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„Az évek évszázadokat léptek”
Baglyasalja hatvankét éve csatlakozott Salgótarjánhoz

Varga Lajos költő „Sal-
gótarján” című versében 
megfogalmazott gondolat 
városunkban szinte szó sze-
rint érvényes: „Az évek év-
századokat léptek.” Az elmúlt 
három évben településünk 
évszázados múltjára emlé-
keztünk. Ebben az évben – a 
városi rendezvény- sorozat-
hoz csatlakozva – Salgótarján 
várossá válásának 90 éves 
történéseit idézzük. Városunk 
fejlődése már a XIX. század 
második felében felgyorsult. 

A bányászat megindulása és 
rohamos fejlődése, az ipari 
üzemek telepítése, gyors nö-
vekedése, a vasút megindítá-
sa, a gazdaság megerősödését 
és az ezzel járó lakosságszám 
bővülését eredményezte. Köz-
jogi minősítését, új lehetősé-
gek megnyitását az 1922. évi 
várossá nyilvánítás adta meg 
Salgótarjánnak. A város fej-
lődésében hasonló előrelépés 
lehetőségeit és természetesen 
új kötelezettségeket az 1950. 
évi megyeszékhellyé kijelölés 

és a későbbi megyei jogú vá-
rossá válás hozott. Az előbbi 
eseményhez és az ezt követő 
évekhez kötődik több közeli 
település – elsőként Baglyas-
alja – kapcsolódása a város-
hoz.

Végiggondolva a korabeli 
döntés következményeit, leve-
let küldtünk Salgótarján Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zatának, amelyet Székyné dr. 
Sztrémi Melinda polgármester 
asszony a márciusi közgyűlé-
sen felolvasott.

Az új városrészek növeke-
dést, gazdagodást, de sajátos 
gondokat is jelentettek és jelen-
tenek ma is a városvezetésnek 
és az ott élő lakosságnak. A 
Baglyasi Napok keretében, az 
idei Civil Fórumon ezekről a 
kérdésekről folytattunk eszme-
cserét, közösen kerestünk meg-
oldásokat gondjainkra.

Szilasi András

Városunkban 
történt

Három főiskolával, illetve 
egyetemmel is tárgyalnak azért, 
hogy tovább működhessen a 
salgótarjáni főiskolai képzés, 
amelyre az optimálisnál továbbra 
is kevesebb a jelentkező, a hiány-
zó forrásokat pedig nem tudják 
már finanszírozni az iskolát ed-
dig támogató önkormányzatok.

*  *  *
Szobrot állítanak Salgótar-

jánban az első helyi polgármes-
ternek, Förster Kálmánnak a 
település várossá nyilvánításá-
nak 90. évfordulóján. A szobrot 
Förster Kálmán születésnapján, 
július 29-én avatják, hogy méltó 
módon megőrizzék a település 
első polgármesterének emlékét. 
Az egész alakos, mészkő szobrot 
Molnár Péter szobrászművész 
készíti el 15 millió forintért. 

*  *  *
Koszorúzással emlékeztek a 

holokauszt salgótarjáni áldoza-
taira kedden a Főposta falán el-
helyezett emléktáblánál.  Eötvös 
Mihály, a nógrádi megyeszékhely 
független alpolgármestere úgy fo-
galmazott: olyan emberekre em-
lékeznek, akiknek arra sem volt 
esélyük, hogy megvédjék magu-
kat. „Áldozatul estek az antisze-
mitizmus őrületének egy olyan 
korban, amikor a legtöbben már 
azt hitték, hogy a háború rémsége 
a végéhez közeledik” - mondta.

*  *  *
Civil kezdeményezésre restau-

rálják a salgótarjáni Kálvária stáci-
óit; Bóna Kovács Károly 1938-ban 
készült 14 domborművét a Képző-
művészeti Egyetem Restaurátor 
Tanszéke újítja fel.  Az időjárás 
kikezdte a domborműveket, illetve 
az alkotásokat magukban foglaló 
házak is sérültek; egyes alakok 
részben felismerhetetlenné váltak.

