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A Nógrád Megyei Közgyűlés nevében tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm a Bányásznap alkalmából rendezett ünnepségen meg-
jelenteket, köztük az örökifjú, de sajnos évről-évre fogyatkozó bag-
lyasaljai bányászokat.

Bányásznak lenni, nem úri betegség, és nem olyan, mint az 
influenza, amelyet ki lehet feküdni, vagy elmúlik a gyógyszerektől. 
Aki egyszer leszállt a föld alá, és belepte arcát a szénpor, aki egy-
szer a szénfal mellett megérezte a hátán, ahogy a verejtékcseppek 
patakokba rendeződnek, azt sohasem felejti el. A bánya és a szén itt 
Baglyasalján és Salgótarjánban is, a családok megélhetését, az em-
berek létbiztonságát jelentette. Egyben a veszélyét is, hiszen szív-
szorító volt az a félelem, ahogy az asszonyok műszakba küldték a 
férjeiket, a fiaikat. Egyikük sem lehetett biztos abban, hogy látják 
még egymást. Fenyegette őket a sújtólég, a bányaomlás, a vízbetörés 
és ezernyi veszedelem…

Idős bányászok ma is felidézik, hogy amikor eltűnt a fejük fölül 
a nap, arra gondoltak, hogy látják-e még valaha. Csodálatra méltó 
dolog, hogy a naponta kockára tett élet egyenes gerinccel és kivé-
teles jellemmel párosult. A bányászok, olykor emberfeletti teljesítmé-
nyükkel és emberi tulajdonságaikkal, egyaránt kivívták környezetük 
és az egész társadalom tiszteletét. Megtanulhattuk tőlük a feltétlen 
szolidaritást, a kiszámítható fegyelmet és a másokra is kiterjedő fi-
gyelmet. Példát mutattak az értékteremtésből és az összehangolt csa-
patmunkából. A bányászok mindig is optimista emberek voltak. 
Bizakodva várták a honlapot,… . Soha nem tartottak igényt könyöra-
dományra, a problémák orvoslásához nem vártak mástól segítséget. 
Megoldották azokat ők, saját maguk! Olyan tulajdonságok ezek, 
amelyeket érdemes továbbörökíteni a következő nemzedékeknek. 
Nógrád megye, Salgótarján környéke nagyon sokat köszönhet az 
egykori bányavállalatoknak. … a szén közelsége miatt letelepült ipar-
ágakat, tízezreknek a megélhetés biztonságát jelentő munkahelyeket, 
vidékünk gyarapodását. Nógrádot az ágazat egyik hazai fellegvára-
ként emlegették, tisztelték.

A vállalatok terjeszkedésével, az egyre korszerűbb eszközökkel 
a Nógrádi medencében folyamatosan növekedett a széntermelés és 
a foglalkoztatottak száma. Nógrád vármegye mintegy 130 települé-
sének határában nyíltak meg rövidebb-hosszabb időre a barnaszén-
bányák. Az üzemszerű szénbányászat csak a 19. század közepétől 
indult meg. Baglyasalján 1865-ben, melyet 1872-től a Minnich-Jau-
lusz-Hoffmann Kőszénbánya Társaság folytatott. A első világháború 
előtt a környék aknái adták Nagy-Magyarország széntermelésének 
egyharmadát. 1965-ben pedig a több mint 13 ezer bányász már 3,5 
millió tonna szenet küldött a felszínre. A nógrádi bányászok az első 
bánya megnyitásától az utolsó bezárásáig eltelt, hozzávetőleg másfél 
évszázad alatt, körülbelül 180 millió tonna szenet termeltek. Az itt 
termelt szénnel hozzájárultak az ország iparának fejlődéséhez, ener-
giaigényeinek kielégítéséhez és nem utolsó sorban saját lakóhelyük 
gazdagodásához is. Nem feledhetjük, hogy a bányászati cégek mindig 
is érdekeltek voltak a helyi infrastruktúra fejlesztésében, igyekeztek 
gondoskodni alkalmazottjaik jó életkörülményeiről. Elég csupán az 
egykor otthont jelentő bányatelepek, egészségügyi, kulturális létesít-
ményeinek építésére gondolnunk! Közülük sok ma is szolgálja még 
az embereket! Az élet egésze ellentétpárokra épül és nekünk mindkét 
oldalt ismernünk kell a jó döntések meghozatalához. A bányász-
léthez is hozzátartozik a lent és fent, a sötétség és a mécsvilág, a be-
zártság és a szabadság, a félhomály és a Nap fényessége… .”És amikor 
kilép a kasból, akkor a napvilágnál új értelmet nyer minden, a csa-
láddal való találkozás ismételt lehetőségét, a teljességet.”

