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Nos, aki most azt hiszi, hogy népszokásokról, karácsonyi idil-
lekről fogok beszámolni, az készüljön föl a csalódásra! Semmi 
idill, semmi népszokás! Még családi hagyomány sem sok. 

Az egész úgy kezdődött, hogy a háború legvégén születtem, 
és eleinte a romos Budapesten éltünk. Egészen pontosan egy tra-
fóházban Pestszentlőrincen, amit akkor Pestlőrincnek kellett 
mondani, „mert harcoltunk a klerikalizmus ellen”. A trafóház 
berendezése egy darab katonaláda és egy darab babakocsi volt. 
Utóbbiban laktam én, majd a húgom. Később pincelakásban lak-
tunk Pesterzsébeten (semmi szent!), „a kacsa térden állva nézett 
be az ablakon”. 

Ilyen fényűzés közepette nem nagyon volt karácsonyunk. Más 
kérdés, hogy pártunk és kormányunk, amúgy is el akarta törölni a 
vallásos ünnepeket. A karácsony egy napig tartott, de a húsvétból is 
csak a vasárnap maradt meg. Mikulás? Ugyan már!

Azzal együtt egy-egy picike fenyőfát, ha nem is mindig, de több-
nyire állítottunk otthon. Nyolcéves koromban november 7-re (mert 
az volt az ÜNNEP,) kaptam egy négerbabát. Azt karácsonykor leül-
tettem a kis fa alá, az asztalra. A baba onnan leesett és összetört a feje. 
Az a karácsony nekem bőgéssel telt el. (A baba később meggyógyult, 
és évekig volt a kedvencem.) 

Kilencéves koromban vidékre költöztünk, és ezzel sok minden 
megváltozott. A faluban volt Mikulás, karácsony, sőt, húsvét hétfő is. 
Na, azért iskolába kellett menni, de ott a kisfiúk meglocsolhatták a kis-
lányokat. Sőt, másnap a kislányok locsolták meg a fiúkat. A Mikulás 
egyenesen az iskolába jött el, akkor még becsületes püspöksüvegben, 
kezében a püspöki pásztorbot, mellette a két krampusz. És szavalni kel-
lett a Mikulásnak, és a rosszak virgácsot kaptak. Ez a mostani haho-
tázós, kólaivó öregúr akkor még ismeretlen volt nálunk.

A karácsony azért még magánügy volt. Mi otthon pattogatott ku-
koricát fűztünk fehér cérnára, azzal díszítettük a fát. Ezt még a saját 
gyerekeimmel is csináltuk, hihetetlenül jól mutat a lánc a szép zöld 
lombokon. Volt továbbá gyermekkoromban ezüstdió is a fán. A hét-
köznapi dióba gyufát illesztettünk, azt fogva festettük be a diót kály-
haezüsttel, majd a gyufára cérnát kötve fel is biggyesztettük a fára. 
Hátránya a módszernek, hogy azt a diót már nem lehetett megenni. 
Előnye viszont, hogy még egy-két évig fel lehetett használni a további 
karácsonyokon. 

Nálunk csak egyetlen karácsonyi szokás alakult ki. Amikor már 
lehetett ilyesmit kapni, Anyukám karácsony előtt mindig vett négy 
szem narancsot. Abból egyet minden este felbontottunk, négyfelé 
szedtük, együtt ettük meg. Ezért aztán nekem a narancs nagyon-na-
gyon sokáig a karácsonyt jelentette. És a narancs mellett beszélget-
tünk, társasjátékoztunk, vagy – eléggé el nem ítélhető módon – kár-
tyáztunk. Mert tévé még nem volt. A kutyánk pedig néhány ügyes 
mancsmozdulattal ki tudta bontani az egyszerű szaloncukrot a pa-
pírjából, úgy ette meg.

A férjem arról mesélt, gyermekkorában milyen fontos volt el-
menni a családdal az éjféli misére. Mert a miséről hazajőve angyal-
kolbászt kaptak, és azt ki nem hagyta volna semmiért. Azt hiszem, 
sima sültkolbász lehetett, de az advent böjtje után mennyeinek tűnt 
a gyerekeknek. 

De nem is mesélek tovább, csak még annyit, hogy mostanában 
a világ kezd átesni annak a bizonyos lónak a másik oldalára. Októ-
berben elkezdődik a vásárlásra buzdítás – „Vedd meg, vedd meg!” – a 
szívbéli összetartozásról meg már egyre kevesebben beszélnek. Vagy 
ha mégis, a kutya sem figyel rá. 

