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Bódás János:

Feltámadott
Zeng-bong a húsvéti harang,
s mint millió fehér galamb,
ujjongva röppen szét a hang
elűzni gondot, bánatot:
– Feltámadott! Feltámadott!

Tavaszi szél repes, dalol,
fű kacag az avar alól,
fa a fának, hegy a völgynek
adja tovább a szózatot:
– Feltámadott! Feltámadott!

Feslő levél erről susog,
kicsiny és nagy legátusok
viszik a nagy hírt szerteszét:
nem maradt sírban a Halott,
– Feltámadott! Feltámadott!

Ne sírj özvegy, ne sírj árva,
nincs a sír örökre zárva,
ölelheted még boldogan,
ki egy időre itt hagyott…
– Feltámadott! Feltámadott!

Ne sírjatok édesanyák,
a síron túl egy új világ,
tökéletes öröm árad,
és semmi meg nem rothad ott…
– Feltámadott! Feltámadott!

Ujjongj béna, szegény, beteg,
virulni fog még életed,
gazdag leszel, ép és erős,
jövőd Krisztusra bízhatod:
– Feltámadott! Feltámadott!

Halld meg te is, küzdő magyar:
bús sorsod éje nem takar,
higgy annak, ki örökre él,
s felkél, majd fényes szép napod!
– Feltámadott! Feltámadott!

Húsvéti hit lobogj, lobogj,
s minden szívet egy hitbe fogj,
ez a szegény, beteg világ
higgye a boldog szózatot:
– Feltámadott! Feltámadott!

Ujjongj szívem, dalolj remény!
Él Krisztus, s Benne élek én,
nem ijeszt halál, sem pokol:
porrá lesz bár szívünk, agyunk,
feltámadunk! Feltámadunk!

Székyné dr. Sztrémi Melinda pol-
gármester elmondta: a Váci Egyház-
megye kereste meg az önkormányza-
tot azzal, hogy a Jó Pásztor katolikus 
óvoda folytatásaként általános isko-
lai oktatást szeretnének folytatni, a 
városvezetés pedig támogatja az el-
képzelést, hiszen ez egyezik az érin-
tett szülők szándékával is. Az óvodá-
ba jelenleg 64 gyerek jár.

Az önkormányzat a baglyasaljai 
Bóna Kovács Károly iskola megüre-
sedett épületét ajánlotta fel ingyenes 
használatra az egyháznak, ezt nevesí-
tették is a közoktatási tervben - mondta 
a polgármester, hozzátéve: a közgyűlés 
várhatóan márciusban dönt a konkrét 
együttműködési megállapodásról.

Székyné dr. Sztrémi Melinda arra is 
kitért, voltak olyan hangok, miszerint az 

önkormányzat lemond ezáltal gyerekek-
ről. Mint hozzátette, az önkormányzat 
felelős vezetésének feladata, hogy az ott 
élők igényeinek megfelelő minőséget, 
szolgáltatást tudjon biztosítani, illetve azt 
támogatni.

Beer Miklós váci megyés püspök 
úgy fogalmazott, nagyon fontosnak 
érzik, hogy az egyház is részt vegyen 
a közös feladatokban a maga értéke-
ivel. Mint mondta, örömmel vették a 
szülők igényét és a város készségét.

Bercsényi Lajos, a salgótarjáni 
közgyűlés kereszténydemokrata kép-
viselője hangsúlyozta, arra töreked-
nek, hogy segítsék az intézmény mű-
ködését, és ott olyan diákok legyenek, 
akik egymás segítése, megbecsülése 
mellett a keresztény erkölcsiséget is 
magukévá teszik.

A Váci Egyházmegye terüle-
tén jelenleg 23 egyházi intézmény 
- óvoda, iskola, középiskola, szak-
munkásképző és főiskola - működik, 
összesen 6890 hallgatóval. Nógrád 
megyében a baglyasaljai a nyolcadik 
ilyen intézmény lesz.