   Most olyan időszakot élünk, amikor újra döntéseket kell hoz-
nunk, hogy megoldást találjunk régi problémáinkra. Hagyjuk hát, 
hogy a régi gondok és megoldások naplementeként süllyedjenek el a 
múltban, miközben készülünk a napfelkeltére, a hazai bányászat nap-
jának felkeltésére is? 

Ehhez gyűjtsünk erőt a bányásznap eseményein!

Jó szerencsét!

BAGLYASALJA  BARÁTAINAK  KÖRE  IDŐSZAKOS  KIADVÁNYA

Fejet hajtunk bányászelődeink emléke előtt
         Részletek Becsó Zsolt országgyűlési képviselő úr köszöntő beszédéből
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A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének meghívását vöröskeresztesek, baráti köri 
tagok és az idősek klubja tagjai közül sokan elfogadtuk, és látogattunk el a VGÜ Salgótarjáni 
Térségi Hulladéklerakó Telepére. Vendéglátónk – Turcsányi Attila gépészmérnök, a hulladé-
kártalmatlanítási részleg vezetője, aki környezetvédelmi és hydrotechnológusi végzettséggel 
is rendelkezik – részletes tájékoztatást adott, a 2001-től működő telep funkciójáról és tevé-
kenységéről. A létesítmény műszaki eszközeivel, kialakított monitoring rendszerével bizton-
ságos, a környezetet nem veszélyeztető hulladékkezelést tesz lehetővé.

Főbb paraméterei:
Szigetelt deponált (I. ütem) területe: 5 ha 
Hasznos kapacitás     1.060 ezer m3 
Hasznos élettartam    25 év 
Évente lerakásra kerülő hulladék 47 700 m3

A beszállított hulladékról zárt rendszerű számítógépes nyilvántartást vezetnek. A lera-
kott, tömörített hulladékból keletkező biogázt elektromos árammá alakítják, és rákapcsolják 
az elektromos hálózatra. Lehetőséget biztosítanak a befogott állatok őrzésére, az elhullottak 
hamvasztására. Szorgalmazzák a szelektív gyűjtést, Salgótarjánban jelenleg már 42 gyűj-
tősziget üzemel. A műanyagot és a papírt válogatják, deponálják, feldolgozásra továbbküldik.

A tervezők, kivitelezők, beruházók és a működtetők elismerést, köszönetet érdemelnek 
az egészségünket, Földünket óvó létesítményért. Segítsük mi is ezt a törekvést azzal, hogy a 
háztartásunkban keletkező hulladékot ebbe a rendszerbe juttatjuk el!  

Régen tervezett utazásra indultunk – 2014. október 7-én – egy borús, „kora reggelen”. Év-
századokkal korábbi esemény nyomába eredtünk. 