Maruzsné Kovács Éva

Azok a régi karácsonyok 

Áldott, szép Karácsonyt kívánunk 
minden kedves olvasónknak!
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Az önkormányzati választások előkészítéseként átalakították a 
választókörzeteket. Baglyasalja választói és az őseink lakóhelyén, 
a Baglyaskő-vár környékén lakók, együtt voksoltak Homoga Lász-
lóra, hatalmazták fel képviseletünkre.  

Először is,  szeretném megköszönni a rám voksoló baglyasalja-
iaknak,  hogy megtiszteltek bizalmukkal. Ígérem, hogy valamennyi 
választópolgár képviselője leszek az elkövetkező öt évben. Ezzel a 
felhatalmazással lehetőséget kaptam arra,  hogy az eddig megszer-
zett tapasztalataimat hasznosítani tudjam a közösség javára. A má-
sokért végzett munka nem áll tőlem távol, a hatalmi szó helyett, a 
személyes példamutatás erejében hiszek, és a képviselői munkát va-
lamennyi területen szolgálatként értelmezem. Olyan lehetőség és fel-
adat ez, ahol emberi és szakmai értékeimmel magam is hozzá tudok 
járulni a városrész fejlődéséhez, élhetőbbé tételéhez. Boldoggá tesz, 
ha segíthetek, örömet szerezhetek embertársaimnak. Képviselőként 
erre nemcsak lehetőségem van, de ez a legfontosabb elvárás is velem 
szemben. Számomra nagyon jó érzés, ha valaki gondjaival keres meg, 
és problémájára közösen megoldást találunk. Az elmúlt évek alatt 
sokat változtak a körülmények, a lehetőségek és az elvárások is. Egy 
közösség képviselőjeként dolgozni nem csak megtisztelő, de konflik-
tusokkal terhelt feladat is. Az már szinte megszokott, hogy a lehe-
tőségeink mindig kevesebbek, mint amire vágyunk, természetesen 
elsősorban a financiális szűkösségre gondolok. De a tenni akarás, cél-
jaink és feladataink fontosságában való erős meggyőződés átsegíthet 
bennünket a napi gondokon, erőt adhat a folytonos megújuláshoz, 
a változások kezeléséhez. A választás óta eltelt rövid idő alatt nagy-
szerű embereket sikerült megismernem Baglyasalján, akikre biz-
tosan támaszkodhatom a jövőben. Egy régi közmondás szerint – „ha 
a változás szele fúj, egyesek védőfalakat építenek, mások szélerőmű-

veket” – én a szélerőművekre voksolok. Prog-
ramomban szerepelt, hogy soron kívül javí-
tani szükséges a közlekedési lehetőségeket. 
Erről rendkívüli közgyűlésen – a Volán illeté-
keseinek bevonásával – a napokban már dön-
töttünk is. Továbbá arról is, hogy az iskolaudvaron található futball-
pályát, megfelelő ellenőrzés mellett, ingyenesen igénybe vehessék a 
sportolni vágyók. Amennyiben az idő engedi, az iskola épülete mö-
götti részen, a szobor parknál lévő kapu előtti terület elegyengeté-
sével, valamint a futballkapuk áthelyezésével el is kezdődtek a mun-
kálatok. A jövő évben pedig, a kisgyermekes családok örömére, 
korszerű játszótér építését kezdjük el. Tervezzük a Petőfi út teljes fel-
újítását, továbbá egy úgynevezett előtető kialakítását a temetői rava-
talozó elé, távlati terveinkben pedig az összekötő út megépítését Bag-
lyasalja és a Károlyi között. Fontosnak tartom, és azon fáradozom, 
hogy a választókerületem lakói minél jobban megismerjék egymást. 
Közösségi,   kulturális és sport programokon – amelyek sok embert 
tudnak mozgósítani – a  Baglyasi Napok rendezvény sorozatán, a 
Pünkösdi Hangversenyeken, találkozásokon a Baglyaskő-vár Ter-
mészetvédelmi Látogatóközpontban és környékén, egészségügyi- és 
környezetvédelmi ismertterjesztő előadásokon, stb. látok erre lehető-
séget. A szervezőmunkában, a résztvevők biztosításában főleg a civil 
szervezetek mozgósító erejére, önkénteseire számítok.

