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Június második hét végéjén újra megtelt élettel a diákotthon 
és környéke. Homoga László önkormányzati képviselő kezdemé-
nyezésére Baglyasi Nyárköszöntő elnevezéssel egész napos prog-
ramra került sor, melyről a városatya nyilatkozott a Baglyasi Hír-
mondónak.

-  A tavalyi választási kampány során Harmos Lászlóval azt ta-
pasztaltuk, hogy a baglyasi városrészben igény van közösségi prog-
ramokra és a sportolási lehetőségek bővítésére – mondta Homoga 
László. – Körzetünkben sok a rendszeres mozgásra vágyó fiatal, de 
Baglyason nem volt olyan hely, ahol rendszeresen pattoghat a labda. 
Széleskörű helyi összefogással és a Palóc Hálózati Szövetség együtt-
működésével ezért a volt általános iskola futballpályáját felújítottuk 
és a Baglyasi Nyárköszöntőn gyermekfoci bajnoksággal és az Alvég 
- Felvég örökrangadóval ünnepélyes keretek között adtuk át rendel-
tetésének a pályát. A versenyen a csapatok beleadtak apait-anyait, 
szinte szikrázott a salak, ennek ellenére senki nem sérült meg.

- Nem csupán a sport, hanem más szabadidős kínálat is színe-
sítette a nyárköszöntő programját.

 - Így igaz. A szervezésben résztvevő helyi civilek, aktivisták és 
vállalkozók közreműködésével úgy gondoltuk, hogy minden helyi la-
kosnak legyen hasznos elfoglaltsága ezen a napon. A Vöröskereszt 
megyei és helyi szervezete – Klenóczkiné Somlyói Edit, Turcsányi 
Attiláné és Juhászné Kincses Helén vezetésével – ezért úgy állítottuk 
össze, hogy minden korosztály jól érezze magát, s ehhez kikértük 
Baglyasalja Barátainak Köre véleményét is. A rendezvényt természe-
tesen a városi önkormányzat is támogatta.

- Valóban igazi fesztivál hangulat kerekedett a programból…
- A rendezvényt Dóra Ottó polgármester nyitotta meg, megte-

remtve a hangulatot a kellemes szórakozáshoz, a játékokhoz. A szín-
padon szinte egész napon át dübörgött a zene, az erre az alkalomra 
felállított sátrakban pedig mindenki talált elfoglaltságot. Az óvo-
dások rajzversenyét Pálkovács Margit és a baglyasaljai óvoda vezetői 
irányították, a vöröskeresztesek ingyenes egészségügyi szűrést vé-
geztek, Balogi Csaba íjász célba lövő versenyt irányított, míg minden 
korosztály a rendőrség által telepített szimulátoron tesztelhette gép-
járművezetői képességeit.

- „Gasztrokalandban” sem volt hiány.
- Dudás Nándor önkormányzati képviselő és társai – Kovács 

László, Miklós József és Farsang István – két katlanban rotyogtatták a 
finom ebédet, mely elnyerte a résztvevők tetszését. Biztos, hogy a sza-
kácsok finomat főztek, mert a ZOZO Pékség által szeletelt kenyérrel 
még a bográcsot is kitörölték. A büfésátor környékén jó hangulatú 
baráti beszélgetések alakultak ki, rég nem látott barátok, ismerősök 
köszöntötték egymást.

- Lesz-e folytatás?
- Megtapasztalhattuk, hogy a résztvevők jól érezték magukat, 

jól szórakoztak. Ez is erősíti, hogy Baglyasalján szeretik az emberek 
a sportot, a közösségi programot, a szórakozást, és igénylik a jó 
hangulatú rendezvényeket. Azt tervezem – és ebben a helyi civilek, 
aktívák és vállalkozók kiváló partnerek –, hogy a Baglyasi Nyár-
köszöntőt minden esztendőben megrendezzük, tovább színesítve a 
programokat. 

Kihasználva az alkalmat, minden támogatónak és segítőnek kö-
szönöm a munkáját, a futballcsapatok színvonalas játékát, a szín-
padon közreműködők fellépését. Jövőre nagy szeretettel várunk min-
denkit a Baglyasaljai Nyárköszöntőn!

Színes kavalkád a Baglyasi Nyárköszöntőn

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dóra Ottó polgármester, Homoga László városrészi önkormányzati képviselő és családja, Cserháti József, Szabó Pál, 

Szirmai Sándor, Palóc Hálózati Szövetség, SITI, Szolnoki Elemér, Baglyasaljai Tagóvoda dolgozói, Balogi Csaba, Turcsányi Attila, Három Béla, Dudás Nándor, 
Harmos László, Városi Rendőrkapitányság, Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, VGÜ Nonprofit Kft., Kabács Attila, Bodnár Béla, ZOZÓ Pékség, 

Vaskor István, Kovács László, Miklós József, Farsang István, Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.,
Magyar Vöröskereszt Nógrád megyei és baglyasaljai szervezete és minden közreműködő, aki színpadra lépett.

