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Tisztelt Emlékező Közösség! 
Kedves Hölgyeim és Uraim!

Tisztelettel köszöntöm Önö-
ket Salgótarján város önkor-
mányzata nevében Baglyasalja 
bányásznapi rendezvényén.

Hagyományosan szeptember 
első vasárnapján ünnepeljük a ne-
héz és küzdelmes munkát végző 
bányászokat. 1951 előtt bányavi-
dékenként eltérő időpontban ren-
dezték ezeket az ünnepségeket, 
majd a háború és az azt követő 
új politikai berendezkedés kö-
vetkeztében 1951-től mindenhol 
egy időpontban: szeptember első 
vasárnapján ünneplik a Bányász-
napot.

A bányászat azon kevés szak-
mák közé tartozik, amely műkö-
dése első évtizedeitől megtartja 
szakmai ünnepét.

Az idők folyamán azonban az 
ünnepség szellemisége sokat vál-
tozott. Szeptember első hétvégé-
jén a bányásztársadalom eredeti-
leg az elhunyt, tárnákban rekedt 
bányászokra emlékezett, majd 
az összetartozást ünnepelték e 
napon, s később mindehhez csat-
lakozott a társadalom egésze, el-
ismerve a szakma teljesítményét, 
a bányászok áldozatos munkáját.

Ők nap mint nap vállalták a 
veszélyeket, értéket teremtettek 
a kultúra és közösség területén 
egyaránt. Példaként szolgálnak 
a ma emberének alázatból és 
kitartásból, hiszen a bányászok 
mindig összefogással, egymásra 
figyelve tették a dolgukat. 

A bányaipar – talán pont a mun-
ka nehéz és veszélyes volta okán 
– közösséget és kultúrát teremtett. 
Bár hosszú idő telt el azóta, hogy 
bezárták az utolsó mélyművelésű 
szénbányát megyénkben, az egy-
kori bányák nyugdíjasai ma is őr-
zik hagyományaikat, megtartják 
ünnepeiket. Nekik is köszönhető, 
hogy a város több pontján emlék-
helyeken, temetőkertekben virág-
gal, koszorúval tiszteleghetünk a 
bányászok előtt.

A bányászmúltunkat és annak 
örökségét Közép – Európában 
egyedülálló Bányamúzeum is 
őrzi, mely több mint egy kiállí-
tóhely. Örök mementója a sal-
gótarjáni bányászok áldozatos, 
sokszor nehéz életének.

A tavalyi évben átadott „Bá-
nya a lábunk alatt” emlékművel 
előttük tisztelegtünk. Célunk 
volt, hogy a bányász múlt hét-
köznapjaink része legyen. …

… Köszönöm Baglyasalja tár-
sadalmi és civil szervezetinek, 
hogy működésükkel nem enge-
dik elveszni a bányász hagyomá-
nyokat és mindig emlékeztetnek 
bányaváros múltunkra. Értékeket 
hozott létre ez a korszak, olyano-
kat, amelyeket őriznünk kell és 
tovább kell adnunk az utódok-
nak, hiszen Salgótarjánt a szén-
bányászat tette várossá, megye-
székhellyé.

Különösen fontos ez a gondo-
lat ebben az évben, amikor a vá-
rossá nyilvánítás 90. évfordulóját 
ünnepeljük.

A bányászat és a kohászat 
mindig egymást segítette, nem 
létezhetett egyik a másik nélkül. 
A vonatok, a gőzgépek a szénből 
kapták erejüket. Minden gép, ami 
termelt, elsősorban a kőszénből 

kapott energiával élt, és a kohók-
ból kikerült anyagból jött létre. A 
szén által vált lakhatóvá Földünk, 
a fényforrásaink táplálékául is az 
szolgált.

A szén az emberi sorsokat irá-
nyító fogalommá vált, amelyhez 
egyaránt fűződik boldogság, jólét 
és munka, valamint nyomor és 
szenvedés.

Emlékezzünk most arra, hogy 
a szén volt az ipari élet elindítója 
és a haladás motorja, így a bányá-
szok munkája alapozta meg Sal-
gótarján várossá válását.