Hiszem, hogy kitűzött céljainkat együtt képesek leszünk megva-
lósítani, amire biztosítékot képviselő társaimmal és választóimmal 
való jó együttműködésben, tehát a csapatmunkában látom. A siker 
pedig az elégedettség és a további bizalom záloga lehet.

Homoga László 
a 8. választókerület képviselője

 Az ünnepi ajándékok már itt vannak, nem is messze. Csak 
ki kell bontani ezeket! Közöttük vannak  a természet ajándékai 
is. Ahol mindig van új a nap („a fa”) alatt. A közelgő ünnepekre 
készülve, sokan csakis a karácsonyra gondolnak. Fel sem merül 
bennük, hogy kimenjenek a természetbe, ami  pedig ilyenkor is 
megajándékoz nem kevés látnivalóval, élménnyel.  

A Baglyaskő-vár Természetvédelmi Látogatóközpont-negyedórai 
járásra a városközponttól- mint minden évben, idén is várja a kedves 
látogatókat az ünnepek alatt is. A közeljövő terveiről Judik Béla, a 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nógrád–Ipoly Tájegység vezetője 
tájékoztatott. Szó esett többek közt a Madár-Mikulás című rendez-
vénysorozatról, ami immár hagyományosnak számít az intézmény 
berkein belül. A december 8.-i kezdő programmal elsősorban a gyer-
mekeknek kedveztek. Az apróságoknak lehetőségük volt megaján-
dékozni az állatokat úgynevezett madárkaláccsal, amit saját kezűleg 
készítettek el. Az intézmény életében nincs idényjellegű működési 

rend, de tény, hogy a tavaszi ébredéssel az élővilág is látványo-
sabban mutatja meg önmagát. Mindez nem jelenti azt, hogy a téli 
időszak ne szolgáltatna látnivalókat. Számos apró különlegesség van, 
amire ilyenkor is rácsodálkozhatunk. Jövőre új túraútvonal is indul, 
ahol minden látnivalót egy programban tekinthetnek meg, az aktív 
életet élő kíváncsiskodók. Ha mindez felkeltette az érdeklődésüket, 
mindenkit szeretettel várnak az évszaknak megfelelő nyitvatartási 
időben: hétfő kivételével mindennap 9-től 15 óráig. 

Kovács Norbert 
kulturális önkéntes

„Én a szélerőművekre szavazok …”

Baglyaskő ajándékai 
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Az egészségügyi szakközépiskola elvégzését követően csecse-
mő-gyermekgondozóként egy bölcsödében kezdtem el dolgozni. Három 
év után, a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Vezetőségéhez kerültem 
gazdaságvezetői munkakörbe. Képesített könyvelői végzettséget sze-
reztem, és – munkahelyem különleges tennivalói, küldetése miatt – ösz-
szetett, sokszínű feladatot láttam el. Hálás vagyok az akkori vezetőimnek, 
munkatársaimnak, akik éveken át megértésre, emberszeretetre, toleran-
ciára, kitartásra „neveltek”. Ennek a mai napig nagy hasznát veszem. 
Büszkeséggel tölt el, hogy az ÁNTSZ Nógrád Megyei Intézetének gaz-
dasági osztályáról 40 év 63 nap szolgálati idő után mentem nyugdíjba. 
Kerek 30 évvel ezelőtt, férjemmel és nyolc éves Róbert fiammal, köl-
töztünk Baglyasaljára. Tünde lányunk már ide született, aki a születé-
sekor felmerült problémák, az oxigénhiányos állapot, következményeit 
élete végéig viselni fogja. A betegséget elfogadtuk, bár sokszor nagyon 
nehéz volt a családi egyensúlyt megtartani, de törődéssel, szeretettel si-
került. Tünde a salgótarjáni lakóotthon boldog lakója, de minden hét-
végét itthon, együtt töltjük. Fiam már családot alapított, restaurátor-kép-