Korabeli feljegyzés szerint, az 1696-os esztendőben, az akkori birtokos, „Nemes Ivány-i Fe-
kete Eörzsebet asszony” egyik jobbágyát, Stephanus Andót küldte a Gömör megyei Almágyból, 
hogy a Baglyaskő vár alatti kis falu körüli földeket megművelje. Andó István esküvel fogadta, 
hogy a feladatot teljesíti. Valószínű, hogy a vállalás nem sikerült, mert egy két évvel későbbi ösz-
szeírás Baglyasalját elhagyott helyként említi. Ugyanakkor az 1771-es birtokfelmérés Baglya-
salja falura vonatkozó lapján számos Andó, Agócs, Kiss és Tóth nevű birtokos szerepel, de ez 
már új helyen, Baglyasalja mai helyén történt. 

Andó nevűek Salgótarjánban és környékén ma is nagy számban élnek, s vannak Agócsok, 
Kissek és Tóthok is. A mai – csaknem teljesen magyar – Almágyban (Gemersky Jablonec) 
Andó nevűeket nem találtuk, sem a temetőben, sem az élők között. Ellátogattunk az újbácsi 
parókiára is. A plébános úr szerint a korabeli anyakönyveket, az egri érsekségen őrzik. A ma 
élők legtöbben az Agócs nevet viselik. Barátságos fogadtatásban részesültünk Agócs Gyula 
polgármester úr és Agócs Ildikó CSEMADOK elnök asszony részéről, s a jövőbeli együttmű-
ködésről tárgyaltunk.     

Hulladékgazdálkodás 
XXI. századi színvonalon

Látogatás „őseink földjén”
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Szent Iván nap: barátság, tűz, szív, 
finom falatok

Az óradnai fúvósok zenét 
hoztak ajándékba

Szent István királyra 
tisztelettel emlékeztünk 

Idősek Világnapján 
a Divertimento vonósnégyes volt a sztár

Jancsár Róbert csodás fotóit
láthattuk a Baglyaskő Galériában

A Bóna-alkotások ma is 
kincsei városunknak 

Tősgyökeres baglyasaljai vagyok. 1942-ben születtem Salgótar-
jánban, bányász család második gyermekeként. Általános iskolai ta-
nulmányaimat is itt, Baglyasalján végeztem. A nyolcadik osztály el-
végzése után, 14 évesen kezdtem el dolgozni a salgótarjáni Öblös 
Üveggyárban. 1960-ban házasságot kötöttem Márton Pállal, aki 
szintén született baglyasi volt. Két gyermekünk született, Zsuzsa 
és Gábor. Mindkettőjüket becsülettel és szeretettel fölneveltük, is-
koláztattuk és szárnyra bocsájtottunk, akik 2-2 unokával ajándé-
koztak meg. Gyermekeink még kicsik voltak, amikor 1970-ben a 
Diákotthonban takarítónőként elkezdtem dolgozni. Később már a 
konyhán segédkeztem. Kun István igazgató úr javaslatára elkezdtem 
egy szakácsnői iskolát, amit munka és család mellett, felnőtt fejjel el 
is végeztem. 1978–ban megkaptam a szakács szakmunkás bizonyít-
ványomat. Majd, amikor Zeleiné Olgi néni nyugdíjba vonult, a sza-
kácsnői teendőket én láttam el. Nagyon szerettem a munkám. Főz-
tünk az óvodának, az iskolai napközinek, még helybéli nyugdíjas 
előfizető ebédhordóink is voltak, és nem utolsó sorban a diákotthon 
kis lakóinak.  Nagyon szettem azokat a gyerekeket, szerettem velük 

beszélgetni, néha könny szökött a 
szemembe, amikor a sorsukról és 
az életkörülményeikről meséltek. Jó 
érzés volt nekik egy kis szeretetet, az 
odafigyelésem. A Diákotthon konyhájának bezárása után, több isko-
lában dolgoztam, nyugdíjba a Madách Imre Gimnázium konyhájáról 
mentem. Sajnos akkor történt, hogy meghalt a férjem. 33 évet éltünk 
együtt. Megtörten, fáradtan, de az élet ment tovább. 49 munkában 
töltött év után jól esett a pihenés. Szeretem a közösséget, az embe-
rekkel való együttlétet, ezért beléptem a Baglyasalja Barátainak Kö-
rébe. Amikor Bátiné Ibolya felkért, hogy vállaljam el a terület-felelősi 
munkát, azonnal igent mondtam.   Sokat és nagyon nagy örömmel 
segédkezem a programok lebonyolításában. Tagja vagyok a Vöröske-
reszt helyi szervezetének is. Remélem, hogy még sokáig tagja lehetek 
mindkét szervezetnek és tevékenyen részt vehetek programjaikban. 

