá a polgár-
rség. A rendezvényen részt vett Lázár István a

Megyei Polgár r Szövetség elnökhelyettese,
valamint az egyesületet létrehozó hat alapszer-
vezet mintegy 70 tagja.

* * *
Gazdag program részesei voltak az elmúlt
hónapokban a Baglyask  Id sek Otthona lakói.
Megnézhették a Bob herceg cím  operett-
filmet. Megünnepelték a n napot, március 15-
ét és az anyák napját. Húsvétkor tojásfest  és
locsoló-versmondó versenyt rendeztek. Körbe-
hordták a komatálat.

Baglyasi Hírmondó 4. oldal 2009. május

SP    RT Felejthetetlen sz

É s  h o g y a n  t o v á b b ?
Milyen szép volt az szi utolsó forduló! A tabella így festett: Második az SBFC, tizenöt mérk zésb l tizenegy
gy zelem, három döntetlen és mindössze egyetlen vereség. Stabil biztos második hely. Minden elismerést meg-
érdemelnek a játékosok, a vezet k és szurkolók egyaránt. Szép álmok szöv dtek, jogosan. Tavasszal folytatód-
hat a sikersorozat. Hosszú id  után újra másodosztályú csapata lesz a városnak. Erre minden remény megvolt.
Több mint félezer néz  a hazai mérk zéseken. Játékra alkalmas a Kohász stadion is. Idegenben is sok szurkoló
kísérte el a csapatokat. Idehaza és idegenben is zúgott a „szép volt fiúk, szép volt Kiss Karcsi!”
Sajnos az újév már a kezdetén keser séget hozott. Néhány nappal a tavaszi szezon indulása el tt elterjedt a
szomorú hír: súlyos gond van a játékos kerettel, az elnökséggel. Ferenczi Béla, az egyesület elnöke, f  támoga-
tója maga mellé állítva a fél csapatot, Egerbe költözött. A szurkolók a tavaszi szezon mérk zésein hiába várják
Novák Jani, Oláh Teo, Birincsik és a többi támadó pontokat ér  góljait. A közkedvelt csapat nagy része ellenfe-
lükké vált. Az eset óta a sajtóban különböz  hírek jelentek meg, folyik a találgatás a közbeszédben. A szurko-
lók, városunk, településünk lakói kíváncsiak rá, mi történt? Arra kértük az egyesület új elnökét, Baglyasalja
önkormányzati képvisel jét, Korponai Tamást mondja el mi a valóság? „Január közepén már érz dött, hogy
nincs minden rendben, els sorban a vezetésben. Elégedetlenség, lemondások. Az elnök meneszteni akarta Kiss
Károly edz t, a siker kovácsát. Az anyagiak  is rendezetlenek voltak. Február 17-én az elnök, a fél csapattal
elvonult Egerbe. Valamennyi meglév  szerelést, pályafelszerelést magával vitte. Elnökségi tagként döntenem
kellett. Dobjuk be a törölköz t, lépjünk vissza a második helyr l vagy néhány lelkes támogatónkkal,  mentsük a
menthet t? Els sorban Kiss Károly vezet  edz  segítségével, a rendelkezésre álló három nap alatt, igazoltunk
új játékosokat. Indult a Magyar Kupa sorozat is. Kölcsön szerelésben lépett pályára a csapat. Nyilván az szi
játéker t nem tudtuk biztosítani, de megvan a csapat, és váltakozó sikerrel megpróbálunk becsületesen helytáll-
ni. Sokat segítettek a talpra állásban és a további m ködésben f  támogatóink, Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Nógrád Volán Zrt. ”
Mi a helyzet a Kohász stadionnal? ”A stadion 100%-os magántulajdon. Rendezetlen anyagiak vannak. Egyen-

re, a Tó-strandi pályán játsza a hazai mérk zéseket  a csapat.
A közgy lés elfogadta a folyó évi költségvetést és megválasztotta az egyesület új vezet it. Elnök Korponai Ta-
más, elnökhelyettes Turcsány László, elnökségi tag Mátyus Sándor, a Felügyel  Bizottság elnöke Bodnár Béla,
tagjai Szászi Géza és Csatlós Csaba lett.
Ifjúsági és serdül  csapatunk is elfogadhatóan szerepel. Egyre többször van gy zelmi öröm mérk zéseiken.”
Köszönjük a tájékoztatást. Az elnökségnek jó munkát, a csapatoknak sikeres szereplést kívánunk!

