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Településünket a korábbi 
időkben erős közösségi, kul-
turális és sportélet jellemezte. 
Majdnem két évtizeddel ez-
előtt szinte kötelességünknek 
éreztük, hogy a szellemi és kö-
zösségi életet újra felélesszük. 
Ezért 41 alapító taggal létre-
hoztuk Baglyasalja Barátainak 
Körét. Az egyesület hamarosan 
erős, több mint 120 fős közös-
séggé érett, és sokszínű tevé-
kenysége megmozgatta a város-
részben élőket, és Baglyasaljára 
terelte a város vezetőinek és la-
kóinak figyelmét. Partneri kap-
csolatot építettünk ki a helyi 
intézményekkel és szerveze-
tekkel. a Salgótarjánban tevé-
kenykedő civilekkel, a városban 
működő kulturális intézmé-
nyekkel, a településről elszár-
mazott híres személyiségekkel. 
Ezek a keretek tették lehetővé, 
hogy kezdeményezéseinket 
egyre többen támogatják, prog-
ramjainkat segítik. Különösen 
fontosak  a múlt örökségét fel-
táró kiadványaink, a hagyo-
mányok, az ősök emléke előtt 
tisztelgő rendezvényeink. Ki-
alakult egy sokszínű, minden 

korosztály érdeklődését, igé-
nyét figyelembe vevő program-
kínálat. Legnagyobb rendez-
vényünk továbbra is a Baglyasi 
Napok. Évek óta felejthetetlen 
élményt nyújtanak a Pünkösdi 
hangversenyek, amelyeken 
neves művészek önzetlenül vál-
lalnak fellépést. Rendszeresek 
kirándulásaink a Salgótarján 
környéki és távolabbi kirándu-
lóhelyekre. A Diákotthon nagy-
termében filmvetítések segít-
ségével a világ távoli országait 
is megismerhetjük. Az Idősek 
Klubjában, a „Ki mire, kire kí-
váncsi” sorozatban, sok hasznos 
ismeretet szerezhetnek, érdekes 
emberekkel találkozhatnak a 
résztvevők. Ápoljuk bányász- 
elődeink és Bóna Kovács Ká-
roly alkotói életútjának emlé-
keit. Együttműködünk a helyi 
vöröskereszttel az Idősek Ka-
rácsonya elnevezésű program 
megszervezésében, a 70 éven 
felüli lakótársaink köszönté-
sében. Saját rendezvényeink 
mellett  a Baglyaskő Idősek 
Otthonában rendezett kiállítá-
sainkra, szórakoztató hangver-
senyekre, ünnepi programokra 

minden alkalommal szeretettel 
várják a baglyasiakat az intéz-
mény vezetői, dolgozói.

Az évek során sok szín-
vonalas programot tudtunk 
szervezni, támogatóink, part-
nereink, önzetlen segítőink 
közreműködésével.  Felméré-
sünk szerint egy-egy év prog-
ramjának megszervezéséhez 
kb. 100 önkéntes, 1500 órányi 
munkájára volt szükség. Az 
utóbbi időben egyre kevesebb 
a látogató, pedig szinte vala-
mennyi rendezvényünk in-
gyenes. Az érdeklődés hi-
ánya egyre inkább kedvét szegi 
azoknak, akik a közösségért 
önzetlenül dolgoznak. Lehet, 
hogy meghívóink nem jutnak 
el lakótársainkhoz? A jövőben 
megpróbálunk erre még na-
gyobb figyelmet fordítani.

Reménykedünk abban, 
hogy a jó idő beálltával „ottho-
nunk Baglyasalja” lakói egyre 
többen fogadják el meghívása-
inkat, és visszaadják a reményt, 
hogy érdemes a közösségért 
dolgozni.  

Szilasi András
egy a100 önkéntes közül                   

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. Tamási Áron szívből fakadó 
mondása minden jóérzésű ember számára meghatározza, hogyan viszonyuljon otthonához, la-
kóhelyéhez. Az otthon szűkebben az a ház, ahol magányosan, vagy  családunkkal élünk. Ahol 
körülvesznek bennünket kedvenc tárgyaink, szeretteink, ahová nap-mint nap hazatérünk, pi-
henünk, szórakozunk, tesszük mindennapi dolgainkat. Tágabb értelemben nekünk, több mint 
másfél ezrünknek, Baglyasalja az otthonunk. Itt vannak kedves helyeink, barátaink, lehetősé-
geink, kötelességeink. 

