
Baglyasi Hírmondó 2013. július1. oldal

XIV. évfolyam 2. szám 2013. júliusInterneten letölthető: www.baglyasalja.hu

A 2010-es önkormányzati választásokon csökkentették a városi 
képviselők számát. Ennek megfelelően a választókörzetek nagy-
sága és a választók száma képviselőként jelentősen megnöveke-
dett. A 8-as számú választó körzet – Baglyasalja és Zagyvapálfalva 
egy része – döntően családi házas övezet, ennek sajátossága, hogy 
az itt élők a maguk erejéből sokat tesznek lakókörnyezetük építé-
séért, szépítéséért. Salgótarján önkormányzata erejéhez mérten tá-
mogatja a városrészek működését, biztosítja az önkormányzati in-
tézmények fenntartását, fejlesztését, programok megvalósítását. 
A közterületek rendben tartása, árkok, patakok tisztítása, utak 
kátyúzása is önkormányzati feladat. Természetesen a kultúrát, a 
művelődést szervező helyi civil szervezetek is folyamatos támo-
gatást kapnak. Segíti képviselői munkámat, hogy választóim fo-
lyamatosan megkeresnek az aktuális problémákkal, megoldandó 
feladatokkal, javaslatokkal. Salgótarján Megyei Jogú Város Kép-
viselőtestületétől, Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármesterasz-
szony támogatásával,  több komoly fejlesztéshez, program meg-
valósításához kaptunk segítséget. Kiemelkedett ezek közül a 700 
éves Baglyaskő vára - Salgótarján emlékév megszervezése. Legko-
molyabb értékmentő munka – a jelentős lakossági adományokkal 
és munkával támogatott – baglyasaljai Krisztus Király Római Ka-
tolikus Templom tetőzetének felújítása és templomban található, 
muzeális értékű, Bóna Kovács Károly festő- és szobrászművész 
által készített, szentélyfreskók restaurálása volt. Ehhez segítséget 
kaptunk a Megyei Önkormányzattól és a  Váci Püspökségtől is. Ezt 
követte, a baglyasaljai temető melletti parkoló területének kiala-
kítása, leaszfaltozása, a temető bejárat melletti kerítés teljes felújí-

tása és a Katalin út első szakaszának leaszfaltozása.  A város több 
pontjához hasonlóan megtörtént egy kamera kihelyezése, rendőr-
ségi megfigyeléssel. Ez segíti a helyi közbiztonság megerősítését, a 
helyi vandalizmus megfékezését, illetve a téli időszakban a fa eltu-
lajdonítások elleni hatékonyabb fellépést. Elöregedett, baleset ve-
szélyes épületek lebontása is megtörtént az Erkel Ferenc, Kakukk 
József és a Csokonai úton. Utak javítására került sor a Dűlő úton 
és a Bóna Kovács Károly úton. Két utcában elvégezték a járdák be-
tonlapos cseréjét, javítását. Többen szóvá tették, hogy: „Miért tűnt 
el a Báthori szobor a Szoborparkból”? Örömmel jelenthetem, hogy 
a szobrot a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tan-
székén teljesen felújították, és rövidesen visszakerül városunkba. 

Választókörzetemhez olyan városrészek tartoznak, amelyben 
igen hosszú az önkormányzati úthálózat.  A városi képviselő testü-
letnek köszönhetően 2013. évben leaszfaltozásra kerül még a Ka-
talin út 2. szakasza, Jakobi út és a zagyvapálfalvai Lakatos Péter út.

Sok megoldandó feladat, kérés, kezdeményezés még ügyinté-
zési folyamatban van. Ezek megvalósításában, a gyorsabb, hatéko-
nyabb ügyintézésben segítséget jelent a Kormányhivatal és a járási 
rendszer kialakítása. A kedvező döntések meghozatalában sokat 
segít, ha a városrészek lakói maguk is részt vállalnak a feladatok 
teljesítésében és a létrehozott értékek megóvásában. Ebben élen 
járnak a baglyasaljaiak, elsősorban a Baráti Kör és a Magyar Vö-
röskereszt baglyasaljai szervezetének önkéntesei. 