Életemet sikeresnek érzem. Elégedett és boldog ember vagyok.

Márton Pálné

Egyszerű, s mégis nagyszerű az az életút, amelyet Márton Pálné, Éva eddig végigjárt. Hi-
ányzott volna, hiányozna a családból, egy-egy munkahelyről, a közösségekből, Baglyasal-
járól, ahogyan hiányzik egy fogaskerék, ha kiesik egy szerkezetből.  

A 8. választókerületben, az október 12-i önkormányzati választáson, új képviselő kapott bizalmat. 
Megköszönjük Korponai Tamás képviselő úr munkáját, egyesületünket támogató segítségét. 

Új képviselőnknek - Homoga László úrnak - sikereket kívánunk, számíthat segítségünkre 
városrészünk fejlődését szolgáló munkájában. 

MÚLTBATEKINTŐ

Köztünk élnek …
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Hozzávalók:
Champion gomba 800   g 
paradicsompüré 200   g 
vöröshagyma 200   g       
étolaj 1 dl
porcukor 30  g  
citrom 100  g 
konyhasó 20 g  
kakukkfű 5  g 
babérlevél 3 db    

A megtisztított és jól megmosott 
gombát gerezdekre vágjuk. A finomra vá-
gott vöröshagymát olajban megpároljuk, 
majd hozzáadjuk a paradicsompürét, a 
kakukkfüvet, a babérlevelet, a szűrt cit-
romlevet, valamint a gerezdekre vágott 
gombát és mérsékelt tűzön pároljuk. Pár 
perccel a főzés befejezése előtt adjuk hozzá 
a sót és a porcukrot. Ha kész hagyjuk ki-
hűlni. Előhűtött üvegtálon tálaljuk, cit-
romkarikákkal díszítjük. 

Jó étvágyat!

DR. OLÁH ANDRÁS: A TERMÉSZET 
PATIKÁJA C. KÖNYVÉBŐL

Egy tetézett kávéskanálnyi kakukk-
füvet 2 dl vízzel leforrázunk, 5 percig állni 
hagyunk. Ennek az adagnak a kétszeresét 
kell egy nap alatt elfogyasztanunk. Csilla-
pítja a köhögést, fertőtleníti a légutakat. 
Légcső- vagy hörghurut, szamárköhögés 
esetén, kék iringóval társíthatjuk.