BAGLYASALJA  BARÁTAINAK  KÖRE  IDŐSZAKOS  KIADVÁNYA

Otthonunk Baglyasalja

PÁLÁYZATI FELHÍVÁS! KEdVES FoTóZnI SZErETő BAgLYASALjAI LAKóTÁrSAInK!

Baráti Körünk „Legkedvesebb fotóm” címmel pályázatot hirdet. Pályázni lehet régi, vagy most ké-
szült fekete-fehér, vagy színes max. 3 db fotóval. A papír képeket Báti Jánosnéhoz (3102 Salgótarján, 
Petőfi út 35/A), a digitális felvételeket baratikor@baglyasalja.hu elektronikus címre kell eljuttatni 
2013. június 30-ig. Az elküldött képekkel kapcsolatosan közölni kell a készítő nevét, elérhetőségét 
(posta-, vagy e-mail címét, telefonszámát). A képek közül szakértő zsűri választja ki azokat, amelyeket 
kiállításra alkalmasnak tart. A kiválasztott képeket 21X30-as méretre nagyítjuk. A legszebb, legérde-
kesebb alkotásokat szeptemberben a Baglyaskő Galériában mutatjuk be és a legkiválóbbakat díjazzuk. 
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Alig fél év telt el a Baglyaskő Idősek Otthona 2008. június 26-i 
ünnepélyes átadását követően, amikor megszületett a gondolat, 
hogy az otthonlakók által létrehozott alkotásokat be kell mutatni, 
másrészt az idős otthonlakók környezetét otthonosabbá, szebbé, 
életét változatosabbá kell tenni. 2009. február 19-én megnyílt a 
Nagy Miklósné népviseletes babáit és Ugaros László akvarelljeit 
bemutató kiállítás. Az alkotásokat nemcsak az otthonlakók szem-
lélgették szívesen. Megálltak a paravánok előtt a látogatóba érkező 
hozzátartozók és a vendégek is. A sikeren felbuzdulva megálla-
podás jött létre az intézmény és a Baráti Kör vezetői között, hogy 
külső alkotók műveinek bemutatásával, a kiállításokat rendsze-
ressé és a baglyasaljaiak számára is nyitottá tesszük. Az összefogás 
eredményeként napjainkban már a harmincadik kiállítás képei 
láthatók a tablókon. Eddig 67 alkotó mutatta be közel ezer alko-
tását. Láthatók voltak fotók, grafikák, különböző technikákkal ké-
szült festmények és szobrok is. A képek múltunk emlékeit és jelen 
életünk érdekes pillanatait, a bennünket körülvevő épített és ter-
mészetes környezet különleges, szép részleteit tárták elénk. Világ-
járó fotósok alkotásai segítségével eljuthattunk Vietnámba, Hol-
landiába, Kárpátaljára, stb. Jártunk madár lesen, megcsodálhattuk 
az erdők mezők virágait. A kiállítások rendezésében legfontosabb 
partnerünk a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület.  Nógrád Megye 
Önkormányzatának Közgyűlése határozata alapján – 2011. május 
közepe óta – a kiállítóhelyet Baglyaskő Galériának nevezzük. 

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú 
Alapítványt (SCKA) 2009-ben az alapítók 
attól a céltól vezérelve hozták létre, hogy 
támogassák a salgótarjáni civil érdekér-
vényesítési rendszer (Salgótarjáni Civil 
Fórum), valamint a tanácsadó és ügy-
vivő testületének (Salgótarjáni Civil Kere-
kasztal) működését. Alapítók: A Háztar-
tások Foglalkoztatásáért Alapítvány, Nagy 
Ferencné, Gyetvainé Szorcsik Angéla, 
Uramecz János, Csohány Tibor, Eötvös Mi-
hály, Tolnai Sándor. A SCKA Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzata támo-
gatásával helyet kapott a Civil Közösségek 
Házában; Salgótarján, Klapka György út 4. 
szám alatt. Támogatások és pályázati for-
rások segítségével személyi és infrastruktu-
rális feltételrendszer megteremetésére volt 
lehetőség. Így, az Alapító okiratban meg-
fogalmazott feladatait egyre eredménye-
sebben tudja megvalósítani. Az Alapítvány 
közhasznú szervezetként működik. 