*  *  *
Fél évig szünetel a Nógrád 

Volán Zrt. és Salgótarján önkor-
mányzata közötti per, mert lehe-
tőség látszik a megegyezésre; a 
pert a közlekedési cég indította 
174 millió forintos vesztesége 
miatt. A két fél úgy ítélte meg, 
hogy van lehetőség a peren kívüli 
megegyezésre, ezért a per szüne-
teltetésében egyeztek meg.
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Baglyasi Napok 2012
Ebben az évben is gazdag programokat kínált az érdeklődőknek 
a Baglyasi Napok rendezvénysorozata, melynek keretében került 
sor a Civil Fórumra is.

A programok keretében tizen-
hatodik alkalommal szerveztek 
véradást a baglyasaljai vörös-
keresztesek. Az idén negyvenen 
jelentkeztek, és huszonnyolcan 
bizonyultak alkalmasnak a vér-
adásra.

Maruzs Éva gyűjteményéből 
válogatott babák kiállítása nyílott 
a Baglyasaljai Tagóvodában. Az 
óvodások műsorral, Báti Jánosné 
a BBK elnöke méltató szavakkal 
köszöntötte a gyűjtőt és a népes 
érdeklődő közönséget.

Sokan tapsoltak az „Ilyenek 
vagyunk, ilyenek leszünk” köz-
reműködőinek. Tánc, dal, zene, 
vers és sok-sok tehetséges fiatal. 
Ez jellemezte a bemutatót, me-
lyen gázsi helyett csokoládé volt 
a fellépők jutalma.

Kicsik és nagyok is jól szóra-
koztak a játékdélutánon. A leg-
ügyesebbek ajándékot kaptak.

Újra volt focitorna. A III. 
Baglyaskő vár Női Labdarúgó 
Kupa 2012. eredménye, 1. Do-
rogháza, 2. SÖLET, 3. Etes.  A 
torna legjobb játékosa: Végh Éva 
(Dorogháza)

*  *  *
Salgótarján várossá válását 

követő 90. esztendőben jelentő-
sen fejlődött gazdasága és infra-

struktúrája. A növekedés egyik 
kiemelt tényezője volt, hogy 
1950-ben Nógrád megye köz-
igazgatási központja lett. Az ezt 
követő időszakban több közeli 
település – köztük Baglyasalja is 
– kapcsolódott a városhoz. Ezzel 
erőteljes ipari gazdagodás és la-
kosságszám bővülés járt együtt. 
A hatvanas években végrehajtott 
városrekonstrukció keretei kö-
zött a megyeszékhelyi feladatok 
ellátására alkalmas intézmények 
(művelődési központ, könyvtár, 
múzeum, kórház, stb.) épültek, 
amelyek elsősorban a városla-
kókat gazdagították, de megvál-
toztatták a külső városrészekben 
lévő intézmények szerepét, hely-
zetét. Az idei Civil Fórumon a 
kialakult helyzetről, gondokról 
folytattunk eszmecserét polgár-
mesterünk, Székyné dr. Sztrémi 
Melinda, dr. Fodor Miklós Zol-
tán történész-muzeológus, ön-
kormányzati képviselők, civil 
vezetők részvételével.

Immár hagyományosan a Ci-
vil Fórumhoz kapcsolódóan ke-
rültek átadásra az elismerések a 
Baráti Kör munkáját segítő sze-
mélyeknek. “Baglyasaljáért” dí-
jat kapott: Budafoki József, Csu-
ka Sándorné és Majoros János.
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Köztünk élnek: Kiss Ildikó
A „Baglyasaljáért” díjat 2001-től kapják meg az arra legér-
demesebbek. Kiss Ildikó, a diákotthon nemrégiben lemon-
dott vezetője 2010-ben kapta meg az elismerést. A pedagógus 
2002-től vesz részt aktívan Baglyasalja civil életében, tagja a 
Baglyasalja Barátainak Körének és a Vöröskeresztnek helyi 
szervezetének is.

