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Először azért, mert időben és a történelemben valóra vált az 
„Emmanuel” ígérete. Izaiás könyvének ilyenkor szívesen idézett 
jövendölése a szűzről - akinek fia születik és neve Emmanuel lesz, 
ami annyit jelent, hogy velünk az Isten - a hívő embernek bizton-
ságot ad az emberileg bizonytalan világban.

Elég hozzá az egyszerű istenismeret. Világos lesz előttünk, 
hogy a végtelen és jó Isten terveit, gondviselésének rendjét teremt-
mény meg nem hiúsíthatja - sem a sátán, sem az ember. Isten meg-
állíthatatlanul beteljesülő világának részese viszont az lesz, aki el-
fogadja Jézus Krisztusban az ő földrejöttét, és nyomába szegődik a 
mienkhez hasonló földi útján. Ő itt, a földön Mária szülöttjeként 
hozzánk jött, hogy velünk legyen, hogy mi is együtt legyünk vele, 
részeseként a beteljesedésnek.

Keresem is ezért karácsonykor Isten közelségét. Könnyen meg-

találom, amikor a jászol elé állok. Immár nem elvont, megköze-
líthetetlen örök valóság elé borulok, hanem a hozzánk hasonlóvá 
lett Isten Fiához emelem a szívemet. Arra tanít, hogy lám, érdemes 
embernek lenni -  ha Istennek „megérte” emberré lenni. Ezért 
imám nem lehet más, mint hogy hozzá hasonlóan akarom vállalni 
a saját életemet.

Megtehetem zarándokutam minden napján. Fényes napokon, 
amikor láthatóan szép a világ és jók az emberek. Megtehetem, 
amikor beborul az ég és kiállhatatlannak tűnik a földi lét. Karácsony 
Szülötte is ezt vállalta, és - mint aki eddig a nyomában járva pró-
báltam élni - örülök karácsonykor az Istennel eddig megtett útnak.

Maradok tehát mindenkinek örvendező szent karácsonyt kí-
vánó vándora a viszontagságos világnak. Isten velünk.     

András atya

BAGLYASALJA  BARÁTAINAK  KÖRE  IDŐSZAKOS  KIADVÁNYA

Áldott, szép Karácsonyt kívánunk, minden kedves olvasónknak!

Azt mondják, a gyerek örül a karácsonynak. Így lehet, hogy 
bennem megmaradt a gyermekség valami vonása, mert én ma 
is örülök, amikor adventben érlelődve, elérkezik - fenyőfák il-
latával, apró fényeivel, régi eseményre emlékeztetve - Jézus 
Krisztus születésének ünnepe. Szívesen értek egyet a karácsonyi 
énekkel: „Vigasságos, hangos nagy örömünk támadt, megszüle-
tett Jézus a beteg világnak!” Gondolom, hogy megalapozott az 
örömöm. Ez a karácsonyi vigasság annyit jelent, hogy hiába ne-
hezedik rám is korunk megannyi sötét nyomorúsága, nem oltja 
ki bennem a karácsony fényét. Én - mint bátorító forráshoz - ra-
gaszkodom a karácsony öröméhez.

A karácsony fénye
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„Kiváló műszaki képes-
ségét bizonyítja, hogy a 12 év 
körüli srác már egymaga meg-
épít egy hegesztő-transzformá-
tort, azzal hegeszti meg a házuk 
kerítését is. A műszaki mellett 
némi egészséges üzleti érzékét 
is bizonyítja, ahogy amikor 
már nincs szüksége a berende-
zésre, elcseréli egy működés-
képtelen háború előtti alkat-
részhiányos motorkerékpárra, 
amit persze ismét csak ő hoz 
vissza az életbe. Milyen indu-
lást jelentettek ezek a munkás 
kezdetek – különórák, nyelv-
tanulás nélkül? Kemény sza-
bályokkal, elvárásokkal, mert 
mint minden falusi gyereknek, 
neki is jócskán ki kellett vennie 
részét a család közös munká-
jából, a ház körül éppúgy, mint 
a földeken. Mondhatnók, talán 
éppen ez a (sajnos mára alap-

jaiban megroggyant, hagyomá-
nyos közösségi tartalmát vesz-
tett) korábbi falusi lét határozta 
meg Simonyi Sándor életének, 
szigorú elveket követő magatar-
tásának – a munkaszeretetnek, 
az adott szó becsületének, az 
összetartásnak, a jól dolgozó 
társak megbecsülésének, és a 
bensőséges családi életnek – az 
alapjait.” 