Hajrá SBFC!
Eppich Albert

A z  o l t ó v e s s z k  m e g s z e d é s e

Nincs annál tartalmasabb sikerélménye a kertészked  embernek, mint amikor egy általa átoltott fa nemes
gyümölcsöt terem vagy pompás virágot nyit. Ezért sok kertész igyekszik átoltani a rossz min ség  gyümöl-
csöt, illetve sz t term  fáját és sz kéjét. Szükség lehet erre a m veletre akkor is, ha a fa terméketlen-
nek bizonyul vagy a sz ke „rágós”, azaz, a kialakított fürtjein nem érlel bogyókat. Átolthatjuk a díszfá-
kat és a díszbokrokat is.
Az oltás meglehet sen bonyolult m velet, de korántsem boszorkányság: viszonylag egyszer  eszközökkel,
figyelemmel és egy kis gyakorlattal bárki elsajátíthatja!
A siker egyik feltétele a megfelel  alany kiválasztása. Lehet leg fiatal, er teljes, fejl désben lév  alany
növényt válasszunk ki. Ha pedig id sebb növénybe oltunk (pl. cseresznyefa egyik ágába kívánunk valami-
lyen más fajtájú cseresznyét beoltani), akkor
egészséges gyökérzet  és törzs  fát válasszunk
ki  erre  a  célra.  Beteg,  szuvas  törzs ,
pusztulóban lév  fát nem érdemes átoltani.
A siker másik feltétele az átoltás módszerének
és id pontjának helyes megválasztása. A
sokféle oltásmód közül azt részesítsük
el nyben, amely a kiválasztott alanynak és a
mi lehet ségeinknek a legjobban megfelel.
Igen egyszer , könnyen elsajátítható az
oldallapozás, a hasítékoltás és a párosítás.
Sokkal több gyakorlatot igényel – bár a
megeredés szempontjából nagyon biztonságos
– a kecskelábékezés.
Az oltás optimális id pontja kora tavasszal van,
amikor a nedvkeringés már beindult, a fa szöve-
tei lédúsak lettek, és az átoltandó ág, gally vagy
vessz  a héját jól feladja. Nagyon fontos azon-
ban – és az oltás sikere többnyire ezen múlik -,
hogy az oltóvessz  teljes nyugalomban legyen.
Ezt úgy érhetjük el, hogy az oltás m veletét jó
el re megtervezzük, és a szükséges
oltóvessz ket még az sz folyamán begy jtjük.
Az oltóvessz  lehet leg egyéves vessz
legyen, és rajta hajtórügyek helyezkedjenek el.
A virágrügyekb l virág és termés lesz, de az
ilyen oltóvessz  a növény továbbfejl dését, a
koronaalakítást nem szolgálja.

Jó és szerencsés kertészkedést kíván:
Csányi József

kert- és madárbarát

H Í R E K

A Baglyasi Tagóvodában megtörtént a beiratko-
zás. A 12 iskolába men  kisgyerek helyére 8-an
jelentkeztek.

* * *
Anyák napja alkalmából köszöntötték az anyuká-
kat, nagymamákat óvodásaink, és ünnepi m sor-
ral kedveskedtek az Id sek Otthona és az Id sek
Napközije lakóinak is.

* * *
Május 4-t l  15-ig tekinthet  meg az óvodában a
Báti Jánosné vessz fonásaiból és Csuka Sándorné
saját és gy jtött szövéseib l rendezett kiállítás.

* * *
Az óvodások is készülnek a Baglyasi Napok
rendezvényeire, a hagyományos „Gyermekhétre”.
Ekkor kerül sor a b vész el adására, az arcfestés-
re, a vásárra és a kirándulásra, melyet idén a
Jászberényi Állatkertbe terveznek. Május utolsó
napjaiban, a mesemondó verseny után, búcsúztat-
ják az iskolába készül  ovisokat.

* * *
Az iskola diákjai a Költészet Napja tiszteletére
hagyományos versíró versenyen vettek részt. A
legszebb költeményeket Danyi Erik 2. osztályos
és Lampért Márk 6. osztályos tanulók írták.

* * *
Április 18-án a SKÁID Bóna Kovács Károly
Tagiskolában került megrendezésre a „Napjaink
kihívása -integrált, differenciált oktatás lehet sé-
gei” cím  konferenciára.

* * *
A végz s 8. osztályosok közül hárman az Arany
János Tehetséggondozó Program keretében a
bátonyterenyei Váczi Mihály Gimnáziumba,
ketten a Sromfeld Aurél Szakközépiskolába, egy
diák a Borbély Lajos Szakközépiskolába, három
tanuló pedig szakmunkásképz be jelentkezett.

* * *
A Diákotthonban:
– a Föld Világnapján facsemetéket ültettek,
– színházi el adáson vettek részt az arra érde-

mes tanulók a JAMKK-ban,
– sikert arattak a gyerekek körében a kézm ves

foglalkozások,
– a diákotthonosok, Rostás Ágnes nevel  köz-

rem ködésével a Kossuth rádióban mutatták
be a Virág Mozgalmat.

A Baglyasi Hírmondó Korponai Tamás
támogatásával jelent meg.

Köszönjük a segítséget!
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