„1974-ben születtem Sal-
gótarjánban. Gyermekkoromat 
állami gondozásban töltöttem, 
távol a szülői ház szeretetétől, 
biztonságától. Az iskolában 
jó tanuló voltam és két nevelő 
segítségével sikerült elérnem, 
hogy valamiben kitűnjek a töb-
biek közül. Több szavalóverse-
nyen értem el szép helyezése-
ket. Irodalom iránti szeretetem 
a mai napig megmaradt. Azt 
hiszem, hogy a versmondás 
segített abban hogy egy kicsit 
megvalósítsam önmagam. 

Jó eredménnyel fejeztem be 
az általános iskolát. A 8. osztály 
elvégzése után egészségügyi 
szakközépiskolába mentem 
tovább tanulni. Érettségi után, 
2004 augusztusában sikerült 
elhelyezkednem gyermekfelü-

gyelőként a Bóna Kovács Ká-
roly Általános Iskola és Diák-
otthonban. 

Akkoriban sokszor feltettem 
magamnak azt a kérdést, hogy 
jó úton vagyok-e? Egy ilyen 
életút után szabad-e nekem 
részt vállalnom abban, hogy 
más emberek, más gyerekek 
sorsát megpróbáljam pozití-
van befolyásolni? Elég erős 
vagyok-e, meg tudom-e vívni 
belső harcaimat meg tudom-e 
valósítani a lélek és a test egy-
ségét?

Munka mellett levelező ta-
gozaton szereztem meg első 
diplomámat Egerben az Eszter-
házy Károly Tanárképző Főis-
kolán. Pedagógia szakos neve-
lőtanári diplomával már nem 
gyermekfelügyelőként, hanem 

napközis nevelőként dolgoztam 
a diákotthonban.

1997. április 17- én született 
meg kisfiunk Balázs, így teljes 
lett az életem. Ő jelenleg a Ma-
dách Imre Gimnázium és Szak-
középiskola tanulója.

2002-ben kezdtem el vezető-
ként dolgozni a diákotthonban. 
Jelenleg fejlesztő pedagógiát 
tanulok az ELTE-n. Reménye-
im szerint mire ezeket a sorokat 
olvassák, már megvan a diplo-
mám.

2002-től veszek részt aktí-
van Baglyasalja civil életében. 
Tagja vagyok a Baglyasalja Ba-
rátainak Körének, illetve a He-
lyi Vöröskeresztnek is.

Komoly döntést hoztam, 
amikor június 15-én lemond-
tam a magasabb vezetői meg-
bízatásról, így a következő 
tanévben már nem én leszek 
a diákotthon vezetője. Ezúton 
is köszönöm tanítványaim, 
kollégáim, a szülők, a civil 
szervezetek, és magánembe-

rek támogatását az elmúlt idő-
szakban.

A civil szervezeteknek to-
vábbra is aktív tagja maradok, 
és igyekszem tenni településün-
kért.”

Kiss Ildikó

Szilváskőtől Cortina 
d’ Ampezzoig

Tél, hó, sport, gyönyörű tá-
jak, barátság, egészség, szülői 
példamutatás. Ezek a szavak 
hangzottak el legtöbbször Tar-
nóczi László vetítettképes elő-

adásán. Az érdeklődő közönség 
soraiban iskolások, de nagy-
mamák és nagypapák is helyet 
foglaltak. A téli képek nézése 
közben is forró volt a hangulat.

„Itt állt a XIII-XIV. század-
ban Baglyaskő vára. A 700 éves 
Baglyaskő-Salgótarján emlék-
év alkalmából állíttatta a Bük-
ki Nemzeti Park Igazgatóság, 
Baglyasalja Barátainak Köre és 
Salgótarján Megyei Jogú Város 

Emléktábla 
Baglyaskő-váránál

Önkormányzata 
2011.”