Jó szerencsét!
(Részletek Eötvös Mihály, 

Salgótarján Megyei Jogú Város 
alpolgármesterének bányászna-
pi beszédéből.)

Bányásznap 2012
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Pillanatképek, események, programok

A Bodrogi házaspár természet fotóiból és hollan-
diai képeiből nyílt kiállítás a Baglyaskő Galériában.

A Baglyaskő-vár környékén Történelmi Nap kere-
tében megelevenedett a középkor.

Mostanában sokszor panaszkodunk, hogy nincs 
pénzünk fontos dolgokra. Ez bizony így van a csa-
ládban, az egyes településeken, de az egész or-
szágban is. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy nem 
vigyázunk meglévő vagyonunkra, veszni hagyjuk 
értékeinket. Baglyasalja egyik értékes, több szere-
pet betöltő létesítménye a Diákotthon, az egykori 
Bányakaszinó és környéke. A közelmúltban Eu-
rópai Uniós forrásból felújították, de sok minden-
re nem jutott pénz. Az „idő vasfoga” kikezdte, de 
felelőtlen személyek is több helyen megrongálták 
az épületet körülvevő, különleges kivitelezésű ke-
rítést. Szerencsére vannak, akik menteni akarják 
közös vagyonunkat. Ezek közé tartozik Kupcsulik 
József, Majoros János és Szilasi András, akik meg-
próbálják megállítani a pusztulást. 

Részt vettünk partnerszervezetünk a Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület „Ünnepelj a szabadban” el-
nevezésű rendezvényén.

Gyöngyöspata, Gyöngyös, Mátrafüred, Sástó, 
Mátraháza, Kékestető voltak a mátrai kirándulás 
állomásai.

– 2012. június 2-án ün-
nepelte 60. házassági évfor-
dulóját a Szőke-házaspár. 
Ezen alkalomból csekély kis 
ajándékkal és virággal ked-
veskedtünk nekik, szerény 
ünneplés keretében. Utólag is 
Isten éltesse őket még sokáig.

– Júniusban részt vettünk 
Lengyel Judit és Tóth Tibor 
színvonalas élőadásán - „90 év 
-9 zene”-, ahol nagyon jól érez-
ték  magunkat a klub tagjai.

– Augusztusban került sor 
Dósa Zsuzsanna üvegterve-
ző bemutatkozó előadására, 
ahol fény derült arra, hogyan 
is keletkeznek a csodálatos 
üvegpoharak, kelyhek, vázák. 
Tagjaink között vannak olya-
nok, akik maguk is érintettek 
az üveggyártásban, nekik na-
gyon tetszett az előadás.

Különleges szakma képvise-
lője, Dósa Zsuzsanna üveg-
tervező mutatkozott be és 
mutatta be szép alkotásait.

– Augusztusban éves ha-
gyománynak tettünk ele-
get, részt vettünk az Idősek 
Búcsúján a Mátraverebély-
Szentkúton.

– Szintén augusztusban a 
helyi Vöröskereszt szervezésé-
ben Fekécs Edit előadását hall-
gattuk meg, aki megismertette 
velünk a vegyszer- és káros 
anyag-mentes mosás és tisztí-
tás titkait. Ezek után kis „tere-
fere” következett, ahol recepte-
ket cseréltek az egybegyűltek.

– Klubunk tagjai rendsze-
resen részt vettek a Baglyaskő 
Galériában megrendezett ki-
állításokon.

Továbbra is szeretettel 
várjuk új tagok jelentkezé-
sét, személyesen az Idősek 
klubjában.(Baglyasalja, Pe-
tőfi út 92.-94.)

A Vöröskereszt Baglyasal-
jai Szervezete a nyár folyamán 
meglátogatta Robotka Jánosnét, 
aki már túl van kilencvenedik 
évén. Egy tagjukat, Csóti Istvánt 
köszöntötték 90. születésnapja 
alkalmából, aki jó egészségnek 
örvend ebben a szép korban is. 

Jó egészséget kívántunk 
Zsovák Zoltánné tagtársunknak.

Végső búcsút vettünk 2 idős, 
vöröskeresztes tagunktól.