Az idézett sorok kiváló 
salgótarjáni ismerősünkről 
szólnak, és a  „Simonyi Sándor 
A mérnöki hivatás örök vonzá-
sában” c.,  a Typotex kiadó gon-
dozásában  (Budapest, 2013) 
megjelent könyvből valók. 
Amelyben – többek között – a 
kitűnő mérnök-pályatárs, Lep-
sényi István is megszólal: „Si-
monyi Sándorról azt tartom, 
hogy született mérnök, éppúgy, 
ahogyan született festő vagy 

költő valaki. Nem csak megta-
nulta a mesterséget (persze az is 
kell!), de a tehetsége vele szüle-
tett.” Hogy ez az értékes-érdekes 
életmű kötet sikerre számíthat 
rokonok, barátok, kollégák, 
körében – az kétségtelen. De, 
hogy a műszakiak számára a 
szakmai részek lehetnek izgal-
masak, a humán érdeklődésűek 
részére az életút szolgálhat ta-
nulságokkal – abban is bizo-
nyos vagyok. A kötet ugyanis 
nem „csak” a kiváló mér-
nökről és műszaki sikerekről 
szól, de kötelességtudatról, em-
beri tartásról, tisztességről is. 
Miközben a könyvben a mér-
nök-ember kiemelkedő szel-
lemi teljesítményének hátterét 
ismerjük meg, kirajzolódik a si-
kerek alapvető eredője és moz-
gatórugója, amely csaknem 
független a szakmától. Jelesül, 

hogy a csúcsteljesítmény az el-
engedhetetlen talentum mel-
lett a szorgalom, az akaraterő, 
az elszántság, a kitartás dia-
dala is. Az utóbbiak nélkül a te-
hetség önmagában kevés lenne.  
Ezért is figyelemre méltó ez a 
kötet, amit én jó szívvel ajánlok 
műszaki és humán értelmi-
ségi olvasók számára egyaránt. 
Különösen pályakezdő szakem-
bereknek javasolom olvasásra, 
sőt tanulmányozásra. 

Mert Simonyi Sándor tu-
dást tanít, erőt és energiát su-
gároz, miközben emberségből 
is példát mutat.  Mely utóbbira 
különösen nagy szükség van 
manapság.

dr. Bráthi Ottó

Huszonhat éve dolgozik szociális munkásként, elsősorban idősgondozással foglal-
kozott. Megszerette az idős embereket, a velük való foglalkozást hivatásának tekinti. 
Vezetői munkája során szinte folyamatosan tanult, így tevékenységét tudatosság, a 
legkorszerűbb szakmaiság jellemzi. Munkája mellett a szociális szakképzésben terep-
tanárként, előadóként, vizsgaelnökként is tevékenykedik. Holecz Istvánné így vall ve-
zetői terveiről:

Egy „született mérnök” 

Holecz Istvánné a Baglyaskő Idősek Otthona új igazgatója                                                                                          

  A családi és a lakóhelyi környezet; a gyermekkori szocializáció meghatározó az ember  sze-
mélyiségfejlődésében. S, hogy ez mennyire igaz, arról Szentgyörgyi Zsuzsa mérnök-szakíró  dr. 
Simonyi Sándorról  írt könyvében tesz tanúbizonyságot:   

„Az öregkor ne az élet vége, hanem koronája legyen!”