A nyári-őszi és téli-tavaszi évszakváltás próbára teszi alkalmaz-
kodó képességünket. A tanév kezdetén a gyermek- és a diákközös-
ségek „összehordják”a nyári-őszi vírusokat. Ezek veszélytelenek, de kel-
lemetlen betegségeket okoznak, sok hiányzással. Hányás, hasmenéses 
vagy nátha, köhögés mellett pár napos lázas állapot után, tüneti keze-
léssel (kockaleves, Smecta granulátuma az előbbi, Aspirin C-vitamin az 
utóbbi eseteknél) gyógyulnak a betegek.  Mindez megelőzhető lenne, 
ha augusztus közepétől a gyerekek, fiatalok, Béres csepp+C-vitamin 
szedésével, megerősödött immunrendszerrel indulnának az óvodába, 
iskolába. Javasolt adag: a testsúly felének megfelelő számú csepp na-
ponta egyszer, szörpös vízben oldva. Ez az immunfelkészülés az őszre mindenki számára hasznos 
lehet. Ilyenkor szaporodnak a meghűléses betegségek is, felsőlégúti huruttal, néha magas lázzal. 
Leggyakoribb ok az ingadozó külső hőmérséklet miatti túlöltözködés, kimelegedés, majd a hir-
telen lehűlés. Ősszel talán még fontosabb az ésszerű réteges öltözködés, mint télen a hidegben. 
A hurutos tüneteket, az úgynevezett forró italok (Coldrex, Neo-citran) enyhítik ugyan, de sajnos 
nem gyógyítják meg. Melegen (nem forrón) ajánlom „nagymama gyógyteáját”: 2 liter forrásban 
levő vízbe tegyünk 1 evőkanál kamilla teát, 1 teáskanál kakukkfüvet és 1 mokkáskanál morzsolt 
majorannát. A tűzről levéve 15 percig fedő alatt tartjuk, majd leszűrve mézzel és citrommal íze-
sítjük. Lassan kortyolgatva könnyíti a légzést és kiváló váladékoldó. Meg még finom is. A magas 
láz, baktérium-fertőzésre utal, ilyenkor antibiotikum is szükséges. Előfordulhat, hogy a láztalan 
beteg torokfájással, kínzó, száraz köhögéssel, esetleg rekedten ébred fel. Kísérheti víz-szerű orrvá-
ladékozás is. Ilyenkor gondolni kell az őszi „szezonbetegségre” a gyomortúltengésre, amely a nye-
lőcső és a garat nyálkahártya izgatásával okozza a panaszokat. Hatékony savtermelés-gátló gyógy-
szerrel (pl: Pantoprazol, Rabeprazo) napok alatt gyógyulhat a beteg, természetesen háziorvosa 
segítségével. Az őszi átmenet a magas vérnyomás betegségbe is „beleszólhat”. A nyáron jól beál-
lított gyógyszerelés ellenére a vérnyomás emelkedhet jelezve, hogy a gyógyszerek adagját emelni 
kell. Javasolt ezért a gyakoribb vérnyomás önellenőrzést és a háziorvosunkkal való megbeszélést a 
kezelés módosításáról. Végül, de nem utolsó sorban: előzzük meg a vírusos influenza betegséget! 
Adassuk be mielőbb az influenza elleni védőoltást! Minden kedves olvasónak sikeres védekezést, 
jó egészséget kívánok!

                                                                               Szeretettel: dr. Vágvölgyi Erzsébet
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AZ ORVOS SZEMÉVEL „Itt van az ősz, itt van újra …” Svéd gombasaláta

Kakukkfű gyógytea

2009 február óta szervezünk kiállításokat a Baglyaskő Idősek Otthonában.    Húsz tár-
laton fotókat, 19-en grafikákat, festményeket, egyen pedig történelmi dokumentumokat 
mutattunk be. Otthonlakók, alkotótársak, barátok nagyszámban tisztelték meg a 40. kiál-
lítás képeinek alkotóját, Nógrády Andor festő- és grafikusművészt. Póczos Mátyás magával 
ragadó tekerőlant muzsikáját követően, egy részlet hangzott el a kiállítóművész, egy másik 
műfajbeli megmutatkozásából, novelláskötetéből feleségének tolmácsolásában. 

A jelenlévőket - immár hagyományosan - az intézmény igazgatója, Holecz Istvánné kö-
szöntötte. A kiállítást dr. Csongrády Béla értően, baráti empátiával nyitotta meg. Báti Já-
nosné, Baráti Körünk elnöke emléklappal köszönte meg a művésznek, hogy néhány hétig 
képeivel színesebbé teszi az Idősek Otthona lakóinak és dolgozóinak életét. 

A megnyitót követően Nógrády Andor kutatói, írói tevékenységéről folyt beszélgetés, ezt 
érdeklődéssel figyelte a „cserépember” is.        

Negyvenedik kiállítás a Baglyaskő Galériában 

Kérjük, 
segítse 
munkánkat 
adója 
1%-val!


