
Baglyasi Hírmondó 2015. április1. oldal

XVI. évfolyam 1. szám 2015. áprilisInterneten letölthető: www.baglyasalja.hu
BAGLYASALJA  BARÁTAINAK  KÖRE  IDŐSZAKOS  KIADVÁNYA

Március 14.-én Agócs Ildikó a Csemadok helyi elnöke és Agócs 
Gyula, a település polgármestere fogadta, köszöntötte a Baglyasal-
járól érkezett 18 tagú delegációt a  közösségi háznál. A település lakói 
mellett megtisztelte és köszöntötte az ünnepi rendezvényt Auxt Fe-
renc, a Magyar Közösség Pártja járási elnöke, az országos elnökség 
tagja, Cziprusz Zoltán, a Via Nova - az Új Út Ifjúsági Csoport or-
szágos alelnöke, Lang László, a Most-Híd járási alelnöke. Ott volt a 
szomszédos település,Vecseklő polgármestere Kovács Tibor is.  Báti 
Jánosné a Baglyasalja Barátainak Köre elnöke, a közös megemléke-
zésen mondott köszöntő beszédében kiemelte: „1848 - 49 a magya-
roknak a  szabadságot, a függetlenséget jelentette. Küzdöttek érte, s 
a harcban bátorságról, becsületről, tisztességről, mélységes hazasze-
retetről tettek tanúbizonyságot.” Majd felolvasta Dóra Ottó, Salgó-
tarján Megyei Jogú Város polgármesterének, a magyar forradalmat 
és szabadságharcot méltató, a két település közötti kapcsolatépítést 
üdvözlő, támogató levelét.

Március 15.-e a magyar nép, az egymást követő nemzedékek 
szimbólumává, a szabadságért, a függetlenségért vívott küzdelem jel-
képévé vált, mondta többek között az 1848 - 49-es eseményekre em-
lékezve Agócs Ildikó. Majd így folytatta: „Megtalál minden magyart, 
bárhol is él a világon. Hőseinek elszántsága, bátorsága, küzdelme a 
nemzet felemelkedéséért a jelen és a jövő alakításához egyaránt erőt 
ad. A múlt tiszteletével őrizhető meg a nemzeti öntudat, a  nyelv, a 
hagyományok, mert ápolják  az egymást követő nemzedékek . Csak 
így lehet céltudatosan alakítani a jelent, tervezni a jövőt.”

Az igényesen összeállított, nagy tetszést aratott műsor méltó volt 
az ünnephez. A szereplő fiatalok Petőfit idézték, Kossuth nótákat, 

honvéd toborzókat énekeltek szép hangon, átéléssel. A Salgótar-
jánból érkezett Póczos Mátyás, a Váczi Gyula Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény növendéke tekerőlant játékával színesítette a prog-
ramot. A megemlékezés résztvevői az emlékparkban, a kopjafáknál 
helyezték el a tisztelet, az  emlékezés  virágait, koszorúit. Elsőként a 
Baglyasaljáról érkezett vendégek tisztelegtek koszorúval és egy- egy 
szál virággal 1848 - 49 hősei, mártírjai emléke előtt.

Almágy és Baglyasalja két civil szervezetének kapcsolata, mind-
össze néhány hónapja él. A Baglyasalja Barátainak Köre vezetői kez-
deményezték az ismerkedést, mert többet akartak tudni az ősökről, 
a település múltjáról. Csaknem negyed százada kutatni kezdték a 
falu és elődeik múltját és így jutottak el a határ közeli településhez. 
Gömör és Nógrád megye krónikái adják bizonyságát, hogy sok van 
mi összeköti a két település lakóit. Az 1600-as évek utolsó évtize-
dében almágyiak telepedtek le Baglyaskő vára alatt. A XVIII. század 
elején pedig újabbak jöttek, akik a szomszédos völgyben – Baglya-
salja mai helyén – biztonságosabb helyet kerestek és találtak. Sok volt 
közöttük az Andó, akik közül többen is bírói voltak a falunak, szer-
vezői életének. Nevüket ma is jó néhány család őrzi Salgótarjánban és 
környékén. De volt közöttük Agócs, Kiss, Méhes és Tóth nevű család 
is. Gömör megye krónikája említést tesz Kiss Jánosról, a magyar sza-
badságharc közvitézéről, aki almágyi születésű volt. De 1848 őszén 
Baglyasaljáról több Andót is besoroztak a honvédseregbe.