Katolikus általános iskola 
indul Baglyasalján

Katolikus általános iskolát indít a Váci Egyházmegye szeptemberben Sal-
gótarjánban, két osztállyal; a nógrádi megyeszékhelyen eddig nem volt 
ilyen iskola, katolikus óvoda viszont húsz éve működik. A részleteket Salgó-
tarján polgármestere és a váci megyés püspök sajtótájékoztatón ismertette.

Salgótarján Önkormányzata kitüntető címeket, kitüntető emlékérmeket és 
díjakat adott át 2012. január 27-én, a Magyar Kultúra Napja és Salgótarján 
várossá nyilvánításának 90. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnep-
ségen. A közgyűlés SALGÓTARJÁNÉRT kitüntető emlékérmet adományo-
zott a Baglyasalja Barátainak Köre egyesület részére.

Az indoklásban egyebek mellett 
hangsúlyozzák: az 1996-ban ala-
pított Baglyasalja Barátainak Köre 
egyesület Salgótarján Baglyasalja 
városrészének egyik legaktívabb és 
legeredményesebb civil szervezete. 
Legfontosabb feladatuknak tekintik 
a városrész közösségi és kulturális 
múltjának feltárását, továbbadását, 
az értékek megőrzését, gyarapítá-
sát. Tevékenységeik során évek óta 
bizonyítják, hogy nyitottsággal, 
partnerséggel, eredményes munkát 
lehet végezni. A díjat Báti Jánosné 
Baglyasalja Barátainak Köre elnöke 
vehette át.

– Milyen érzés volt átvenni a ki-
tüntetést?

– Nagy büszkeséggel töltött el. 
Két egymást követő évben két dí-
jat tudhat magáénak a baráti kör. 

2011-ben kiérdemeltük a „Civilek a 
Városért” díjat, most pedig a „Sal-
gótarjánért Kitüntető Emlékérem” 
birtokosai lehettünk. Mindez elisme-
rés, hogy tevékenységünk nem csak 
a legszűkebb környezetünknek szól, 
hogy nyitottak vagyunk a város felé 
és eredményesen együttműködünk. 
Visszaigazolás, hogy munkálkodá-
sunk nem csak önmagunkért való.

– Mivel szolgált rá leginkább az 
egyesület erre az elismerésre?

– Sok nagy volumenű dolog tör-
tént az elmúlt években. Szilasi And-
rás kezdeményezésére valósult meg a 
700 éves évforduló méltó megünnep-
lése, kiadvány megjelentetése a 700 
éves Baglyaskő váráról. Lakossági 
összefogással megvalósult a Krisztus 
Király templom oltárának és freskó-
jának felújítása. E feladatok megol-

dása, végrehajtása sok-sok ember 
segítőkészségének, összefogásának, 
nagyszerű csapatmunkájának kö-
szönhető. Ide értve a helyi intézmé-
nyeket, a helyi Vöröskereszt és baráti 
kör tagjait is.

– Kik vallhatják magukénak a 
díjat?

– Úgy vélem, nem csak a baráti 
kör vezetősége és aktív tagjai, hanem 
egész Baglyasalja büszke lehet, mert 
mindenki, ki így, ki úgy, akár társa-
dalmi munkával, szervezéssel, támo-
gatással, akár egy jó szóval, kivette a 
részét a teendőkből. Köszönet mind-
azoknak, akik munkájukkal hozzá-
járultak, hogy hazahozhassuk ezt a 
díjat. Jó volna, ha ez az összefogás 
példaértékű lenne mindenki számára.

Kupcsulik Ágnes

Salgótarjánért kitüntető emlékérmet kapott 
Baglyasalja Barátainak Köre



Baglyasi Hírmondó 2. oldal 2012. március

Baglyasalja Barátainak Köre 
2012. február 3-án tartotta éves 
közgyűlését.

A Milk-Seek tánccsoport, Oláh 
Tibor kétszeres hip-hop Európa baj-
nok, Bonivárt Ágnes, Pilisi Anna és 
Turiczki Noémi látványos műsorral 
köszöntötték a megjelenteket.