Köszönöm és továbbra is kérem segítségüket! 
                                  Korponai Tamás

önkormányzati képviselő

Homoga József Korponai Tamás Shah házaspár

BAGLYASALJA  BARÁTAINAK  KÖRE  IDŐSZAKOS  KIADVÁNYA

Összefogásban az erő
Emlékezés – értékmentés – fejlesztés

2013-ban Baglyasaljáért-díjat kapott:
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2008-ban – immár öt éve – másfélmilliárdos állami támoga-
tással és a Nógrád Megyei Önkormányzat saját erejéből, felépült 
a Baglyaskő Idősek Otthona. A működtetését tapasztalt, meg-
felelő képesítéssel rendelkező vezetőkre bízták a fenntartók. 
Eltelt öt év, és most, felemelően szép ünnepségen köszöntek el 
Szvorád Andrásné igazgatótól, Hajnal Józsefné igazgató helyet-
testől és dr. Bercsényi Lajosné gondnoktól. Az otthonvezető és 
legközelebbi munkatársai hosszú, felelősségteljes munkásévek 
után – amelyekből fél évtizedet a Baglyaskőben töltöttek – most 
nyugállományba vonulnak.

Fülöpné Gálik Erika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigaz-
gatóság Nógrád Megyei Kirendeltségének igazgatója azt a munkát 
méltatta, amelyet a felkészültség, az otthonlakókért érzett felelősség, 
emberség jellemzett. Eötvös Mihály Salgótarján város alpolgármes-
tere köszöntőjében azt hangsúlyozta, mindannyian teljesítették kül-
detésüket, biztonságot, otthont teremtettek az idős, magukra ma-
radt, beteg embereknek. Virággal, elismerő oklevéllel és a város 
címerét ábrázoló kitűzővel köszönte meg munkájukat. Megindítóan 
szép volt a mindennapi szeretetre, gyámolításra szoruló otthonlakók 
köszönete, melyet Kári Istvánné adott át társai virágainak kísére-
tében. Báti Jánosné, Baglyasalja Barátainak Körének elnök asszonya, 
arról a sokoldalú együttműködésről szólt, amely az évek múlásával 
az idősotthon és a civil szervezet között kialakult. 

A köszönő szavakat, jókívánságokat Szvorád Andrásné viszo-
nozta. Mint mondotta, nem búcsúznak, csak elköszönnek, mert 
lezárult életük egy szakasza. Az ünnepséget – amelynek háziasz-
szonya P. Kerner Edit előadóművész volt – a Nógrád Táncegyüttes 
tagjainak, a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ta-
nárainak és diákjának, valamint a Zenthe Ferenc Színház fiatal tag-
jainak ajándékműsora zárta.   

–vg–

 Ők is köztünk éltek… 
Nem búcsúztak 
– elköszöntek

Szvorád Andrásné mindig is szociális 
munkás volt. Korábban a Nógrád Megyei Ön-
kormányzatánál szociális referensként tette a 
dolgát. Így aztán „rálátott” a megye valamennyi 
ilyen intézményére. Bercelen a fogyatékkal élő 
emberek gondozóházának vezetője volt. 2008 ta-
vaszán elküldte a pályázatát, nyáron pedig kine-

vezték a baglyasaljai intézmény igazgatójának. Nem kis kihívás volt számára az 
új otthon vezetése. Annak ellenére, hogy részt vett az előkészítő munkában, a 
szakmai program kidolgozásában és az évek során gazdag tapasztalatokat szer-
zett szociális munkában. Az igényesen felépített, korszerű épületet élettel kellett 
megtölteni. Olyannal, hogy a beköltözők ne érezzék az elhagyott otthonuk hi-
ányát. Százötven idős embernek jutott hely Baglyasalján, teljes körű ellátással, 
szállással, étkezéssel, orvossal, ápolással, gondozással. Sokféle lehetőség van a 
szabadidő hasznos eltöltésére. Van könyvtáruk, kulturális és szórakoztató prog-
ramokat szerveznek, együttműködve a Baglyasalja Barátainak Körével.