E szövegű 
emléktábla ke-
rült arra a kétágú 
megkövesedett lá-
vaoszlopra, amely 
a múlt tanújaként 
maradt meg az 
egykori várból. 
Az emléktábla-
avató ünnepség 
nemcsak tartal-
mában, érzelmi 
hőfokában, hanem 
külsőségeiben is 
méltó volt az alka-
lomhoz: a lovagok 
korabeli jelmez-
ben, jelképekkel 
vonultak fel, ülték 

meg szilaj lovaikat és vívták 
meg párbajaikat.

Az emléktáblát Székyné dr. 
Sztrémi Melinda, Duska József 
és Báti Jánosné Baglyasalja 
Barátainak Köre elnöke leplez-
te le.
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Önkormányzati képviselőnk, 
Korponai Tamás 

minden hónap utolsó hétfőjén 
18 és 19 óra között tartja 

fogadónapját, a Diákotthonban 
lévő civil helyiségben.

Baglyasalja Barátainak Köre 
időszakos kiadványa
Szerkesztőbizottság:

Muflár Ferencné, Shah Gabriella
Serfőző Imre, Szásziné Kupcsulik 

Ágnes, Tarjányi Viktória, 
Kalcsó István, Vaskor István.

Felelős kiadó:
Báti Jánosné a BBK elnöke

Technikai segítő: Kupcsulik József
Postacím:

Baglyasalja Barátainak Köre,
3102.Salgótarján, Petőfi u.96.

e-mail: baratikor@baglyasalja.hu, 
honlap: www.baglyasalja.hu

Nyomtatás: Inter-Etikett Nyomda Kft.,
3100. Salgótarján, Füleki u.68.

ISSN 2061-6228
A Baglyasi Hírmondó a Baglyasalja Bará- 

tainak Köre támogatásával jelent meg.

Sokszínű programok a Vöröskeresztnél
A Magyar Vöröskereszt Baglyasaljai Szervezetének újjáalakult 3 fős ve-
zetősége a 8 fő területfelelőssel együtt folytatja a közgyűlésen elfogadott 
program végrehajtását.

Fő célunk az emberi kapcso-
latok ápolása, az idősek, betegek, 
rászorulók segítése, a személyes 
kapcsolattartás. Beteglátogatá-
son voltunk 4 tagtársunknál, il-
letve segítőnknél. Segédeszközt 
biztosítottunk 4 baglyasaljai la-
kótársunknak. 

Születésnapjuk alkalmából 
meglátogattunk 5 szépkorút, akik 
közül hárman az idei évben töltötték 
be a kilencvenedik életévüket, ketten 
pedig túllépték azt. Brechó Lajos-
nét 80. születésnapján köszöntöttük, 
aki 62 éve aktív tagja a baglyasaljai 
alapszervezetnek. Jóleső érzés töltött 
el bennünket az idős emberek és csa-
ládtagjaik öröme láttán.

Szomorú kötelezettségünknek 
tettünk eleget, mikor 1 tagunkat és 1 
területfelelősünket utolsó útjára kí-
sértünk, végső búcsút vettünk tőlük.

Érettségije alkalmából köszön-
töttük a Vöröskereszt „fogadott 
gyermekét”Rohoska Noémit. Névre 
szóló ajándékunkat megilletődve 
fogadta. További életéhez sok sikert 
kívánunk.

Rendezvényekben is bővelked-
tünk az elmúlt hónapokban.

• A Baglyasalja Barátainak Köre 
segítségével ruhagyűjtést és ruhabör-
zét szerveztünk. 

• Alapszervezetünket 5 önkéntes 
képviselte a Magyar Vöröskereszt 
Nógrád Megyei Szervezetének 
éves küldöttgyűlésén, ahol megün-
nepeltük a Vöröskereszt és Vörös 
Félhold társaságok május 8-i világ-
napját is. 