Vaskor István
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Hagyományosan szeptember első nap-
jaiban a bányászelődökre emlékezünk Bag-
lyasalján. Bár egyre fogynak azok, akik haj-
danán az „égő követ” felszínre hozták a föld 
alól, a hálás utódok azonban minden évben 
fejet hajtanak, a nagy múltú iparág hajdani 
képviselőinek emlékét idéző helyszíneken. 

Az idén a temetőben, a bányaszeren-
csétlenségek áldozatainak emlékét Fel-
földi István idézte. A bányászemlékműnél, 
az 1884-es csendőrsortűzben életét vesz-
tett fiatal bányászra, Targos Istvánra Dobor 
István, a Nyugdíjas Bányász Szakszervezet 
Nógrád megyei elnöke emlékezett, s a részt-
vevők virágokkal, koszorúkkal tisztelegtek.

A szemerkélő eső miatt az emlékezés, a 
kollégium nagytermében folytatódott. A bá-
nyászhimnuszt a résztvevők együtt énekelték 
a Bányász-Kohász Dalkörrel.

A Salgótarjánt várossá emelő bányász- és 
az erre épülő ipari múltat, városunk alpol-
gármestere Dániel Zoltán idézte. Tisztelettel 
tanulságot téve arról, hogyan gondolkodik és 
cselekszik a városvezetés a hagyományok őr-
zése, átörökítése érdekében. 

Majd a résztvevők elhelyezték koszorúikat 
a Bóna Kovács Károly festő- és szobrászművész 
által 1948-ban készített bányász szobornál.    

Szilasi András                 

Egy község életében jelentős esemény az 
a nap, amikor önmagukat ajándékozzák meg 
a település lakói. A falunapok ilyen alkalmak. 
De  az  ünnep  nem  igazán  ünnep vendégek 
nélkül. Ezt tartották az almágyiak, akik kedves 
meghívást küldtek újdonsült barátaiknak, a 
baglyasaljaiaknak. A vendég meg nem igazán 
vendég, ha üres kézzel, ajándék nélkül ér-
kezik. Ennek szellemében cselekedtünk, s 
ajándékba művészi produkciókat vittünk ma-
gukkal. Ez alkalommal a küldöttségben nem-
csak baglyasaljaiak voltak. A kapcsolat to-
vábbi bővítésének szándékával utazott velünk, 

a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szer-
vezetének igazgatója, Juhászné Kincses Helén, 
Homoga József a Nógrád Megyei Fotóklub 
Egyesület elnöke, Juhász Amarilla a Medalion 
TáncSport Egyesület elnöke, valamint Holecz 
Istvánné a Baglyaskő Idősek Otthona igazga-
tója is. Az egésznapos program az első és má-
sodik világháború áldozatainak tiszteletére 
állított emlékfal avatásával, beszentelésével, 
koszorúzásával kezdődött. A helyiek után 
mi is elhelyeztük koszorúinkat. Ezt követően 
a községháza házasságkötő termében sorke-
rült – Baráti Körünk segítségével kialakított 

galériában – dr. Agócs József „Tánc” című ki-
állításának megnyitójára. Juhász Amarilla a 
táncról, Homoga József a kiállító fotóművé-
szeti tevékenységéről beszélt. Nagy sikert ara-
tott a Medalion két táncospárja, akik a kiál-
lítás megnyitón és a délutáni programban is 
felléptek. Fél tucat üstben főtt a sokféle gulyás 
és a halászlé. Délután megmérkőztek egy-
mással a helyi és a salgótarjáni öregfiúk csa-
patai. Az eredmény 4:2 lett a vendégek javára. 
Üröm az örömben, hogy a küzdelemben el-
tört kedves barátunk, Fejes Laci jobb karja.

Sz. A.