A Magyar Vöröskereszt Nóg-
rád Megyei Szervezete iskolakez-
dési csomaggal segítette Daróczi 
Annamáriát, akit négy testvérével 
együtt édesanyjuk egyedül nevel.

Örömmel vettük a hírt, hogy 
fogadott lányunk, Rohoska Noé-
mi folytatja tanulmányait, a Ká-

roli Gáspár Református Egyetem 
történelem szakán. 

Augusztus 15-én, az Idősek 
klubjában tartott összejövetelünkön, 
Fekécs Edit ajánlásával környezet-

barát termékeket ismertünk meg. 
Értékes tájékoztatót kaptunk a ház-
tartásban történő felhasználási mó-
dokra. Megtanultuk mit tehetünk a 
tudatos környezetvédelemért.

Időseket köszöntött a Vöröskereszt

Az Idősek 
Klubjában 

történt
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1950. július 4-én születtem Nógrád megyében, Piliny községben. 
Apám Simonyi Sándor, már elhunyt, anyám Varga Julianna, nyug-
díjas. Általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban végeztem, 
majd a salgótarjáni Stromfeld Aurél Gépipari Technikumban ta-
nultam tovább. 1968-ban gépésztechnikusi oklevelet szereztem. 
Érettségi után a ZIM Salgótarjáni gyárában álltam munkába.

Kezdetben minőségellenőr-
ként, majd gyártmányszerkesztő-
ként, később kísérleti laboráns-
ként dolgoztam.

Előfelvételt nyertem a miskol-
ci NME Gépészmérnöki Karára. 
1969-70-ben 11 hónapos katonai 
szolgálatot teljesítettem Szege-
den. Egyetemi hallgatóként be-
kapcsolódtam az Egyetem Gépe-
lemek Tanszékén folyó kutatási 
munkálatokba. Tudományos diák-
köri dolgozataimért egyetemi első 
és második díjakat kaptam. Ezek 
a dolgozatok egyébként a Gépele-
mek Tanszékének kiadványaiban 
is szerepeltek. Kutatási területem 
a különleges tengelykapcsolók 
közé sorolt elektromágneses por-
töltésű, súrlódó tengelykapcsolók 
konstrukciós kérdései voltak.

1974. augusztus 3-án házassá-
got kötöttem. Feleségem Orcskai 
Erika, óvónő, 1995-től a TRIGON 
munkatársa. Házasságunkból 
1975. október 15-én Csaba, 1978. 
november 14-én Erika nevű gyer-
mekeink születtek. 

1976-ban kaptam gépészmér-
nöki oklevelet. A ZIM megszűné-
sével, az önállóvá vált SVT-ben 
célgépszerkesztőként álltam mun-
kába. Egy év múlva kineveztek a 
Gyártásközi és Készáru Ellenőr-
zési Osztály vezetőjévé.

1978-ban ismét 7 hónapos 
katonai szolgálatot teljesítettem 
Kiskunhalason. Alhadnagyként 
helyeztek tartalékállományba. 
Katonai szolgálatom ideje alatt 
elkészítettem egy különleges 
tengelykapcsolóval foglalkozó 
doktori disszertációmat és azt 
„Summa cum laude” eredmény-
nyel védtem meg. A disszertáci-
óm egyes részletei egyetemi tan-
anyaggá váltak.

Gépszerkezettanból és gépé-
szeti elektronikából doktoráltam. 
Munkahelyemre visszatérve, 
1979-ben kineveztek üzemfenn-
tartási gyáregységvezetőnek. 
Ezt a beosztást 5 évig töltöttem 
be. Másodállásban a Gépipa-
ri Technikumban tanítottam, és 
a Miskolci Műszaki Egyetem 
Gépelemek Tanszékén műszaki 
tanácsadóként dolgoztam. Egy 
évig az SVT Műszaki Főosztá-
lyát vezettem. Irányításom alá 5 
osztály tartozott (gyártmányfej-
lesztés, gyártásfejlesztés, gyártó-
eszköz gazdálkodás, beruházás, 
célgépfejlesztés)