A felkészültség alapvető feltétele volt a jól átgondolt, szakmai program sikeres 
megvalósításának. A munkához megfelelő képesítéssel rendelkező, munkatársakat 
kerestek. Jöttek is  a Füleki úti telephelyről, Kisterenyéről, az Ezüstfenyő Idősek Ott-
honból, de végzett egészségügyi szakközépiskolások is jelentkeztek. Az igazgató asz-
szony azt vallja, a tárgyi feltételek jók, a szakmai munkának is tükröznie kell ezt 
minőséget. Mert a falak között idős emberek élnek, akik közül sokat és sokszor meg-
tépázott az élet.   

Szvorád Andrásné azzal a tudattal megy el, hogy az évek során gondok soka-
ságával szembesültek ugyan, de következetes munkával, sikerült jó emberi kö-
zösséget, otthont teremteni sok-sok idős embernek. 

Otthon az otthonban
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Még egészen kicsi volt,  de ahogy a 
családban látta, segíteni szeretett volna az 
idős, beteg embereken. Később az is meg-
fordult a fejében, talán orvosként teheti 
értük a legtöbbet. Sikeres érettségi után, 
társadalmi ösztöndíjjal jutott el az or-
vos-továbbképző intézetbe. Szorgalmas, 
igyekvő tanuló volt, jól képzett ápolóként 
jött haza Szécsénybe. Dolgozni is itt kez-
dett. Akkoriban alakultak a szociális ellátó 
központok és Hajnal Józsefné szociális 
szervező lett a városi önkormányzatnál. 
Szervezték a házi gondozói hálózatot, ké-
sőbb a heti bentlakásos idősek klubjait 
Szécsényben és a környező településeken. 
Kis idő múlva megnyitották az idősek ott-
honát is a városban. Az otthon vezetője 
Hajnal Józsefné lett. Egy idő után az ön-
kormányzat nem tudta fenntartani az ott-

hont. Átvette egy vállalkozó, az igazgató 
asszony munkanélküli lett. Másfél éves 
szünet után Balassagyarmaton keresett és 
talált munkát  az értelmi fogyatékos embe-
reket támogató szolgálatnál.

A hírek gyors lábon járnak. Eljutott 
hozzá is, hogy Baglyasalján idős otthon 
épült. Felkészültségével, tapasztalata-
ival intézményvezető ápoló, majd az igaz-
gató szakmai helyettese lett. A főápo-
lóval együttműködve, a szakmai program 
alapján szervezték irányították a nővérek 
munkáját. De leült a beérkező idősekkel is, 
hogy megbeszéljék hová kerültek,  milyen 
is lesz új, otthonbeli életük.

Hajnal Józsefné most, hogy  „belép” a 
nyugdíjas életbe, számol. Negyvenévnyi 
szociális munka van mögötte. Voltak kö-
zötte nehéz esztendők, de szép élményeket 

is őriz. A Baglyaskőből is elégedetten tá-
vozik. Örömmel gondol vissza az itt töl-
tött évekre, mert hiszi, hogy könnyítettek 
a gondozottak helyzetén, és ezt teszik az 
utánuk jövők is. Elmegy, és viszi magával 
a munkatársak, az otthonlakók tiszteletét, 
megbecsülését.  S ez nem kevés. 

A Baglyaskő Idősek Otthona gond-
noka kezdettől fogva dr. Bercsényi La-
josné. Nem véletlenül választották a pá-
lyázók közül. Műszaki végzettsége van, 
gépészmérnök. De azt mondja, nem csak 
ez késztette arra, hogy megpályázza a 
munkahelyet. Idős emberek veszik körül 
a családban is. Igaz, nem laknak együtt, 
de figyelni rájuk, segíteni őket így is lehet.