Úgy tűnik, a települések közös múltja, egymásra találó jelene le-
hetőségek sorát kínálja a baráti kapcsolatok továbbépítésének. A kö-
vetkező együttlétre már a tavasz és a nyár találkozásán, májusban sor 
kerülhet a Baglyaskő váránál.

Sok van mi összeköt…

Koszorúk a kopjafáknál

- vg -

Hívogató szép üzenet érkezett Baglyasaljára a baráti körhöz 
március elején. Barátok küldték barátaiknak a szomszédos Szlo-
vákia egyik határ közeli településéről, Almágyról. A Csemadok 
Almágyi Alapszervezetének és Almágy Község Önkormányza-
tának vezetői azt kérték, ünnepeljék együtt az 1948-49-es magyar 
forradalom és szabadságharc évfordulóját. 
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100 évet nagyon nehéz pár sorban leírni, de e küzdelemmel teli 
hosszú élet főbb állomásait megpróbáltuk röviden összefoglalni. 
Édesanyánk, /özv. Sebó Jánosné, szül. Urbán Jolán/ 1915.  április 2-án 
született Etes-Amálián. Két szerető testvére volt - Manyika és József, 
- akik már sajnos nincsenek közöttünk. A három testvér közül anyu-
kánknak jutott a legnehezebb, legkeményebb sors. Fiatalon férjhez 
ment, és négy gyermeke született: János a legidősebb, István, - akit 
édesanyánk  már eltemetett – Aladár és én Ilona a legkisebbek. Szü-
leink éveken át a hajdúszoboszlói Béke SZOT üdülő gondnokaiként 
dolgoztak. Majd édesapánk súlyos betegsége miatt visszaköltöztek 
ide, Salgótarjánba, aki 1957-ben sajnos meghalt. Édesanyánk egye-
düli felelőse lett négy gyermeke felnevelésének. Éjt nappallá téve, fá-
radtságot nem ismerve, hosszú-hosszú éveken keresztül a Nógrádi 
Szénbányák Nagybátonyi Laboratóriumában takarítóként dolgozott, 
egészen nyugdíjazásáig, de a nehéz életkörülmények miatt még 8 évet 
ledolgozott ugyanitt. Végtelen odaadásának, kitartásának köszönhe-
tően szeretetteljes légkörben, harmóniában nőttünk fel, tisztességes 
szakmát szereztünk, zenei tanulmányokat folytattunk. Felnőttünk, 
önálló családot alapítottunk mindnyájan, így anyukánk kapott 10 
unokát, és 13 dédunokát. Örök hálával tartozunk Neki, és azoknak 
a szerető családtagoknak, szomszédoknak, munkatársaknak, akik 
mindvégig mellettünk álltak. Nehéz szavakba önteni mindazt, amit 
iránta érzünk, mert arra a hálára még nem születtek méltó szavak.

„ Köszönjük, hogy elviselted az elviselhetetlent, 
Hogy valamit teremtettél a semmiből,

Hogy üres zsebedből is képes voltál adni,
Hogy szerettél bennünket, 

mikor nem volt bennünk semmi   szeretetre méltó,
Köszönjük, hogy a lehetetlent is megoldottad 

egyetlen mosolyoddal.”

Végül, de nem utolsó sorban megköszönjük testvérünknek, 
Jánosnak édesanyánk hosszú évek óta tartó ápolását, gondozását, 
hiszen nélküle most, nem köszönthetnénk 100. születésnapján.