A kör tagjai, pártoló tagjai és 
támogatói érdeklődéssel hallgatták 
Báti Jánosné, Pádár Zoltánné és 
Visnovszky Zsuzsanna beszámoló-
it. A vendégek között helyet foglalt 
Korponai Tamás, a városrész ön-
kormányzati képviselője, dr. Dió-
siné Taracsák Judit a SCK elnöke, 
Juhászné Kincses Helén, a Magyar 
Vöröskereszt Nógrád Megyei Szer-
vezetének igazgatója, Nagy Ferenc-
né a Sréter Ferenc Népfőiskolai 
Egyesület elnöke, a SCK alelnöke, 

dr. Csongrády Béla, a Madách-ha-
gyomány Ápoló Egyesület elnöke 
és Szilasi Andrásné, a Vöröskereszt 
helyi szervezetének titkára.

Az elmúlt évi gazdag progra-
mot vetített képekkel is felidézték. 
A vendégek köszöntötték a Magyar 
Kultúra Napján kitüntetett baráti 
kör tagságát. Díjazták a „Tiszta, 
virágos Baglyasaljáért” akció leg-

jobbjait, Nagyi Józsefet, Pampurik 
Györgyöt, Szabó Károlyt, Szolnoki 
Elemért és Tóth Istvánnét.

A közgyűlés felmentette Szila-
si Andrást alelnöki, Halla Józsefet 
és Vercseg Zoltánnét területfelelősi 
megbízatásából.  Az egyesület alel-
nöke Muflár Ferencné, a vezetőség 
új tagja, Tarjányi Viktória, területfe-
lelős, Kabács Éva és Nagy Beáta lett.

Közgyűlést tartott a baráti kör

Salgótarján városias fejlődése már a 19. század utolsó éveiben megindult. 
Hogy a település jogilag is előrelépjen a várossá alakulás felé 1908-ban 
történt az első lépés, amikor képviselő-testület bizottságot hozott létre a 
várossá alakítás előkészítésére. A bizottság meg is kezdte munkáját, de 
az I. világháború, majd az azt követő társadalmi és politikai változások 
miatt ez a törekvés háttérbe szorult, csak 1921-ben került újra a képvise-
lő-testület napirendjére ez a kérdés, ahol megállapították: a városias fej-
lődésű, ipartelepekkel és a hozzájuk tartozó kolóniákkal bíró község ren-
delkezik a városi tanács kialakításához szükséges szellemi erőkkel, illetve 
képességekkel. A Belügyminisztériumhoz 1921 októberében továbbított 
kérelemre év végére meg is érkezett a rendelet, mely engedélyezte Sal-
gótarján nagyközségnek a rendezett tanácsú várossá alakulását. 1922. 
január 27-én délelőtt 9 órakor az Acélgyári Olvasóegylet nagytermében 
megtartotta alakuló közgyűlését Salgótarján rendezett tanácsú város 
képviselő-testülete. Polgármesternek dr. Förster Kálmánt választották.

Nagyszabású városi ünnepséggel 
vette kezdetét a jubileumi megem-
lékezés-sorozat a Magyar Kultúra 
Napján, január 27-én. 1922 e napjától 
működik városként az akkor 20 000 
lelket számláló település. Tavaly év 
végén emlékbizottság alakult, hogy 
méltó módon emlékezhessünk meg 
a várossá válás 90. évfordulójáról, 
melyben az önkormányzat mellett 
civil szervezetek, magánszemélyek, 
szakemberek és városi intézmények 
működnek közre.

Az emlékévet Székyné dr. 
Sztrémi Melinda polgármester 

hirdette ki 2011. október 27-én. 
Az emlékbizottság egy nappal ko-
rábban alakult meg a polgármester 
elnökletével. Tagjai közt minden 
terület reprezentáns képviselőit 
megtaláljuk. Ahogy a városvezető 
mondja, az emlékév kapcsán céljuk 
nem csak a múlt, hanem a jelen és a 
jövőkép feltárásai is.

A jubileumi évben tervezik júni-
us 4-én a Szent Imre hegyen az fel-
újított országzászló felavatását, jú-
liusban Förster Kálmánról nevezik 
el a posta előtti teret. Szeptember 
a bányászhagyományok jegyében 

telik, novemberben újra felállítják a 
temetőben a Krisztus-szobrot. 