Bányásznapi megemlékezés 
Baglyasalján

Almágyi falunap tarjániakkal 
„A barátság nem ismer határokat.”
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Versíró talán, költő viszont biztos, hogy nem minden bokorban 
terem. Időtálló költészet még kevésbé. A XX. század utolsó évtizedei 
előtt Salgótarjánban ilyen nem is igen született. Eredeti hangütésre 
is csupán a rendszerváltást követően jelentkező generációknál talál-
hatunk példát először. Ennek kiemelkedő képviselője a szülőföldjén 
maradó, s annak irodalmi életét segítő, formáló, meghatározó, 1965. 
július 21-én született Kupcsulik Ágnes, aki szerkesztőként számos 
gyűjteményes kötetet, kiadványt, valamint két önálló könyvet jegyez 
eddig: az Egy asszony monológját (2007) és a Fénycsapdát (2009). 
Ezek a könyvek a női szerepek rá jellemző egyéni látás- és megszóla-
lásmódját tükrözik, s többek közt olyan nagy verseket tartalmaznak, 
mint például a lélekprotézis vagy a közepes vers.

Kupcsulik Ágnes irodalmi pályája az 1990-es évek derekán 
indul. Első publikációival szülőföldje folyóiratában, a Palócföldben 
és az Asztaltársasági Füzetekben jelentkezik. Pál József főszerkesztő 
azonnal felfigyel rá és arra a különleges költői hangra, amely a hét-
köznapok mechanikusan ismétlődő tevékenységeinek esendő em-
berét teszi tárgyává – mély átéléssel, empátiával, öniróniával. Verse-
iben gyakran ütközteti a vágyottat a megélttel, az ideát a valósággal, 
mintegy ezzel teremtve feszültséget a sorok között. Költői képei meg-
lepőek, meghökkentőek, szokatlanok, ugyanakkor pimaszul reá-
lisak, elementárisak – mellbevágók. A bennük sűrűsödő történetek 
megérintenek, áthatnak, magukba szippantanak, mert akármelyi-

künk mindennapjainak részévé válhatnak (vagy már azzá is váltak). 
Akarva vagy akaratlan, de így nyitja föl szemünket.

A napjainkban dívó fogyasztói szemlélet kevés emberit tekint ér-
téknek. Többnyire azt, amit a média ideiglenesen fölkarol és legalizál. 
Ami ösztönzőleg hat a talmi fogyasztására. Kupcsulik Ágnes költészete 
nem medializálható – szerencsére. Nem egyszeri, horribilis jövedelmet 
hozó alkalomra szánt, nem szegődik uralkodó ideológiák szolgálatára. 
A verseibe foglalt egyedül örök esztétikai és etikai mércével mérhető, és 
nem a divat pillanatnyi diktátumával. Aszerint jár el, amire Szókratész 
int a védőbeszédében: „az erénnyel törődjetek”! Az Ő erénye a költé-
szet, „a mindent-kivallás művészete”. Az igazmondásé.

Költő nem minden bokorban terem. Költővé válik az ember te-
hetsége, szorgalma és elkötelezettsége, áldozathozatala révén. Mert a 
költő sok mindenről képes lemondani egy „jó”, egy „tiszta” sorért. De 
ezt sohasem önmagáért vagy pusztán a költészetért teszi, hanem va-
lami önmaga fölöttiért, önmagán túliért. Kupcsulik Ágnes munkás-
ságát is ez a hozzáállásmód teszi egyetemessé, teszi olyanná, amely 
„megváltja az embert az isteni látogatások szertefoszlásától”.

Miként az írót és az irodalmat, azonképp a költőt és a költészetet 
az olvasója élteti. Adasson hát meg Kupcsulik Ágnesnek, hogy műve-
inek legyenek olvasói az idők végezetéig, azon túl pedig Isten tenye-
rében forogjanak könyvei lapjai.

Handó Péter

Búcsú Majoros Jánostól
Majoros János 1948. július 18.-án  született Zagyvapálfalván. A Bányagépgyárban lakatosként, majd az AFIT-nál dolgozott. 2007-ben a Me-
gyei Földhivatalból ment  nyugdíjba. Élete a család és a közösség szolgálatában teljesedett ki. Hobbija volt a természetjárás. A Bányász Szak-
szervezetben, a Vöröskeresztben és a Baráti Körben is példamutatóan teljesítette bizalmi illetve területfelelősi feladatait.  
Tisztelet övezte Őt életében, s emlékét is tisztelettel őrizzük.      

Szerencsés az a közösség, város, városrész amelyiknek alkotó ember tagja van. Ha másért 
nem, hát azért, mert jó hírét terjeszti a világban. Szásziné Kupcsulik Ágnes alkotó ember, 
erénye a költészet.

    Köztünk élnek…

Civil kommunikáció – tanácskozás      30 éves művészi pályafutását
 ünnepelte Pándy Piroska

Óradnai diákok voltak vendégeink              

Erénye a költészet

MÚLTBA TEKINTŐ
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BAGLYASKŐ
IDŐSEK OTTHONA

Augusztus 19-én lezajlott 
az ünnepi szentmise 
és kenyérszentelés.