1985. június 1-től a Csepel 
Autógyár alkalmazottja voltam. 
3 évig főmunkatársként dolgoz-
tam, majd a Salgótarjánban lé-
tesített Elektronikai Fejlesztő és 
Gyártó Üzem vezetésével bíztak 
meg. Járműelektronikai rendsze-
rek elméleti alapjait dolgoztam 
ki, majd konkrétan a hajtásvezérlő 
alrendszer fejlesztését végeztem 
és irányítottam. Hidromechanikus 
automata sebességváltó vezérlő 
rendszerének fejlesztése, és me-
chanikus hajtáslánc vezérlés fej-
lesztése során 1986-1990 között 
24 szabadalmi bejelentést, 15 haj-
tásvezérlő szoftvert dolgoztam ki.  
A mai napig bejelentet találmánya-
im száma eléri a 30-at. Fejlesztési 
eredményeimet számos szakmai 
konferencián előadtam és néhány 
szakmai lapban publikáltam.

A Csepel Autógyár az Elektro-
nikai üzemet 1992-ben gazdasági 
nehézségei miatt megszüntette.

1993-ban TRIGON Electronica 
néven saját társaságot hoztam 
létre, melynek tevékenységében 
folytatom a Csepel Autógyárban 
elkezdett fejlesztő- és gyártó tevé-
kenységet. Mint ügyvezető igaz-
gató irányítom a Társaságot.

Munkatársaimmal kifejlesz-
tettük, majd bevezettük a MÁV 
BZ motorkocsijaiba VOITH haj-
tóműből, RÁBA, VOLVO, MAN 
motorok valamelyikéből álló haj-
táslánc vezérlését, MD mozdony 
komplex hajtás- és biztonságtech-
nikai vezérlőrendszerét.

Az alkalmazott kutatás, mű-
szaki fejlesztés felhasználói az 
IKARUS, RÁBA, MÁV magyar-
országi közlekedési vállalatok, de 
számos európai és magyar nagy-
vállalat is megtalálható az együtt-
működő partnerek között. Legfon-
tosabb együttműködő partnerünk a 
KNORR BREMSE. E tekintélyes 
vállalattal fennálló különleges kap-
csolatunkat 5 évre szóló alapszer-
ződésben rögzítettük. Az együtt-
működés keretében kutatásokat, 
előfejlesztéseket, fejlesztéseket, 
prototípus gyártást, vizsgálatokat és 
vizsgáló berendezések fejlesztését 
és gyártását végezzük. Eddig több 
mint 10 vizsgáló berendezést és két 
termék előfejlesztését végeztük el a 
KNORR BREMSE megbízásából. 
A TRIGON a kecskeméti közpon-
tú, főként autóipari kötődésű AIPA 
Klaszter és a Miskolci központú 
NOHAC Klaszter tagja.

A külföldi kapcsolatok építé-
sénél fontosnak tartjuk a xiameni 
Golden Dragonnal kötött megálla-
podást, amely alapján 2008-ban a 
Shanghajban megrendezett World 
Motor Show-n a TRIGON AMT-
vel szerelt legújabb autóbuszukat 
mutatták be, mely vásári nagydíjat 
kapott. Fontos kapcsolatnak te-
kintjük a kínai piac egyéb szerep-
lőivel kialakított együttműködése-
ket (LIFAN, Bonluck, Dongfeng 
csoport). A Kínai-magyar mű-
szaki-tudományos és vállalatközi 
kapcsolatok építésében elért ered-
ményeinket jól tükrözi az, hogy a 
Kínai Népköztársaság rendkívüli 
és meghatalmazott nagykövete 
a közelmúltban meglátogatta a 
TRIGON-t és támogatásáról biz-
tosította az egyetemi, vállalatközi 
és a mérnökakadémiák közötti 
kapcsolat építését.  2011-ben az in-
diai ARAI Kutatóintézettel léptünk 
kapcsolatba. Jelenleg a két vállalat 
első közös fejlesztésének megál-
lapodásán dolgozunk. Az indiai 
TATA Motors-szal szintén együtt-
működés kezdődött 2011 októbe-
rében. Jelenleg már a TRIGON 
által szállított egységek indiai tesz-
telését sikerrel befejeztük. 