Mivel a várossá nyilvánítás év-
fordulója egybe esik a Magyar Kul-
túra Napjával, ezért január 27-én 
nem csak városi kitüntetéseket, dí-
jakat adták át a József Attila Műve-
lődési és Konferencia Központban, 
hanem megemlékezést tartottak a 
Kohász Művelődési Központnál is, 
ahol egykor a város megszületett. 
A városi ünnepségen az alábbi sze-
mélyeknek, közösségeknek adomá-
nyozott a közgyűlés kitüntető em-
lékérmeket, címeket, díjakat:
„Salgótarján Díszpolgára” kitün-

tető cím: Al Ghaoui Hesna
„Pro Urbe” Kitüntető Emlék-

érem: Luda László
„Pro Arte” Művészeti Díj: 

 Molek Csaba
„Salgótarjánért Emlékérem”: 

 Baglyasalja Barátainak Köre
„Kultúráért” – díj: 

 Patakiné Kerner Edit
„Egészségügyért” – díj: 

 Dr. Saada Eyad
„Salgótarján Sportjáért” – díj: 

 Papp Zoltán
„Salgótarján Közszolgálatáért” – 

díj”: Filkorné Hollandi Krisztina
„Salgótarján Gyermekeiért és Ifjú-

ságáért” – díj: Barna Péter
„Szociálpolitikáért” – díj:  Nógrád 

 Megyei Ifjúsági Vöröskereszt
„Salgótarján Közoktatásáért” – 

díj: Andóné Angyal Mária
„Salgótarján Közbiztonságáért” – díj: 

 Garami István tűzoltó ezredes
„Nemzetiségért és kisebbségért” – 

díj: Salgótarjáni 
 Összevont Óvoda Nyitnikék 
 Tagóvoda dolgozói közössége

„Kultúra Mecénása” – díj: 
FA-HÉJ Faipari és Kereskedelmi Kft.

(Forrás: Városunk, 2012. 
január 5. évfolyam 1. szám)

SOROKBAN
A Bodrogi-házaspár fotóiból 

nyílt kiállítás a Baglyaskő Galé-
riában.

*  *  *
Május 12-én gyalogos em-

léktúrát tervezünk őseink nyo-
mán Baglyaskőre.

*  *  *
A Baglyasi Napokra 2012. 

május 26-28.között kerül sor. A 
rendezvénysorozat a pünkösdi 
hangversennyel zárul.

*  *  *
Az Ezüstfenyő Idősek Ott-

hona Idősek Klubjának szolgál-
tatásai ingyenesek, illetve ön-
költségesek. Többféle kulturális 
rendezvényeken vehetnek részt 
az idősek. 2012. április 26-án 
reggel 8-11 óráig nyílt napot ter-
veznek. E napon az érdeklődők 
megtekinthetik a klub életét, 
mindennapjait.

*  *  *
A baglyasi tagóvodában 

a 2012-es évet a gyerekek 
Háromkirály-járásával kezdték. 
A hagyományokhoz híven meg-
tartották a fonó-játékot, melyen 
felelevenítették a régi szokáso-
kat. A Mosoly Alapítvány által 
szervezett arcfestésnek és Szil-
va bohóc előadásának nagy si-
kere volt. A február legnagyobb 
eseménye a farsangi bál volt ki-
csik-agyok örömére, jelmezzel, 
tánccal, finomságokkal, tombo-
lával.

*  *  *
Ugyancsak februárban a 

Boróka Bábszínház előadását 
élvezhették a gyerekek és ellá-
togattak a hüllő kiállításra is.

*  *  *
A Baglyaskő Idősek Ottho-

nában március 8-án a „fiúk“ 
köszöntötték a hölgyeket a 
Nemzetközi Nőnap alakalmá-
ból. Március 14-én az 1848-
49-es szabadságharc emlékére 
rendeztek ünnepséget a baglyasi 
óvodások vendégszereplésével.

*  *  *
A tojásfestő verseny értéke-

lésére április 3-án kerül sor, ahol 
a megyei bentlakásos intézmé-
nyek lakóinak munkájában gyö-
nyörködhetnek a látogatók. 

*  *  *
A Magyar Vöröskereszt Bag-

lyasaljai Szervezete március 
9-én tartotta közgyűlését.