A civil társadalom érdekeinek megfe-
lelően az alábbi tevékenységeket segíti: ér-
dekérvényesítés,

egészségmegőrzés,  szociális tevé-
kenység, ismeretterjesztés, kulturális te-
vékenység, gyermek- és ifjúsági érdek-
képviselet, hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi esélyegyenlőségének elősegí-
tése, környezetvédelem, sporttevékenység, 
közrend és közlekedésbiztonság védelme, 
adománygyűjtés, szakmai tanácsadás, ve-
zetők és önkéntesek képzése. Biztosítja a 
„Civilek a Városért díj” adományozásának 
anyagi feltételeit. A salgótarjáni civil köz-
életben szorgalmazza az együttműködést, 
erősíti a kapcsolatépítést, segít a pályá-
zati források megszerzésében, szolgálta-
tásaival támogatja a civil szervezetek te-
vékenységeit – partnerségben a Nógrád 
Megyei Civil Szolgáltató Centrummal. A 
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapít-
vány kezelő szerve a Kuratórium. Tagjai: 

Szilasi András, Borók Sándor Péter, Nagy 
Ferencné, Vadasi Zsuzsanna. Elnöke: Dr. 
Diósiné Taracsák Judit. A Felügyelő Bi-
zottság: Dr Máthéné dr. Laczkó Mária – a 
FEB elnöke, Berfest Ágnes és Németh Jó-
zsef Tibor FEB tagok. 

Az Alapítvány a jövőben kapcso-
latrendszerének kiszélesítését tervezi, 
Nógrád megye és az Észak-magyarországi 
Régió civil szervezetei irányába, valamint 
a határon túli civilek felé, együttműkö-
dési megállapodások megkötésével a to-
vább sikeres munkálkodása érdekében. 
Ehhez keresünk partnereket, a kölcsönös 
bizalom és a közéleti cselekvés jegyében. 

Dr. Diósiné Taracsák Judit
kuratóriumi elnök                  

Bemutatkozik a Salgótarjáni 
Civilekért Közhasznú Alapítvány
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Köszönetnyilvánítás
Ez úton szeretnénk megköszönni mindazok önzetlen segítségét, akik gyermekünk balesete utáni felgyógyulását testileg, lelkileg, 

anyagilag támogatták. Köszönjük minden orvosnak és ápolónak, a Baglyaskő Idősek Otthona dolgozóinak és lakóinak, 
a Baglyasalja Barátainak Körének, a Magyar Vöröskereszt baglyasaljai szervezetének, Korponai Tamás képviselő úrnak, 

Szirmai Sándornak és családjának, ismerősöknek, szomszédoknak az együttérzést és a segítséget.
Nagy Bea és családja

Sorozatunkat Turcsányi 
Attiláné bemutatkozásával 
folytatjuk. Igazi asszonysors: 
munkahelyi karrier, példa-
mutató családi élet, máso-
kért, a közösségért végzett 
önzetlen munka.

1943  november 13.-án 
születtem Rónafaluban, ebben 
a Medves fennsík alatt meg-
húzódó kis hegyi településen. 
Az általános iskolát is itt, il-
letve Rónabányán végeztem 
el. Szüleim, a sok munka mel-
lett, szeretetben neveltek és is-
koláztattak bennünket, a bá-

tyámat, engem és az öcsémet. 
Az egyszerű bányász családból 
hoztam magammal a család és 
az emberek iránti szeretetemet, 
a közösségi munka iránti elkö-
telezettségemet.

A Salgótarjáni Ruhagyár 
egykori jogelődjénél 1958-ban 
kezdtem el a női szabó szakma 
elsajátítását, ez a lépés megha-
tározta életutamat.

A szakmai versenyek meg-
nyerése, szakmunkás bizonyít-
vány, érettségi, technikusi oklevél 
megszerzése és több tanfolyam el-
végzése után, itt lettem ruhaipari 
technikus. Megtanultam a méret 
utáni szalon munka fortélyait, 
majd az igényes sorozatgyártás 
technológiáját. Mint technikus 
sokat utaztam országon belül, de 
külföldön is. A külföldi szakem-
berektől sok új szakmai dolgot le-
hetett tanulni. Ezt szívesen adtam 
át munkatársaimnak. 

A férjemet is a ruhagyárban 
ismertem meg, ő is ott dolgozott 
egy ideig, mint férfi szabó szak-
munkás. 1964-ben kötöttünk 
házasságot. Én a házasság révén 
kerültem Baglyasaljára, mivel 
a férjem tősgyökeres baglyasi. 
Házasságkötésünk után pár hó-
nappal megvettük azt a házat 
ahol most is élünk. Bővítettük, 
korszerűsítettük, csinosítgattuk. 
Itt neveltük fel fiainkat, Attilát és 
Gábort.  Baglyasaljához kö-
tődnek ők is, hiszen itt terem-
tettek otthont maguknak. Csa-
ládjaikkal együtt sokat tesznek 
azért, hogy lakóhelyük szép és 
élhető legyen.