Gondnokként arra vállalkozott, hogy 
megteremtsék az idősotthon összkom-
fortját. Ami a mindennapokban azt je-
lentette, legyen meleg télidőben, víz a 
tisztálkodáshoz, mosáshoz, sötétedéskor 
gyulladjon fény a lakószobákban, a kö-
zösségi helységekben, s időben, megfelelő 

minőségben elkészüljön a reggeli, ebéd és 
a vacsora. Mindig legyen „kéznél” hozzá-
értő ember, aki megjavítja az elromlott 
gépeket, berendezéseket.  Csupa hétköz-
napi, de létfontosságú teendői voltak. Az 
otthon folyamatos működtetését  - kü-
lönösen az utóbbi években - egyre ne-
hezebb körülmények között kellett biz-
tosítani. Alaposan meggondolták,  mire 
mennyit költhetnek. Bárhogyan ala-
kultak is a dolgok, az elsőrangú mindig 
az otthonlakók érdeke volt.

Ha végelszámolást csinálna, az elmúlt 
öt esztendőről, bizony voltak nehéz idő-
szak, de sok szép élmény is. A legfonto-
sabbnak azt tartja, hogy az otthon dol-

gozói valamennyien arra törekedtek, 
hogy rendben menjenek a dolgok. Bár 
különböző területről jöttek, de a közös 
munka, a közös felelősség az idős otthon-
lakókért, összehozta őket és ez mindig 
sokat segített.  Azt  mondta, ilyen össze-
fogásra a jövőben is nagy szükség lesz, 
mert mindig lesznek segítségre szoruló 
emberek is. 

Aztán arról beszél, nem unatkozik 
akkor sem, ha eljönnek a nyugdíjas 
napok, évek. Több szervezetnél jótékony-
kodik, végez karitatív munkát, ezután 
sem lesz ez másképp. S ott van a család, 
az unokák, többet lehet velük.

Ez nem kevés

Az összefogás mindig segít

1943-ban született Baglyasalján, munkás szülők gyermekeként. Jó tanuló volt, így iskoláit ösztöndíjjal végez-
hette. Elsőként bánya-elektrolakatos szakmát szerzett, később más szakmákat is elsajátított. Munkáját Bányász Szol-
gálati Érdemérem bronz fokozatával ismerték el. Évekig a Bányász Szakszervezet aktivistájaként, Baráti Körünk 
alapító tagjaként és polgárőrként készségesen segítette a közösséget. Szolgálatát 2007-ben Baglyasaljáért-díjjal kö-
szöntük meg. Hosszan tartó, súlyos betegségét türelemmel viselte, 2013. június 16-án bekövetkezett haláláig. Teme-
tése 2013. június 22-én volt a baglyasaljai temetőben. Felesége, fia, két unokája, rokonai és barátai szeretettel és tisz-
telettel őrzik emlékét.   

Búcsú Gyürki Ferenctől 
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H Í  R  E  K

Az elmúlt évek hagyományait folytatva 
májusban ismét megszerveztük a helyi véra-
dást. A megjelent 34 főből, 27 fő felelt meg 
donornak. Minden véradó ajándékban része-
sült. A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei 
Szervezet 1-1 csomag zoknival, a Baglyasi 
ABC vezetője kedvezményes vásárlásra jo-
gosító utalvánnyal, a helyi vöröskereszt szer-
vezete az elsők között lévőket vörösborral és 
1-1 csomag kávéval lepte meg, önzetlenségük elismeréseként. Területfelelősünk, Majoros 
Zsuzsanna, jó példát mutatva, családjával együtt csatlakozott az önkéntesek táborához. 
Szervezetünk reméli és biztatja a családokat az ő példájuk követésére. A véradás jó han-
gulatban, sikeresen zajlott le.

Gondolták volna a kedves olvasók, hogy a zöldborsó csak a 30-as években kezdett 
„népélelmezési cikké” válni. A borsónak két őshazája is volt. Az egyik Afganisztán, a 
másik Abesszínia területén volt. Innen került a Földközi-tenger környékére, ahol a gö-
rögök és a rómaiak már fontos gazdasági növényként tartották nyilván. Nálunk jelenleg 
termelt zöldborsófajtákat három csoportba soroljuk:

-  kifejtőborsók, melynek magjuk éretten sima, pl. Peti borsó,
-  velőborsók, hosszabb tenyészidejűek, magjuk felülete érett állapotban 
 ráncos, töppedt,
-  cukorborsó, melynek hüvelye is ehető. Nem igazán elterjedt fajta. 
Termesztése: talajban nem válogat, mélyre ültessük, mert a galambok, feketerigók, 

kikaparják a magokat. Szereti a nitrogén műtrágyát és a vizet is meghálálja, főleg virág-
záskor, kötődés idején.