A vezetőségi tagságtól elkö-
szöntek: Csala Katalin elnök, 
Szilasi Andrásné titkár, Csenge-
ri Mihályné gazdasági felelős, 
Ács Miklósné, Budafoki József-
né, Gálosfai Gáborné, Geszti 
Józsefné és Szegedi Lászlóné 
terület felelősök. Az új elnök 
Klenóczkiné Somlyói Edit, a tit-
kár Pintér Attiláné lett.

Kilencven éve város Salgótarján
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Köztünk élnek: Shah Timor 
2012. február 29-én a Baglyasalja Barátainak Köre és a Gaál István Egyesület közös szer-
vezésében bemutattuk Drexler Szilárd – Talán magyar is vagyok című portréfilmjét, mely 
Shah Timor perzsa származású filmes életét mutatja be, aki köztünk él itt, Baglyasalján. 

„Afganisztán fővárosában, Kabulban szü-
lettem 1969-ben. Édesapám egy nagyon is-
mert és elismert történész, költő, kalligráfus  
volt, akinek a világ számos országában ren-
geteg kiállítása és előadása volt. 22 könyve 
jelent meg. Ezek zömmel történelmi tárgyú 
művek, melyek Afganisztán történelmét, ne-
ves személyiségeinek élettörténetét dolgoz-
zák fel. 

1979-ben bevonultak a szovjetek Afga-
nisztánba. A háború borzalmai elől 1984-ben 
a szüleim Magyarországra küldtek tanulni. 
Először Szombathelyre, majd Salgótarjánba 
kerültem. Középiskolai tanulmányaim után 
2008-ig a Magyar Postánál dolgoztam. 2001-
ben megnősültem, feleségemmel, Gabriellá-
val Baglyasalján élünk. 

Gyermekkoromtól kezdve érdekelt a film-
világ, így szerencsésnek mondhatom magam, 
hogy most már főállásban ezzel foglalkozhatom. 
2004-től folyamatosan készítek dokumentum-
filmeket. Az elsőt éppen a baglyasaljai Krisztus 
Király templomról készítettük Brunczel Tibor-
ral. Több kulturális témájú filmemet vetítették 
országos televíziók is, például a Pax TV, illetve 
a Duna Televízió. Közülük most kiemelném az 
Egy képíró a Varázsvölgyből – Gaál István élet-
útja című alkotást. Ez különösen kedves szá-
momra, hiszen egy világhírű filmrendező életét 
és munkásságát mutatja be, aki itt született Sal-
gótarjánban, Pásztón töltötte gyermekéveit és 
Olaszország, illetve India egyetemein tanította a 
filmkészítést és a filmrendezést. Az ő barátsága 
nagyon sokat jelentett számomra. 

Kezdetben nem igazán szerettem Salgó-
tarjánt, de rájöttem, hogy nem az a város, 
ahol hatalmas épületek, bevásárlóközpontok 
vannak, hanem az, ahol az ember szeretetet 
kap, ahol barátai vannak, ahol érvényesülhet. 
Ezért én valóban otthonomnak tekintem Sal-
gótarjánt, Baglyasalját.

Lélegző látóhatár – Sulyok Gab-
riella művészete

(2010)  32 perc

Tartalom: Sulyok Gabriella 
Munkácsy-díjas grafikusművész 
vall a filmben életéről és művé-
szetéről. Gyermekkorának meg-
határozó helyszíne Sopron, mely 
egész életművét végigkíséri. Má-
sik meghatározó hely Bagdad, 
művészetének fő ihlető forrása. 
A filmben Földi Péter Kossuth-
díjas festőművész is méltatja Su-
lyok Gabriella alkotásait.