Szeptember 12-én 
családi napot tartottak.

Október 8-án rendezték 
az Idősek Napját.

Október 13-án nyílt meg 
dr. Török Katalin kiállítása

a Baglyaskő Galériában.

Folyik a készülődés 
a november 12-én sorra kerülő
Szociális Munkások Napjára.

***

Homoki Péterné, Irénke
az Ezüstfenyő Idősek Klubja

új vezetője.

A Baglyasi Hírmondó újabb száma
Salgótarján Megyei Jogú Város

Önkormányzata és Bencze Péter úr 
támogatásával jelent meg.

Baglyasalja Barátainak Köre
időszakos kiadványa
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Zenés Nyári Esték Salgótarjánban HÍREK

Szatmári Zsolt előző számunkban megjelent cikkének folytatásában arra térünk ki, mi 
tilos a közterületek tisztántartásával kapcsolatban a jogszabályi előírások tekintetében csa-
ládi házas övezetben

Mi az, amit tilos?!
– Tilos a közterületen szennyezést okozó tárgyak tisztítása, mosása vagy vegyszerrel tör-

ténő kezelése,
– Tilos a közterületre szennyvizet vezetni, kiönteni, közterületre bármilyen eredetű hulla-

dékot kidobni, lerakni, a nyílt vagy zár csatornahálózatba dugulást okozó anyagot szórni 
vagy bevezetni,

– Tilos a háztartási hulladéktároló edényből a közterületet szennyező módon bármilyen 
hulladék vagy tárgy kiszedése, kiválogatása.

 Szatmáry Zsolt

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. szervezésében az idén újra megrendezésre 
kerültek a Zenés Nyári Esték városunkban. Az előző évben igen nagy érdeklődés és siker 
övezte az ingyenes rendezvénysorozatot, ezért június 26. és augusztus 15. között minden 
pénteken és szombaton este ismételten változatos koncertek várták Salgótarján lakóit.

Míg 2014-ben a belváros két tere adott otthont a hangulatos programnak, idén nyáron 
már hét helyszínen csendültek fel a nyári dallamok, összesen tizenhat alkalommal. A város 
szívében található Förster Kálmán és Múzeum tér mellett az érdeklődők most a Kemerovó 
lakótelepen, a Besztercén, Zagyvapálfalván, Zagyvarónán és Baglyasalján is élvezhették a 
koncerteket.

A programsorozat szervezésekor célunk volt olyan változatos műsort szerkeszteni, mely 
magas színvonalú és könnyed nyár esti időtöltést nyújt az érdeklődőknek. Fontos felada-
tunknak tekintettük, hogy ne csak a városközpontba, hanem a településrészekre is eljut-
tassuk a kellemes nyári kikapcsolódás kulturált lehetőségét. Örömmel adtunk lehetőséget 
városunk színvonalas művészeti csoportjainak a bemutatkozásra. A Zenés Nyári Estéken a 
Rézcsövű Baglyok, a Lakatos Ürge Jazz Band és Németh Anna, a Nógrád Operett Társulat és 
az Akusztik Projekt adott koncertet a városlakók nagy örömére. A nagy sikerre való tekin-
tettel szeptember 5-én, szombaton a Fő téren megrendezzük a Zenés Nyári Esték nyárbú-
csúztató koncertjét, ahol minden eddigi közreműködővel találkozhat a közönség.

A munka nem áll meg. Őszi kínálatunkban közeledik a Városi Bányásznap, a Tanévnyitó 
Fesztivál, közreműködünk továbbá a Regionális Szlovák Nemzetiségi Nap, a Civil Kavalkád, 
az Idősek Fesztiválja, a Nógrád Megyei Príma-díj és a Múzsa Művészeti Fesztivál lebonyo-
lításában. Nagy sikerre számítunk szeptemberben Csernus Imre pszichiáter előadásán, az 
októberi Quimby és Halász Judit koncerteken, decemberben Bródy János előadói estjén.

Úgy gondoljuk, hogy a Zenés Nyári Esték rendezvénysorozatunkkal változatos, színvo-
nalas, minden korosztály érdeklődésére számot tartó kulturális programot sikerült bizto-
sítanunk a város és környéke lakóinak. A fentiek szellemében feladat és küldetéstudatunk 
szem előtt tartásával továbbra is célunk, hogy megszokott és új programokkal várjuk a lá-
togatókat, és biztosítsuk, hogy értékre, minőségre, sokszínűségre, megfizethetőségre és nyi-
tottságra találjanak intézményünkben.

Andrássy Nóra
Rendezvényszervező csoport vezető

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.

Mit kell tudnunk a közterületek tisztántartásáról?