Az általam vezetett TRIGON 
Electronica Kft., Universis Kft. 
és a Salgótarjáni Innovációs Köz-
pont Kft. az ipari szférán kívül 
magyarországi egyetemekkel, 
főiskolákkal, tudásközpontokkal 
szoros együttműködést alakított 
ki, melynek eredményeként közös 
projektekben támogatjuk egymás 
munkáját. Egy ilyen példaértékű 
három évet átfogó konzorciumi 
nagyprojekt a TRUCKDAS, me-
lyet a közelmúltban zártunk. 

2005-től az Észak-magyaror-
szági Régió Innovációs Tanácsá-
nak alelnöke, a Magyar Innová-
ciós Szövetség választmányának 
tagja vagyok.

2006-ban a Miskolci Egyetem-
mel megalapítottuk az Universis 
Kft-t, mely a Régió első „spin off” 
vállalata, mely azóta is irányítá-
som alatt áll.

2007-től a Salgótarjáni Innová-
ciós Központ Kft. ügyvezető fel-
adatait is ellátom. A közelmúltban 
jelent meg az Innovációs Központ 
„Korszerű gépjárműenergetikai 
rendszerek” című kiadványa.

2010 szeptemberétől a Miskol-
ci Egyetemen gépjárműtechnika 
és technikatörténet témakörben 
tartok előadásokat. A Gép-és Ter-
méktervezési Tanszék Államvizs-
ga Bizottságának tagja vagyok.

2011-ben a Miskolci Egyete-
men „címzetes egyetemi docens „ 
címet kaptam.

2012-ben a Magyar Mérnök-
akadémia tagjává választottak.

Az Oktatási Minisztérium 
szakértőjeként olyan megtisztelő 
feladatok megoldásában vehet-
tem részt, mint a magyar műsza-
ki egyetemek „kutatóintézeti” ill. 
kiválóságközponti címek elnye-
résére benyújtott pályázatainak 
elbírálása. (2010) A Magyar Fel-
sőoktatási Akkreditációs Bizott-
ság felkérésére pedig lehetőséget 
kaptam arra, hogy a Kecskeméti 
Főiskola GAMF Karának akkre-
ditációjában részt vegyek.(2012)

Több évtizedes kutató-fejlesz-
tő munkámért, valamint a térségi 
gazdaság és az innováció terüle-
tén végzett munkámért számos 
elismerést kaptam, illetve kapott 
az általam irányított TRIGON 
Electronica Kft.

Díjak, elismerések:
–  „Az év vállalkozója” díj 

Nógrád megyében (2003.) 
–  „Nógrád megye 

gazdaságáért” díj (2004)
– Pro Urbe díj (2006.)
–  Miskolci Egyetem, 

Gépészmérnöki Kar 
Emlékérme (2007)

–  Príma díj (Tudomány, 
oktatás kategória) (2008.)

–  A Miskolci Egyetem címzetes 
egyetemi docense (2011)

–  A Magyar Mérnökakadémia 
tagja (2012)

A TRIGON elismerései:
–  Palócország kiállítás fődíja 

(2002)
– Régió legjobbjai díj (2004)
–  Regionális Innovációs díj 

(2006, 2011)
–  Nógrád megye vállalkozása 

2011 (Erste Bank díja)

2010-ben nyugállományba 
vonultam, de szakmai tevékeny-
ségemet azóta is folytatom. A 
legfontosabb kutatási területem a 
jövő járművének alternatív haj-
tása és energiatechnológiája, me-
lyet vállalatvezetőként, egyetemi 
előadóként és kutatómérnökként 
elkötelezetten művelek.

Híres-neves baglyasiak: Dr. Simonyi Sándor
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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
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Recept

Számadó juhász 
lepénye
Hozzávalók: 30 dkg búzaliszt, 

2 dl tej, 2 dkg élesztő (mokkás 
kanál cukor), 40 dkg – vörös-
hagyma, 1 dl olaj, 3 db tojás, 
2,5 dl tejföl, só.