A Keleti – Cserhát földtani ter-
mészeti értékei

(2010)  30 perc  

Tartalom: A film a Keleti – Cser-
hát földtörténetét, földtani kép-
ződményeit, érdekesebb leleteit 
mutatja be. Helyszínek: Mátra-
szőlős, Kozárd, Cserhátszent-
iván, Sámsonháza, Bér, Buják, 
Mátraverebély-Szentkút

Elhagyott szárnyak – Csohány 
Kálmán művészete

(2010) 58 perc

Tartalom: Csohány Kálmán 
(1925-1980) Munkácsy – díjas 
grafikusművész életét és munkás-
ságát mutatja be a film. Csohány 
a  grafika, az illusztráció mellett 
foglalkozott a kerámiaművészet-
tel, és rengeteg akvarellt is készí-
tett. Halála után Pásztón aktívan 
őrzik szellemi hagyatékát;  kiállí-
tásokkal, rendezvényekkel tiszte-
legnek művészete előtt. 

Élet a szobrok között – ifj. Szabó 
István művészete

(2009)  38 perc

Tartalom: A film a Benczúrfalván 
élő és alkotó ifj. Szabó István 
Munkácsy-díjas szobrászművész 
életét, munkásságát illetve alko-
tásainak a kortárs művészetben 
elfoglaló helyét mutatja be. A 

művész mesél életéről, a gyer-
mekkoráról és az édesapjához, 
id. Szabó Istvánhoz fűződő szo-
ros viszonyáról. A filmben alko-
tásain keresztül felelevenedik id. 
Szabó István Kossuth-díjas szob-
rászművész személyisége is.

Afganisztán I. – II.
(2008)

A Magyar Televízió felkérésére 
a kétrészes dokumentumfilmben 
szakértőként dolgozott: Shah Ti-
mor.  
Rendező: Róbert László, Opera-
tőr: Rácz László
Vetítve: Magyar Televízió

Egy képíró a Varázsvölgyből – 
Gaál István életútja

(2006-2007)  62’ 
(magyar, angol, olasz felirattal)

Tartalom: A salgótarjáni szüle-
tésű, Pásztón gyermekeskedett 
Kossuth-díjas filmrendező éle-
téről szól. A filmben helyet kap-
nak olyan nagy játékfilmek el-
készítésének körülményei, mint 
például a korszakalkotó Sodrás-
ban, vagy a dokumentumfilmek 
közül a Bartók Béla életét be-
mutató háromrészes Gyökerek.  
Ez a film bejutott a Nemzetközi 
Képzőművészeti Filmfesztivál 
döntőjébe.

Válogatás Shah Timor filmjeiből
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Húsvéti recept

Szalonnás bárány 
zsenge répával

Hozzávalók:
1 kg báránycomb, 15 dkg sza-

lonna, csipetnyi kakukkfű, olaj, 
őrölt bors, só.

A körethez: 1 csokor sárgaré-
pa, 3 evőkanál vaj, cukor, korian-
derlevél, só.

Elkészítése:
Csontozzuk ki a bárányt, a 

csont helyét sóval, borssal, ka-
kukkfűvel szórjuk meg, majd for-
mázzuk hengeresre, és burkoljuk 
be szalonnával. Zsineggel kötöz-
zük körbe, hogy a szép formája 
sütés közben is megmaradjon. 
Serpenyőben, kevés olajban hir-
telen süssük körbe, hogy kérget 
kapjon a hús, majd tegyük tep-
sibe, és olajjal meg kevés vízzel 
meglocsolva 160 fokon süssük 
meg ( ne süssük túl szárazra).

A répát sós-cukros vízben pá-
roljuk meg, majd bő vajban fony-
nyasszuk meg a korianderlevelet, 
és ebben forgassuk meg tálalás 
előtt. A báránycomb helyettesít-
hető csirkemellel vagy sertés-
combbal.

Jó étvágyat!

Fontos az is, hogy a ter-
mesztésre használt terület ta-
laját felturbózzuk. Ez történ-
het műtrágyával vagy szerves 
szarvasmarhatrágyával is, de ha 
már rendelkezünk a kertünkben 
komposztálóval, akkor az abban 
termett komposzt is kiváló talaj-
javító adalék.

Ezután jön a növények ki-

ültetése, aminek ideje függ a 
növény tenyészidejétől, a hő-
igényétől és attól is, hogy mikor 
szeretnénk a termését fogyasz-
tani. A paradicsom palántákat 
már április végén ki lehet ül-
tetni, mivel ha jól begyökere-
sedik, akkor a kisebb fagyokat 
is átvészeli. A paprikánál már 
más a helyzet, mert ez sokkal 

fagyérzékenyebb, ezért érdemes 
csak május 15-e után kiültetni, 
amikor már biztosan nem szá-
míthatunk váratlan fagyra.