„Megtiszteltetés számomra, hogy rám 
bízták a Baglyaskő Idősek Otthona igazga-
tását. Szeretnék még többet tenni az itt élő 
idős emberekért, hogy érezzék nincsenek 
egyedül a problémáikkal. Vannak vigyázó 
kezek, akik nem engedik elesni őket, ha 
már elestek, segítenek a helyes út megtalá-
lásában. Döntéseimmel emberi sorsok job-
bításához szeretnék hozzájárulni. Hiszem, 
hogy a Baglyaskő Idősek Otthona irányítá-
sommal megfelel a mindennapok kihívá-
sainak, képes lesz értékei megtartására, a 
folyamatos fejlődésre, megújulásra. Az in-
tézmény elnevezésében szerepel az „otthon„ 
szó. Ez nem csak lét- és anyagi biztonságot 
jelent, hanem olyan szeretetteljes légkört, 
amelyben az idős emberek valódi otthonra 

találnak. Szeretném, ha otthonunkban az 
otthonlakók derűsek, megelégedettek len-
nének, éreznék a szeretetteljes, segítő gon-
doskodást.  Sajnos az élet véges. Lakó-
inkat a sírig kell kísérni, ám egyáltalán nem 
mindegy, hogy milyen út vezet odáig. Mun-
katársaimmal arra törekszünk, hogy ez az 
út biztonságot, szeretetet, sok szép élményt, 
békés öregkort és védett aggkort nyújtson.

Hitvallásom: … legyen mindennap 
ünnep, hol könnyet nem a fájdalmak 
szülnek. Legyen hit, megértés, szeretet, béke, 
hisz az életnek van valódi értéke. Így büszke 
lehetek arra, hogy ember vagyok! Ez – mit az 
élettől akarok!”

Holecz Istvánné Cecília
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Salgótarján Civil Társadalmáért-díjat
az idén a Zagyvaforrás Egyesület kapta.

A felújított, Bóna Kovács Károly által készí-
tett Báthori szobor újra eredeti helyén áll.

Becsó Zsolt országgyűlési képviselő kedves szavakkal 
és ajándékokkal köszöntötte az Ezüstfenyő Idősek 
Klubja tagjait.

A Művészek és mecénások elnevezésű tanácskozáson 
áttekintettük az elmúlt csaknem száz év művészeti 
értékteremtő, értékőrző történéseit.

A Kálvária domborműveit a Magyar Kép-
zőművészet Egyetemen restaurálták.

Somoskői Ödön  festőművészre kiállítással 
emlékezünk születésének 75. évfordulóján.

Shah (Klinecz) Gabriella még nem 
érte el a negyedik x-et, mégis ebben a ro-
vatban lehet, kell róla írni. Középiskolai ta-
nulmányaival a műszaki, majd a külkereske-
delmi pálya felé indult, de felsőfokon már az 
idegen nyelvek, a művelődés, a vallástudo-
mány, és a művészetek felé fordult. Munka 
mellett, szinte eddigi életében mindig tanult. 
Feltehetően a kíváncsiság hajtotta újabb és 
újabb területek felé. Jelenleg is tanul, dokto-
randusz, a Szegedi Tudományegyetem Iro-
dalomtudományi Doktori Iskola hallgatója. 
Felsőfokú német nyelvvizsgával, középszintű 
angol és orosz, valamint alapszintű farszi 
(afganisztániak beszélik) nyelvtudással ren-
delkezik. Sokoldalú számítástechnikai isme-
reteit munkájában, hobbi, illetve közösségi 
tevékenységében is sikeresen alkalmazza. 

Első munkahelyén, a Salgótarjáni 
Acélárugyár Rt-nél exportmenedzser-
ként, külkereskedelmi idegen nyelvi le-
velezőként dolgozott. Múzeumi alkal-
mazása óta – művészettörténészként 
– munkáját különleges céltudatossággal, 
igényességgel és eredményességgel végzi. 
Gondozta, tudományosan feldolgozta, 

bemutatásra alkalmassá tette, népszerű-
sítette Pásztó város képzőművészeti gyűj-
teményét, Csohány Kálmán grafikusmű-
vész életművét, Gaál István filmrendező 
hagyatékát. Tevékenysége eredménye-
ként létrejött a Csohány Kálmán Galéria, 
és a Gaál István Emlékszoba, s mindkét 
alkotó életművének digitalizálása.      