Gyermekei:  Ica és Aladár

Édesanyánk

100
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100
év
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„1938. május 14-én Etes-Albert aknán születtem. Édesapám, bá-
nyászként lakóhelyünkön dolgozott. Érdeklődéssel figyeltem munkába 
készülését, ahogyan a karbidlámpát előkészítette, s izgalommal vártam 
hazaérkezését, hogy történeteit meghallgathassam. Az általános iskola 
alsó tagozatát Albert aknán, a felső tagozat három osztályát Etes-Amá-
lián végeztem el. A VIII. osztályt Hajdúszoboszlón fejeztem be, mert 
édesapámat oda helyzeték a Bányász Üdülő gondnokának. Édesanyám 
is ott kapott munkát. Majd Debrecenben a gépipari technikumban 
folytattam tanulmányaimat, ahol csak két évig tanultam, mivel visz-
szajöttünk Gusztáv aknára. Onnan 1955-ben Baglyasaljára, a Pe-
tőfi út 9/a szám alatti lakásba költöztünk. Jelenleg is ez az otthonom. 
A középiskolát nem folytattam tovább, pedig apám nagyon szerette 
volna. A bányához kértem felvételemet, mert a bányászmunka nagyon 
szép emlékként élt bennem. Nem csalódtam, szerettem ezt a veszé-
lyes, hasznos tevékenységet. Tanulni viszont itt is kellett. Vájár képe-
sítést szereztem, munka utáni tanulással. Több munkahelyem is volt: 
Újlak 2., Inászó, Király táró, Forgács lejtősakna. Bányamentőként részt 

vettem a vecseklői bányatűznél és a kányási vízbetörésnél. Az Öblösü-
veggyárból mentem nyugdíjba. Nagyon fiatalon kötöttem házasságot, 
amelyből két gyermekünk született, Katalin és János. Ez a házasság, 
sajnos felbomlott. Második feleségemtől is két gyermekem van, Beáta 
és Mónika. A második házasságom is megromlott, elváltunk. 1982-ben 
visszaköltöztem özvegy édesanyámhoz. Sajnos megbetegedett. A kór-
házból reménytelen állapotban hoztam haza. Nem fogadtam el a dok-
tornő lemondó diagnózisát. Elhatároztam, hogy meggyógyítom. Két 
évtizede odaadással gondozom, ápolom. Ez kitölti minden percemet, 
megváltoztatta életemet.   

Örülök, hogy mások is figyelemmel kísérték az idő múlását és 
együtt köszönthettem édesanyámat Dóra Ottó polgármester úrral, 
Homoga László képviselő úrral, a vöröskereszt, a baráti kör, a nyug-
díjas bányász szakszervezet és a sajtó képviselőivel. 

Boldog vagyok, hogy megölelhettem, megcsókolhattam őt 100. 
születésnapján.”   

Sebó János

  Sorozatunkat Sebó János bemutatkozásával folytatjuk. Eddig, azok kerültek ebbe a ro-
vatba, akikre azért figyeltünk föl, mert az átlagosnál többet tettek a  közösségért. Az alábbi 
életútból a gyermeki szeretet lehet a példa. 

Köztünk élnek…

MÚLTBA TEKINTŐ

 A szépkorúak is adtak ajándékot 
az  öregeknek az Idősek Karácsonyán
  

  „Legyen boldog és sikeres a 2015. esztendő!” 

A legvidámabbak a legfiatalabbak 
voltak a farsangi bálon

Az almágyi Pirosrózsák a  
Karácsonyi Ajándékkosárból

 Czenthe Huba képeinek kiállítását chello zene vezette be 

Józsa Sándor filmje Peru természeti 
és emberi csodáit mutatta be   
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ÓVODA
- A fonójátékkal a régi hagyományokat 
idéztük fel. A kislányok szőttek, a fiúk ösz-
szemérték ügyességüket. Tánc és pattoga-
tott kukorica evés is része volt a hangu-
latos programnak.
- „Ahol én élek” címmel kiállítást rendez-
tünk. Az óvodások – szüleik segítségével – 
elkészítették házuk makettjét, de volt aki a 
templomot mintázta meg. Baglyasalja tér-
képére bejelöltük, ki hol lakik.  
- Intézményünk is csatlakozott a Mo-
solygós Magyarországért mozgalomhoz. 
Összefogtunk a pozitív gondolkodás és 
a mosoly mentén és „Mosolygós Óvoda” 
lettünk.
- Kérjük, aki teheti , adója 1%-ával támo-
gassa a Baglyasi Óvodásokért Egyesületet! 
18641176-1-12