Kiültetésnél figyelni kell 
arra, hogy elkerüljük az úgyne-
vezett átültetési sokkot, melyet a 
hirtelen megváltozott környeze-
ti körülmények, és a gyökérzet 
megbolygatása okozhat. Ilyen-
kor a növény fejlődése kissé le-
lassul, amíg meg nem szokja az 
új helyét, ezért érdemes borús, 
esős időt választani a kiültetés-
re, vagy ha ez nem oldható meg, 
akkor az esti órákat. Figyeljünk 
arra, hogy a frissen kiültetett kis 
növényeinket jó alaposan öntöz-
zük be! A palántákat mindféle-
képpen érdemes először hozzá-
szoktatni az új helyükhöz, mivel 
itt más a páratartalom, mint a 
zárt térben.

Érdemes pár palántát tartalé-
kolni, mivel előfordulhat, hogy 
a legnagyobb óvatosság ellenére 
is néhány tő tönkremegy. Ilyen-
kor a tartalékokkal pótolhatjuk 
azokat.

Városszerte találkozni ma-
napság panaszkodó embe-
rekkel, akik valamilyen kárt 
szenvedtek: ellopták a pénz-
tárcájukat, elvitték a buszon 
a táskájukat, megtámadták 
őket a város valamely pont-
ján, a lakásukból tűnt el érték, 
de lehetne még sok mindent 
sorolni.

Ezek az esetek mind elkerül-
hetőek, megelőzhetőek. Tartsuk 
be az íratlan szabályokat!
•  A piacon, vagy a vásárlás szín-

helyén a pénztárcát nem szabad 
jól látható és könnyen hozzá-
férhető helyen. Hagyni.  Az 
autóbuszon kerülni kell a nagy 
tömeget.

•  Tömött autóbuszon a bevásárolt 
áruval tömött szatyrot, táskát 
mindig a fogantyújánál szorí-
tom, és nem engedem el.

•  Ha a város kevésbé biztonságos 
helyén kell közlekedni, akkor 
megnézem, hogy nem látok-e 
közelben, előttem utánam gya-
nús személyt.

•  Akit nem ismerek, vagy megfe-
lelően nem igazolta magát, nem 
engedem be a lakásomba, főleg 
ha többen vannak.

Fenti esetek fordultak elő 
Baglyasalján élőkkel, de mind el-
kerülhetőek lettek volna egy kis 
odafigyeléssel.

Sokadszor felmerül a kérdés: 
ilyenkor hol van a polgárőrség? 
Baglyasalján jelenleg három 
ember él, aki vállal valamit a 
közrend és a közbiztonság fenn-
tartásáért ingyen, minden ellen-
szolgáltatás nélkül. Sőt, mivel 
az egyesület tagjai, havi tagdíjat 
is fizetnek. Amikor megalakult 
a polgárőrség, 29 fővel nagyobb 

biztonságban tudhattuk magun-
kat.

Ha netán olyasmi jut a tudo-
másunkra, hogy készül „valami” 
a településen, akkor Zagyvapál-
falváról kell polgárőröket éjsza-
kára, vagy egy rendezvényre ki-
vezényelni. Miért nem figyelünk 
jobban egymásra? Miért nem 
jönnek polgárőrnek a baglyasiak?

Tegyünk együtt a közbizton-
ságért, egymásért, szűkebb pátri-
ánkban, Baglyasalján (is)!

Serfőző Imre

Kérjük, adományaival, adója 1%-ának felajánlásával támogassa Baglyasaljáért végzett munkánkat!
Számlaszámunk: 11741000-20172633 • Adószámunk: 18633461-1-12

Készüljünk fel az ásásra és a palántázásra!
Veteményesünkben az ágyást akkor ássuk fel, ha a talajba már 
könnyen be tudjuk szúrni az ásót, az nem fagyos, illetve nem nedves.

Tegyünk együtt a közbiztonságért!