Egyetlen munkahelyem a 
ruhagyár volt, ahol 1958-1996-
ig, nyugdíjazásomig dolgoztam. 
A munkám mellett a szakmai 
szakszervezetben is tevékeny-
kedtem, amelyért több SZOT 
elismerést kaptam. Sokat uno-

káztam és unokázom most is. 
Öt unokám van, akik fiaim után 
örömmel töltik meg napjainkat, 
ha velük vagyunk, szinte kicse-
rélődik, feltöltődik az ember.

Nyugdíjas éveimet is igyek-
szem hasznosan tölteni. Szaba-
didőmben kertészkedem. Nyug-
díjazásom után kezdtem el a 
Baráti Körben tevékenykedni, 
ahol már több éve területfelelős 
is vagyok, tagja vagyok az ügyes 
kezek szakkörnek is.  A helyi Vö-
röskereszt munkájában is részt 
veszek, de más civil szervezetben 
is dolgozom.

 Jó lenne, ha a közösségi 
munkánkba a fiatalok többen 
is bekapcsolódnának. Velük 
együtt lendületesebb civil élet, 
nagyobb összefogás, nagyobb 
egymásra figyelés valósulhatna 
meg, hogy még jobb legyen Bag-
lyasalján élni!

Turcsányi Attiláné

 Köztünk élnek… 

MMúltbatekintő

Farsang

Mátrai kirándulás

Hangverseny I.

Idősek Karácsonya I.

Hangverseny II.

Idősek Karácsonya II.
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H Í  R  E  K
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, 1 tojás, 1 tojássárgája, 
0,5 dl tejföl, só, 10 kemény tojás, tojás a kenéshez, köménymag

Az alapanyagokból gyors mozdulatokkal összegyúrjuk a 
tésztát és hűtőbe pihentetjük 1-2 óráig. Közben megfőzzük a tojásokat, hideg vízben ki-
hűtjük, megtisztítjuk. A tésztát fél centi vastagságúra nyújtjuk,és nagyjából 10 cm-es négy-
zetekre vágjuk. Mindegyikre teszünk egy tojást, a tésztát összefogjuk rajta és megformázzuk 
a tyúk fejét és farok tollait. A leeső darabokból tarajt és szárnyakat vágunk ki. Felverjük a 
tojást, bekenjük vele a tyúkokat és felragasztjuk a tarajokat és a szárnyakat. Köménymaggal 
díszítjük. Megint hűtőbe tesszük, hogy megdermedjen a tészta. Előmelegített 180 °C-os sü-
tőben arany barnára sütjük a tyúkocskáinkat. A meleg főtt sonka mellé ”rukkolaréten” 
vagy salátaleveleken tálaljuk. jövő húsvétkor mindenki kipróbálhatja.

„Törpe maradsz, ha nem eszed meg a spenót főzeléket.” - ijesztgetjük a gyerekeket. 
Tudnunk kell, hogy a spenótételek, könnyen elkészíthetők, jól emészthetők, kalória sze-
gények, de vitaminokban gazdagok, elősegítik a vérképzést. A Közel-Keletről, Perzsiából 
származik. A legkorábban vethető növények közé tartozik. A finoman elmunkált, ele-
gendő tápanyagot tartalmazó, meszes, közép kötött talajon érzi jól magát. Gyorsan fej-
lődik, szereti a vizet, a kapálást. Egész évben vethető, termeszthető. Levelei folyamatosan 
szedhetők. A spenót vetőmagját nagyon könnyen állíthatjuk elő.  Amikor májusban a 
növények felmagzanak, néhányat meghagyunk és a magok beértével leszedjük és száraz, 
szellős helyre tesszük tavaszig. Felhasználása: Megfőzhetjük főzeléknek, levesnek, húsétel 
mellé köretnek és salátának is. Zöld nokedlit is készíthetünk, ha a tésztához spenótot 
adunk. Mélyhűtésre is kiválóan alkalmas a megfőtt, átpaszírozott spenót.

Kéthavonta kiállítást rendezünk a Baglyaskő Galériában. A közbeeső hónapokban 
filmvetítések zajlanak a Diákotthon nagytermében. Ellátogattunk a Somoskői Va-
dasparkba, kirándulást tervezünk Salgóbányára, Zagyvarónára, Baglyaskőhöz, Bo-
gácsra és Karancsra, a Margit-kápolnához. Folytatjuk a „Ki mire, kire kíváncsi?” soro-
zatot. Tervezzük a XIX. Baglyai Napokat, ennek részeként a Pünkösdi Hangversenyt és 
a Szent Iván éji megemlékezést, szalonnasütést.