Elkészítése: kevés langyos édes 
tejben felfuttatjuk az élesztőt, és 
a liszt  közepére tesszük. A töb-
bit tejjel és sóval lágy tésztává 
dolgozzuk. Zsírral kikent tepsibe 
terítjük a tésztát úgy, hogy a tep-
si szélei is burkolva legyenek. 
A hagymát vékony szeletekre 
vágjuk , kevés sóval ízesítve az 
olajban üvegesre pároljuk, majd 
szűrőbe téve jól lecsöpögtetjük.
A kihűlt hagymát egyenletesen 
elterítjük a tésztán és forró sü-
tőbe majdnem készre sütjük. 
Közben a tojásokat sóval, 2 dkg 
liszttel és tejföllel összekever-
jük, ráöntjük a hagymás tész-
tára és készre sütjük. Nagyon 
finom szilvával is elkészítve.
A tésztát édesítjük és a tejfölbe 
is 15 dkg cukrot teszünk.

A városalapító polgármester Förster Kálmán szobrát és a róla elne-
vezett teret avatták fel a nyár derekán Salgótarjánban a várossá vá-
lás 90. évfordulóján. A Nógrádi Történeti Múzeum az eseményhez 
kapcsolódva jelentette  meg a Dr. Förster Kálmán emlékiratai című 
könyvet. Az ünnepségen Székyné Sztrémi Melinda (Fidesz-KDNP) 
polgármester azt mondta, régi adósságot törlesztenek ezzel.

A polgármester kifejtette: évti-
zedeken keresztül hallgatás övez-
te a város első  olgármesterének 
és képviselő-testületének több 
mint húszéves munkáját, a tri-
anoni kétségbeesés utáni talpra 
állás és a városszületés hiteles 
történetét.

Mint felidézte, az akkori mú-
zeumigazgató felkérte Förster 
Kálmánt, hogy írja le élettör-
ténetét, s ennek az idős pol-
gármester örömmel tett eleget. 
1969-ben járt utoljára Salgótar-
jánban, hogy átadja a városnak 
emlékiratait, a tanácselnök azon-

ban nem fogadta. Az anyag így a 
múzeumba került, és ott maradt, 
a feledés homályában, egészen a 
mai napig.

Székyné Sztrémi Melinda arra 
is kitért, hogy Förster Kálmán 
polgármesteri tevékenysége ide-
jén épültek ki Salgótarjánban a 
közművek, akkor kaptak szilárd 
burkolatot az utak, megépültek 
a közintézmények, gimnáziuma, 
mentőállomása, óvodája lett a 
városnak, és az országban Buda-
pesten kívül ez volt a harmadik 
város, ahol játszóteret kaptak a 
gyerekek.

Sokunk polca tele van gyógynövénnyel és fűszer-
rel, bár a legtöbbről azt sem tudjuk, mire valók, 
milyen egészségünkre gyakorolt kedvező hatásai 
vannak. Vannak olyan fűszernövények, melyek 
egyben gyógynövények is, hiszen egészségünkre 
gyakorolt pozitív hatásai nagyban segíti szerve-
zetünk megfelelő működését. Ha rendszeresen 
fogyasztunk belőlük, vagy főzünk velük, minden 
különösebb odafigyelés nélkül építjük immun-
rendszerünket. Nézzük most néhány gyógynövényt 
és fűszert, melyek egészségügyi hatásait következő 
főzés alkalmával akár már ki is próbálhatunk!
Bazsalikom Gyulladáscsökkentő és antibakteriális 

tulajdonságokkal rendelkezik, gazdag magnézium-
forrás. Használata: ez a népszerű olasz fűszerkeve-
rék nagyszerűen illik a pestóhoz, fehér húsokhoz, 
gyümölcsökhöz vagy krumplihoz.

Cayennebors Csökkenti a koleszterinszintet, fájda-
lomcsillapító hatású, és A-vitamint is tartalmaz. 
Használata: mérsékelten. A csípős íz jó alap lehet 
ecetes alapú mártásokhoz, pácléhez, és jól működik 
húsokkal is.