A borsó hidegtűrő növény, ezért a tavaszi vetések sorát vele szoktuk kezdeni. Ha 
megfagy, újra kihajt. A folyamatos zöldborsó ellátás a szakaszos vetéssel és különböző 
hosszúságú tenyészidővel rendelkező fajták vetésével oldható meg.

A magasra növő velőborsók mellé támasztéknak elágazó gallyakat szúrjunk a 
földbe, amire a borsó levélkacsaival jól meg tud kapaszkodni. A velőborsó érett szemei 
hosszabb ideig maradnak édesek. Folyamatosan szüretelhetjük a nemes borsó hüve-
lyeket. Júliusban a borsó vetését megismételhetjük. 

A zöldborsó értékes táplálék. Kalória tartalma alacsony, fehérje tartalma magas. Kon-
zervgyártásra és mélyhűtésre alkalmas. Házilag is fagyaszthatjuk rövid párolás után.

A zöldborsót felhasználhatjuk levesnek, főzeléknek, salátának, köretnek, sőt még 
pörköltnek is nokedlival. Nagyon finom.

Áprilisban megtartott vezetőségi ülésen 
megköszöntük a terület felelősök munkáját, 
kérve őket az idei év feladatainak további se-
gítésére

* * *
Beteglátogatáson voltunk 2 tagtársunknál, 

gyógyulásukhoz-felépülésükhöz lelkierőt, ki-
tartást kívánva.

* * *
Alapszervezetünket négy fő képviselte a 

Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szerve-
zete 2013. évi küldöttgyűlésén. Meghallgattuk 
a Megyei Szervezet 2012. évi beszámolóját, a 
közhasznúsági, a könyvvizsgálói, ellenőrző 
bizottsági jelentést. Megemlékeztünk a Vö-
röskereszt és a Vörös Félhold május 8-i Vi-
lágnapjáról és a Magyar Vöröskereszt megala-
kulásának május 16-i évfordulójáról.

Július:  
•  „Legkedvesebb fotóim” c. pályázat lezárása              
• Sz. Végh Erzsébet kiállítása 
 a Baglyaskő Galériában
• „Idős korban egészségesen” c. előadás
• Kirándulás a Karancsra, 
 a Margit-kápolnához 
Augusztus: Nyári szünetet 

„Régen 
mostam 

hajat”

Hozzávalók:    
½ kg szarvacska (vagy más tészta)
2,5 dl tejföl,(vagy majonéz, joghurt,vagy créme fraiche tejszín)
1 konzerv zöldborsó (28 dkg nettó súlyú) vagy 30 dkg friss borsó
1 db konzerv kukorica (28,5 dkg nettó súlyú)
6 db csemegeuborka
6 szál virsli (vagy kolbász, sonkamaradék stb.)
3 evőkanál ecet, frissen őrölt feketebors
1 csomó snidling, só
A tésztát forrásban lévő sós vízben 8-10 percig ruganyosra főzzük. Ezután leöb-

lítjük és lecsepegtetjük. A tésztát összekeverjük a tejföllel. A zöldborsót és a kuko-
ricát lecsepegtetjük és hozzáadjuk. Apró kockára vágjuk a csemegeuborkát és a virslit, 
majd az ecettel együtt a salátához keverjük. Megsózzuk, borsozzuk. A snidlinget meg-
mossuk, felaprítjuk, és a tetejére szórjuk.

Véradás tizenhetedik alkalommal 
a Baglyasi Napok keretében

Kertészkedjünk

Tésztasaláta zöldborsóval 
és uborkával

A Baglyai Hírmondó újabb száma 
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