keretező, menyem köztisztviselő. Unokám az egyik budapesti gazdasági 
szakközépiskola tanulója. Nyugdíjasként jelenleg is dolgozom. A Magyar 
Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthonában, a Menedékben rendsze-
resen helyettesítek. Az önkéntes munkával már 1967-ben, a Madách 
Imre Gimnázium és Szakközépiskolában megismerkedtem. Vöröske-
resztes titkárként a kongresszusra is eljutottam. Egy ideig az Acélgyár te-
rületi polgárvédelmi szakasz parancsnoka is voltam. 2008 óta a Sümegi 
Ilona Alapítvány kuratóriumi tagjaként a sérült fiatalok életminőségének 
javítását segítem. Szívesen dolgozok lakóhelyem közösségeiben is. Több 
éven át Baglyasalja Barátainak Köre gazdaságvezetője voltam. Két éve a 
Magyar Vöröskereszt Baglyasaljai Szervezete elnökeként – bár kevesebb 
rendezvényt szervezünk – arra törekszünk, hogy személyes kapcsolat-
tartással, minél több idős, beteg embertársunknak adjunk jó szóval, tö-
rődéssel vigasztalást, segítséget.

Szerencsés és boldog embernek vallom magam, mert a család, a 
munka, az önkéntesség harmóniájával megtaláltam életem értelmét.

Klenóczkiné Somlyói Edit 

Hogyan ápoljuk  magyar anyanyelvünket és őseink hagyomá-
nyait szülőföldünkön, községünkben, Almágyban?

Először is a magyar tannyelvű óvodánkban (melyet az idén 35 
kisgyerek látogat két csoportban) és a kilenc évfolyamos alapisko-
lánkban, mely 196 tanulót számlál. Nem csak községünkből, hanem 
a környező falvakból is járnak óvodánkba, iskolánkba. Tanulóink részt 
vesznek különféle versenyeken, rendezvényeken, mint pl. a Szép ma-
gyar beszéd verseny, a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, 
az Ipolyi  Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny, a Pe-
tőfi Sándor Versmondó Verseny, Somoskőújfalui Rovásírásverseny, 
Magyar Könyv Napja, Magyar Költészet Napja, Óvodások Szavaló-
versenye stb. Megünnepeljük nemzeti ünnepeinket, Március 15.-ét, 
Október 6.-át. Ilyenkor megkoszorúzzuk a kopjafákat, és rövid kul-
túrműsorral idézzük fel a történelmi múlt eseményeit. Rendszeresen 
szervezünk  rendhagyó irodalomórákat közismert előadók, színészek 
bevonásával. Az iskolánk mellet működő magán művészeti alapiskola 

egyik tagozata néptánc oktatással foglalkozik. Ők a Gömöri Kisrózsák.
A Csemadok (Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési 

Szövetség) Almágyi Alapszervezetének fő feladata a hagyomány, a 
kultúra ápolása, illetve felélénkítése községünkben. 2011 óta vagyok 
a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke. Azóta kétszer került 
megrendezésre községünkben a Gortva-völgyi Hagyományőrző 
Ünnepség, 2015-ben lesz a harmadik. Az idén pedig Mesterségünk 
címere – Hagyományőrző Gyerekfesztiválra került sor a Faluna-
punk keretein belül. Nagy sikerrel szerepel minden alkalommal, 
Csemadok mellett működő, Almágyi Népdalkör, a Pirosrózsák Asz-
szonykórus és az Almágyi Férfikórus is. Sok támogatást kapunk 
a Csemadok működéséhez, hagyományőrző tevékenységünkhöz, 
rendezvényeihez a helyi önkormányzattól, a helyi értelmiségiektől, 
az almágyi idős emberektől. Köszönet érte.  

Agócs Ildikó 
a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke 

 Klenóczkiné Somlyói Edit önvallomását olvasva, és saját tapasztalataim alapján most is, 
Balassi Bálint egyik versének részlete jut eszembe:  … „Emberségből példát, …   mindeneknek 
ők adnak”… Igen, saját gondjaink  ne akadályozzák meg azt, hogy másokon segítsünk, tegyünk 
a közösségért!      (A szerkesztő)

Köztünk élnek…

Anyanyelvünk, hagyományaink ápolásával magyarságunkat óvjuk 
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A Magyar Vöröskereszt Nógrád Me-
gyei és Baglyasaljai Szervezete valamint a 
Baglyasalja Barátainak Köre, Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
támogatá-sával,  2014. december 17-én 
3/4 3 órától, a Diákotthonban, az idén is 
megszervezi a 70 éven felüli társaik ka-
rácsonyi köszöntését.  Az  ünnepi műsor 
közreműködői: a baglyasaljai óvodások, 
a diákotthon lakói, az Ezüstfenyő Idősek 
Klubja dalosai és vendégként a Hibó 
Tamás Alapfokú Művészeti Iskola Som-
virág Diákszínpad tagjai.