Cserháti Józsefné, Margó irányításával  karácsonyi asztali díszeket készítettünk.
* * *

A Baráti Kör és a helyi polgárőrök segítségével – Korponai Tamás képviselő úr hatékony 
közreműködésével, Salgótarján Megyei Jogú Város támogatásával – újra megrendeztük az 
Idősek Karácsonyát. A szépkorúakat Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester asszony 
és Varga András esperes-plébános úr köszöntötte. Az ünnepi műsorban közreműködtek a 
baglyasaljai óvodások, a diákotthon lakói, Fodor Hanna és a Kövessük Énekelve Krisztust 
gitáros énekkar tagjai. Valamennyi 70 év feletti lakótársunk ajándékcsomagot kapott.

* * *
Március 25-én megtartottuk éves taggyűlésünket, elfogadtuk a 2013. évi programunkat.

Januárban csúfolódó, népi és ügyességi já-
tékok, pattogatott kukorica evés, februárban 
farsangolás, alakoskodás, kiszebáb égetés, 
„medvetáncoltatás” és a Kerek Perec Egylet 
műsora zajlott le. A március nőnapi és húsvéti 
készülődés jegyében telt. Áprilisra tervezzük 
az első osztályosok vendégül látását és bábe-
lőadáson való részvételt.

A programok megvalósításában partne-
rünk a Baglyasi Óvodásokért Egyesület, akiket 
az adó 1%-ával támogatva az óvoda munkáját 
segíthetik a felajánlók! Baglyasi Óvodásokért 
Egyesület 18641176-1-12

Januárban Kovács Istvánné és Kovács Anna 
fotókiállításának megnyitója valósult meg, feb-
ruárban farsangi karnevál, márciusban az 1848 
– 1849-es forradalom és szabadságharcról való 
megemlékezést, majd húsvéti tojásfestő ver-
senyt és kiállítást rendeztünk.

Januárban pótszilveszterezés, februárban 
részvétel a BIO farsangi rendezvényén, jel-
mezes mulatság, fánk kóstoló, márciusban 
nőnapi köszöntés, kirándulás a Petőfi-kuny-
hóhoz és a somoskői várhoz, részvétel a BIO 
tojásfestő versenyén. Májusban kirándulás a 
Dolinkába, szalonnasütés.

A Magyar Vöröskereszt 2011-ben indított pályázata keretében szervezett programok: 
ünnepekre készülés, születés- és névnapok köszöntése, kézműves foglalkozások, csecsemő-
gondozás, ápolás, „A tisztaság fél egészség” vetélkedő, receptfüzet folytatása, olcsó, finom 
ételek és sütemények, gyümölcs- és zöldségsaláta készítése, olvasás, számolás gyakorlása, 
angol és német nyelvi, valamint logopédiai fejlesztés. Tavaszi programok: Nőnapi kö-
szöntés,  Petőfi szavalóverseny, Húsvét előtt: asztali díszek készítése virágkötő önkéntessel, 
locsoló versek tanulása, majd locsolkodás. Tavaszi nagytakarítás a kertben és az intézmény 
előtti területen, virágok és vetemények ültetése, gondozása. Májusfa állítása.  A Vöröske-
reszt Világnapja megünneplése. Gyermeknapon: „Vidám vásár” játékok és vásári forgatag.

Vidám köret a húsvéti sonkához

Kertészkedjünk

A Baráti Körünk programjai

A helyi Vöröskereszt hírei

„Menedék” Családok Átmeneti Otthona programjai

Köszönjük Balogh Sándor úrnak, az Inter-Eti-
kett Nyomda Kft. üzemvezetőjének, éveken át 

nyújtott segítségét.
Köszönjük Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, valamint Lakatos Katalin, 
Bencze Péter és Korponai Tamás, a Baglyasi 
Hírmondó további megjelenéséhez nyújtott 

támogatását.
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Önkormányzati képviselőnk Korponai Tamás minden hónap utolsó hétfőjén  
18 és 19 óra között tartja fogadónapját a diákotthon civil helyiségében. 

A Baglyasljai Tagóvoda Hírei

Baglyaskő Idősek Otthona 
programjai

Ezüstfenyő Idősek Klubja 
programjai