„MENEDÉK”
- Beszélgettünk a drogokról és a bódító 
szerekről.
- Farsangra készülődve jelmezeket és 
verseket válogattunk.
- Fánkot sütöttünk és recepteket cse-
réltünk.
- Jól szórakoztunk, daloltunk és táncol-
tunk a farsangi bálon.
- A tanórákra való felkészülés és a kor-
repetálás mindennapjaink legfontosabb 
feladata.
- De, jut idő közös játékra, tornára, kéz-
műves foglalkozásokra is.

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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Kevesebb, de az értékeket megtartó program HÍREK

A Magyar Vöröskereszt Baglyasaljai Szervezete „ Micimackó fázik „ címmel pályázatot 
nyert, település részünkön élő illetve ide kötődő, hátrányos helyzetű, nagycsaládos, munka-
nélkülivé vált szülők gyermekei számára. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, 1921. február 9-i 
megalakulásának évfordulója alkalmából a SÁIK Kollégiumba 45 gyermeket hívtunk meg. 
A vöröskereszt ifjú önkéntesei és Juhászné Kincses Helén megyei igazgató asszony tájékoz-
tatást adtak a vöröskeresztes mozgalom feladatairól, fontosságáról. A tanulók aktív közre-
működésével, elsősegélynyújtó bemutatót tartottak, az újraélesztés fontosságára helyezve a 
hangsúlyt. Játékos vetélkedő keretében a diákok a szerzett ismereteiket bizonyították. Az 
egészséges táplálkozás jegyében, tálalt finomságokat – alma, narancs, aszalt gyümölcs, dió, 
sárgarépa, gabonakeksz, gyümölcsszirom és sajtfalatok – jó étvággyal és örömmel fogyasz-
tották el a résztvevők.

Tejtermékekből összeállított ajándékcsomaggal kedveskedtünk a diákoknak.

1926. február 19.-én született Baglyasalján. Gyermeké-
veit is itt töltötte. Asztalos mesterséget tanult,majd felvették a 
Repülési  Katonai  Főiskolára,  melyet betegsége miatt abba-
hagyott. A  Nógrádi  Szénbányáknál Salgótarjánban kezdett 
dolgozni, majd Nagybátonyba helyezték. 1950-ben vette fe-
leségül, a szintén baglyasi Balogh Máriát. Két fiuk született, 
akik négy unokával ajándékozták meg őket. Aktívan vett részt 
a politikai és közéletben. Baglyasalja Barátainak Köre alapító 
tagja volt. Több évtizeden keresztül sikeres sportvezetőként 
dolgozott.  2015. március 27.-én megrendülten búcsúztak 
Tőle családtagjai, bányász- és párttársai, tisztelői, baráti kö-
rünk tagjai.  Hamvait szülőföldje temetője fogadta magába.     

Baráti Körünk megtartotta éves közgyűlését. Az elnöki beszámolóban-melyet több mint 
250 vetített képpel színesítettünk, elhangzott, hogy a csökkenő támogatások és a szűkülő le-
hetőségek ellenére sok hasznos tapasztalatot, maradandó élményt adó programot sikerült 
szervezni a 2014-es évben. Pádár Zoltánné a gazdálkodásról, Bartáné Visnovszky Zsuzsanna 
az Ellenőrző Bizottság elnöke a szabályszerű működésről tájékoztatta a tagságot. Homoga 
László, a városrész képviselője elismerését fejezte ki a végzett munkáért, felajánlotta segít-
ségét és együttműködést kért a fejlesztési feladatok megvalósításában.

„Micimackó fázik … ”

Búcsú Békési Gyulától

Kérjük, segítse munkánkat adója 1%-val!
Baglyasalja Barátainak Köre 18633461-1-12