Néhány hete gyűlnek a jelképes ko-
sárba az ajándékok a Baglyaskő Idősek 
Otthonában. Az ajándékok jótékony mű-
sorfelajánlások. Ezek bemutatására 2014. 
december 19-én, pénteken délután 2 
órakor kezdődő karácsonyi ünnepségen 
kerül sor, az Otthon aulájában. 

Közreműködnek:   az „Almágyi Ha-
gyományőrzők”, szlovákiai magyar bará-
taink,  a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti 
Iskola dornyays színjátszói,  a Bátonytere-
nyei Kossuth Lajos  Térségi  Általános  Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola szinte-
tizátor tansza- kának növendékei. 

Jövő tavasztól, a volt Bóna Kovács Ká-
roly Általános Iskola udvarán sportol-
hatnak a baglyasaljaiak. Részletek olvas-
hatók a  www.infonograd.hu weboldalon. 

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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AZ ORVOS SZEMÉVEL Idősek Karácsonya

Karácsonyi Ajándékkosár

Újra pattog(hat) a labda BaglyasaljánA Baglyaskő Idősek Otthonában, Várhelyi László kiállítás-megnyitójának ünnepi han-
gulatát, Beery Sylvia és Tóth Tibor brácsa-hegedű kettőse alapozta meg. A kiállítót fotós-
társa Palotás József mutatta be, s méltatta alkotói teljesítményét, a Fotóklub Egyesület műkö-
dését segítő munkáját. A képek bemutatásához kapcsolódott egy rögtönzött fényképezőgép 
kiállítás is, Várhelyi László, több mint 300 darabos gyűjteményéből. A két előadó beszélt 
arról, hogy miért választották hangszereiket. Az érdeklődők élvezhették Beery Sylvia cso-
dálatos énekhangját is. 

Miért a hegedű?
Hangszerválasztásomban édesanyám szeretete és akarata játszott döntő szerepet. Ma már 

tudom , hogy a legtöbbet adták számomra örökségül szüleim ebben az életben. Megszámlálha-
tatlan koncertszereplésen, zenekari összjátékon, színházi előadáson vagyok túl, melyből tovább 
tudtam fejlődni, elsősorban a psziché szintjén. Így vált folyamatosan az életem  fizikai és szel-
lemi teljes egészévé a hangszerek királynője – vallotta Tóth Tibor.

Miért a brácsa? Olvassuk Beery Sylvia önvallomását! 
„Életem párja, ki rám találtál Mélyen zengő hangoddal elbűvölted lelkem.
Társam, Segítőm lettél e napsütötte végtelenben.
Lelkünk húrjai midőn megpendülnek, Sugározzák a SZERETETET E FÖLDNEK!!!”   

Az egészséges életmódra nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. A baglyasaljai tagóvo-
dában folyamatos ez a munka, de évente kétszer egy-egy napot mégis külön is erre szánnak. 

A helyes táplálkozásról, öltözködésről, a rendszeres testmozgás, a tisztálkodás egészség-
megelőző szerepéről beszélgetnek a csoportokban. Testsúly-, magasság-, melltérfogat- és vér-
nyomásmérés, közös torna, egészséges ételek – saláták, gyümölcstálak, répagolyók, stb. – ké-
szítése szerepel a programban. Az idén is a helyi  vöröskeresztes nénik segítettek, akik hasznos 
ajándékokkal érkeztek. Viszonzásul az ovisoktól kukoricacsuhéból készült bábukat kaptak.  

Kedves Baglyasaljaiak! Kedves Újságolvasók!    Most nem taná-
csokat szeretnék adni. Megtettem ezt öt előző lapszámban. Remélem 
segítettem megelőzni az egy-egy évszakban jellemző bajt,  és tanácsa-
imat megfogadva sikerült elkerülni  a betegségeket. Most búcsúzom, 
és velem együtt a rovat is. Szívből kívánom földijeimnek, hogy a Ka-
rácsony a szeretetről, összetartozásról szóljon!  – Dr. Vágvölgyi Erzsébet 

(Hálásan köszönjük kedves  doktornő segítőkészségét, tiszteletreméltó ragaszkodását 
szülőföldjéhez, Baglyasaljához. (A szerkesztő)

A BAGLYASKŐ GALÉRIA A MŰVÉSZETEK TALÁLKOZÓHELYE

„Kukorica egészségnap” az óvodában
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