• A Magyar Vöröskereszt május 
16-i születésnapjára Benedek Elek: 
Dal a szeretetről című versével em-
lékeztünk a Diákotthonban rendezett 
kultúrműsoron. 

• A Baglyasi Napok rendezvénye-
in belül ismét megszerveztük a vér-
adást, melyre 16. alkalommal került 
sor. 41 fő véradásra jelentkező közül, 
29 fő felelt meg donornak. 

Önzetlen segítségüket a Vörös-
kereszt megyei szervezete által ado-
mányozott kabátokkal köszöntük 
meg. Szerény ajándékunkkal külön 
elismerésünket fejeztük ki az első és 
a családi véradóknak.

Ezúton köszönjük véradóink 
önzetlen cselekedetét, azt, hogy 
mindenki számára példaértékű ma-
gatartást tanúsítottak, esélyt adtak a 
rászoruló, beteg embertársaiknak. A 
véradás sikerességét aktivistáink ön-
kéntes munkája segítette elő.

Június elején a baglyasi tagóvoda 
egészségnapi programjában segéd-
keztünk a gyerekek súly-magasság-
mellkörfogat-vérnyomás mérésében. 
Egészségmegőrzésüket gyümölcsös 
müzli szelettel támogattuk.
Baglyasaljai Vöröskereszt Vezetősége

Klenoczkiné Somlyói Edit

Természetes permetlevek 
kertből, mezőről

A növekedési időszakban számos zöldség, gyümölcs és virág meghálálja, ha 
néha kap egy kis doppingszert. A permetlé „hazai termésből” is elkészíthető. 

A természetes növényi levek 
ráadásul nemcsak tápanyag-kiegé-
szítést jelentenek számukra, hanem 
többnyire a kártevők ellen is hatáso-
sak. Elsősorban a megelőzésben vesz-
szük hasznukat, de akkor is érdemes 
kipróbálni a következő természetes 
permetleveket, ha már megjelentek 
a levéltetvek, gombák növényeinken. 

Már csak azért is, mert az alapanya-
gok ingyen rendelkezésünkre állnak. 
A tapasztalatok szerint készítésükhöz 
az esővíz a legjobb, ám ennek hiá-
nyában a közönséges csapvíz is meg-
felelő, ha néhány napig napos helyen 
állni hagyjuk.

Csalánlé
Főként levéltetvek ellen hatásos, 

ám növényeink tövét akkor is lo-
csolhatjuk vele, ha éppen semmiféle 
kártevő nem telepedett meg rajtuk, 
hiszen a csalán magas vitamin és ás-
ványi anyag tartalma miatt általános 
erősítő szerként is működik. A per-

metszerhez 1 kg felaprított friss zöld 
csalánt felöntünk tíz liter vízzel, és 
36-48 órai állás után hígítatlanul per-
metezünk vele.

Zsurlófőzet
A gombafertőzésre hajlamos nö-

vényeket, például a paradicsomot, az 
epret és a rózsákat megelőzésképpen 
zsurlófőzettel permetezzük. Erősen 

párás, nedves napokon, 
amikor fennáll a gombá-
sodás veszélye, minden-
képp permetezzünk vele 
(közvetlenül a növényre 
és a talajra is). Készítése 
egyszerű: 30 dkg zsurlót 
5 liter vízben egy órán 
keresztül főzzünk kis 
lángon, majd ötszörösére 
hígítjuk, lehűtjük és már 
használhatjuk is.

Kamillalé
Két marék kamilla-

virágot másfél liter vízben fél napig 
áztatunk, majd leszűrjük és ötszörös 
hígításban permetezünk (locsoló-
kannával is mehet a növényekre). 
Tapasztalatok szerint a zöld levéltet-
veket riasztja.