Számos tudományos, művészeti és isme-
retterjesztő írása – tanulmány, esszé – jelent 
meg. Sikeresek voltak – kiállítások, konfe-
renciák rendezésére, művészeti értékek ál-
lagvédelmére, restaurálására, kiadványok 
megjelentetésére – írt pályázatai. Nagy ki-
hívás számára és munkatársa K. Peák Ildikó 
számára a Mihályfi-gyűjtemény, évek óta 
húzódó, könyvkatalógusának szerkesztése. 
Hasonló nagyságrendű feladat Lévai Sándor 
bábtervező iparművész és Bátki József festő- 
és szobrászművész életművének feldolgo-
zása, képzőművészeti albumaik kiadásának 
előkészítése. Szinte, megszámlálhatatlan ki-
állítást rendezett, nyitott meg, mindezeket 
különleges igényességgel, egyéni felfogással. 
Itt köszön vissza a megszerzett tudás, a sze-
mélyére jellemző értékrend.

Főállása mellett 2005-től egyéni vál-
lalkozó. Tevékenységének fő profilja a do-
kumentum filmkészítés, amelyet férjével, 
Shah Timorral végeznek. Mi baglyasal-
jaiak is sokat köszönhetünk Gabriel-
lának. Ő volt a templomunkat bemutató 
film egyik szövegírója, narrátora. Évekig 
volt a Baglyasi Hírmondó szerkesztőbi-
zottságának tagja, több kiállításunk ren-
dezője, megnyitója. Segítségét 2013-ban 
Baglyasaljáért-díjjal köszöntük meg. Ér-
tékőrző, értékteremtő munkáját mások 
is elismerték. 2009-ben a Megyei Ön-
kormányzat, Nógrád Megye Polgárainak 
Szolgálatáért-díjjal tüntette ki. 

Munka és tanulás. Ez az életforma ko-
moly erőfeszítéssel, lemondással, a család 
és a barátok részéről sok-sok türelemmel 
jár. Mégis megéri. 

Shah Gabriella élete most újabb határ-
kőhöz érkezett. Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2013. december 
1-től megbízta a Dornyay Béla Múzeum 
vezetésével. Igazgatói munkájához sok si-
kert kívánunk!

Szilasi András      

A tanulással megszerezhető humán tőke teszi az embert képessé arra, hogymeg-
valósítsa céljait, szolgálja embertársait, szűkebb pátriáját, hazáját. Ehhez tudásra, 
szakmaszeretetre, a munkafeladatokkal való teljes azonosulásra, szorgalomra és ön-
maga képességeinek teljes mozgósítására van szükség. Ilyen személyiségeket muta-
tunk be olvasóinknak, immár rendszeresen Hírmondónkban.

Az elmúlt negyedév néhány pillanata

  Híres, neves baglyasiak
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CSAládoK átMEnEtI 
ottHonA HÍrEI:

A Presly salgótarjáni Live cso-
portjától 12 család kapott élelmisze-
radományt. *Penny Market élelmiszer 
áruházban 580 kg tartós élelmiszert 
gyűjtöttek lakóinknak.* A SITI ru-
hagyűjtési akciót hirdetett az intéz-
ményünkben élő családok számára.* 
December 6-án a „Menedék”-be is 
megérkezett a Mikulás.* A Magyar Vö-
röskereszt Országos Központjában a „ 
Program a rászoruló, egyedülálló anyá-
kért „ projekt keretében négy sikeres 
OKJ-s pénztárgépkezelő tanfolyamot 
végzett anya kapott bizonyítványt.* 16-
17-én „Önismereti és konfliktuskezelő” 
tréningen vesznek részt az anyák.* A 
Karácsonyra mézeskalács sütéssel, gyer-
tyagyújtással, vendégváró Nyitott Ház 
programmal készülünk.