Kapor Tartalmaz vasat és kalciumot, valamint sem-
legesíti a rákkeltő sejteket. Használata: az aromás 
gyógynövény a legjobb lazaccal, de kiváló külön-
féle zöldségekhez (különösen a sárgarépához és 
uborkához) is. Natúr joghurttal összekeverve kiváló 
salátaöntet készíthető vele.

Koriander Kontrollálja a vércukorszintet, a koleszte-
rinszintet és a szabadgyök termelést. Használata: a 
mag nagyon jól illik levesekhez, halakhoz és füstölt 
húsokhoz, így például a füstölt pulykához. Jól illik 
a köményes ételekhez is.

Rozmaring Rostot, vasat, kalciumot tartalmaz. Segíti 
a vérkeringést, és javítja az emésztést. Használata: 
kiváló különböző sült húsokhoz (pl. csirke, sertés 
és lazac), de kiváló mártások ízesítésére is. Íze jól 
illik a paradicsomhoz, a spenóthoz és a gombához. 

Zsálya Antioxidáns hatású növény, és javítja a me-
móriát. Használata: az enyhén borsos ízű zsálya 
nagyszerű édes gyümölcsökhöz és zöldségekhez. 
Az almával páratlan párosítást ad.

Kakukkfű Két teáskanál kakukkfű, több mint a felét 
tartalmazza a napi K-vitamin szükségletnek, mely 
védi a sejtmembránokat. Használata: használhatjuk 
babos, tojásos és vega ételekhez. Próbáljuk ki bá-
rányhoz is. Petrezselyemmel jól kombinálható.

Kurkuma Kiváló mangán-, vas, és B6-vitamin-forrás. 
Antioxidáns-tartalma kiemelkedő. Használata: ezt a 
színes fűszert leggyakrabban curryhez használják, 
de keverhetjük zöldségekhez és rizshez is.

Petrezselyem K-, C- és A-vitaminokat, valamint fol-
savat tartalmaz. Kiváló a téli immunerősítéshez. 
Hasznáéata: ez a sokoldalú fűszer kiváló tészta ételek-
hez, hal és csirke mellé, vagy burgonyához keverve. 
Ha szeretjük az ízét, adjuk hozzá minden ételünkhöz.

Öblösüveggyári 
emlékeket gyűjtenek

A salgótarjáni öblösüveggyár 
megalapításának százhúszadik év-
fordulójára emlékkiállítást szervez 
a Nógrádi Történeti Múzeum: eh-
hez gyűjti most a gyárral kapcsola-
tos emlékeket az üvegtárgyaktól a 
dokumentumokon át a jelvényekig 
és zászlókig. A múzeum az Öblös-
üveggyártás Hagyományápoló 
Egyesülettel közösen felhívást tett 
közzé, amelyben egykori dolgo-
zóktól és családtagjaitól kérnek 
segítséget a relikviák összegyűjté-
sére a novemberi, Üveggyári em-
lékeink című kiállításhoz.

Várják a gyár korábbi termé-
keit, köztük ásványvizes, sörös, 
likőrös és szódás palackokat, 
fonott demizsonokat, csillárüve-
geket, poharakat, kelyheket, jeles 
eseményekre készült gravíro-
zott üvegtárgyakat. Számítanak 
különböző oklevelekre, mun-
kakönyvekre és szocialista bri-
gádnaplókra, mint ahogy kérnek 
fényképeket a munkafolyama-
tokról, a vállalati sport- és kultu-
rális eseményekről, május elsejei 
ünnepségekről és gyári üdültetés-
ről. Szeretnék kiállítani a kiváló 
gyár és élüzem zászlóit, érmeit, 
illetve az egyéni teljesítményeket 
elismerő sztahanovista, kiváló 
dolgozó, kormány- és miniszteri 
kitüntetéseket is.

Gyógynövények,
melyeket érdemes ismerni

Förster Kálmán-szobrot
és teret avattak
Salgótarjánban

Az Idősek Otthona 
programjai

Október 6.:
Megemlékezés 
az aradi vértanúkról

Október 19.:
Megemlékezés 
1956 okt.23-ról

Október 31.:
Mécsesgyújtás a halottakért

November:
Idősek napi köszöntő.