Pitypanglé
A pitypangból készült permetlé 

növekedésserkentő a legtöbb nö-
vényre. A szerhez körülbelül 2 kg 
friss levélre van szükség, melyet tíz 
liter vízben két hétig erjesztünk, na-
ponta kevergetve. Ötszörös hígítás-
ban tavasszal és ősszel a talajra és a 
növényekre permetezzük.

Óvodai események
A baglyasi tagóvodában rengeteg 

programban vehettek részt a gyere-
kek az elmúlt időszakban.

Május elején műsorral, a gyere-
kek készítette sütivel és ajándékkal 
köszöntöttük az édesanyákat. Ebből 
az alkalomból az idősek otthonában 
lakókat és az idősek klubjának tagjait 
is ünnepi műsorral leptük meg.

Gyermekeink részt vettek a városi 
falmászó versenyen, és képviseltek 
minket az ugyancsak városi mesemon-
dó versenyen is. A nagyobb fiúk az 
MLSZ által szervezett focimeccsen is 
részt vettek, idén harmadik alkalommal.

Vendégeink is voltak az elmúlt 
időszakban. Sanyi bohóc és segéd-
je zenés műsorral kedveskedett a 
gyerekekenek. Ismét eljött hozzánk a 

Bűvész Laci bácsi a kiskutyáival, és 
egy fantasztikus műsorral.

Maruzs Éva babakiállítása a 
Baglyasi Napok alkalmából volt lát-
ható óvodánkban. A különböző korok 
ruháit viselő babák illettek a város 
90. születésnapja alkalmából szerve-
zett programokba.

Nagy örömünkre ellátogathattunk 
Szilvásváradra is a gyerekekkel. Nagyon 
jól érezte magát kicsi-nagy egyaránt.

A helyi vöröskeresztes aktivisták 
és szülők segítségével ismét meg-
tartottuk egészségnapunkat méretke-
zéssel, játékos feladatokkal, ajándék-
kal, Oriflam-kóstolóval. Június 7-én 
elbúcsúztunk az iskolába készülő 
gyermekeinktől. Nekik sok sikert kí-
vánunk az iskolára!

A gyerekek és az óvoda dolgozói 
nevében nagyon megköszönjük Bod-
nár Béla Úr önzetlen segítségét, aki 
homokkal támogatta intézményün-
ket, így gyermekeink ismét birtokba 
vehették a homokozót.

Óvodánk június 22-én bezárt a 
nyári időszakra. Július 2-től egy hétig 
a hagyományosan megszervezésre 
kerülő néphagyományőrző kézműves 
táborunk várja az érdeklődőket!

Málnás rolád
Hozzávalók (piskótához): 6 db tojás, 6 púpozott ek.cukor, 6 

púpozott ek. liszt, egy kevés sütőpor, pici só. Krémhez: 25 dkg 
tejszín, krémsajt, 10 dkg porcukor, l citrom leve, 20 dkg málna

Elkészítése
A piskótát a következőképpen készítjük el. Kettéválaszt-

juk a tojásokat, a fehérjét egy keverőtálba, a sárgáját egy 
pohárba tesszük. A fehérjét egy pici sóval kissé habosra ke-
verjük, majd beletesszük a cukrot és kemény habbá verjük. 

A tojássárgákat beletessszük a habba, majd tovább verjük a 
habverővel. A lisztet a sütőporral lassú keveréssel hozzáad-
juk a habhoz, de nem az elektromos habverővel.

Nagy tepsibe tesszük (sütőpapírra) és megsütjük. Sü-
tés után feltekerjük, nedves konyharuhára téve. Amíg ki-
hűl, a porcukrot és a citrom levét keverjük ki a tejszínnel 
és a krémsajttal, majd egyenletesen osszuk el a piskótán. 
Szórjuk meg a málnaszemekkel és újra tekerjük fel.

Tálalás előtt egy órára tegyük hűtőbe.
Jó étvágyat kívánunk!