VöröSKErESZtES HÍrEK:
Meglátogattuk kilenc  beteg, vö-

rös-keresztes társunkat.*Közreműköd-
tünk az óvodások egészségnapján, 44 
db gabonagolyó szelettel kedvesked-
tünk nekik.* Krisztus Király ünnepére  
készülve segítettünk templomunk  ta-
karításában.* Részt vettünk a véradókat 
köszöntő megyei ünnepségen.* Az 
Ezüstfenyő Idősek Klubjában az Idősek 
Világnapján fogadtuk Becsó Zsolt or-
szággyűlési képviselőt, köszönettel 
vettük ajándékait.* November végétől 
Karácsonyig keddi napokon az Idősek 
Klubjával együttműködve karácsonyi 
díszeket készítünk.

Folytatjuk az egészségünk megőrzését segítő cikksorozatunkat. 
reméljük lesz értelme a jó tanácsoknak, és nem kell senkit az 
ünnepek alatt kórházba szállítani „túlevés” miatt!

Közeledik az év legszebb ünnepe, a Karácsony. A magyar 
konyha hagyományos ételei (halászlé, túrós csusza, diós és mákos 
bejgli) olyan megterhelést okoz gyomrunknak, mint amikor egy 
sportoló edzés nélkül kezd versenyezni és emiatt megsérül. Hét-
köznapokon ugyanis emésztőnedveink (gyomorsav, epe, hasnyál-
mirigy enzimek) „alapjáraton” termelődnek, az ünnepi kalóriabombákra szervezetünk nincs 
felkészülve. Javaslatom: Előétel-tormakrémmel töltött sonkatekercs. Leves-tejszínes zellerk-
rémleves pirított zsemlyekockával. Főfogás-rántott halszeletek burgonyapürével és főtt cékla-
salátával. Desszert-gesztenyepüré gyümölcságyon tejszínhabbal, meggyes kefires piskóta. 
Ital- száraz vörösbor tisztán, vagy fröccs formájában. Aki mégsem tudna lemondani a hagyo-
mányos ízekről, az időben szerezzen be No-spa tablettát görcsoldónak, Rowachol kapszulát 
epehajtónak és Kreon 10 000 NE kapszulát emésztésjavítónak. Ezt a kombinációt érdemes ét-
kezés előtt fél órával bevenni (mindegyikből egyet-kettőt) a siker érdekében. Szívből kívánom, 
hogy az ünnep a szeretetről és összetartozásról szóljon, ne a betegségről! 

Áldott, békés, boldog 
Karácsonyt kívánok 
minden kedves 
olvasónak!

Szeretettel: 
Dr. Vágvölgyi Erzsébet      

AZ óVodA HÍrEI:
Az idén 44 kisgyermekkel kezdtük  az évet, je-

lenleg 48-an vagyunk.* Az ősz igen mozgalmasan telt 
intézményünkben. Almát, szőlőt szüreteltünk, diót, 
mogyorót gyűjtöttünk.* Mustot, gyümölcssalátát, 
süteményt készítettünk.* Megünnepeltük a Márton 
napot.* A Baglyai Óvodásokért Egyesület ajándéka-
ként vidám perceket töltöttünk a Kerek Perec Egylet 
előadásán.* Hozzánk is ellátogatott a Mikulás.* Most 
a karácsonyi fellépésekre készülünk.

MEGúJult utAK A KAtAlInán:
Folytatódott az utak felújítása a Katain telepen. 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata saját 
forrásból, a tervezésre és munkálatokra, több mint 34 
millió forintot fordított. A kivitelező, a HE-DO Kft, 
jó munkát végzett. 

A Baglyai Hírmondó újabb száma 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

és Bencze Péter úr támogatásával jelent meg.

Baglyasalja Barátainak Köre
időszakos kiadványa
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