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1881 óta segít a Magyar Vöröskereszt
Ünnepre készül a Magyar Vöröskereszt, a 135. születésnapjára. Ilyenkor gondolataink vis�szatérnek a múltba, Henry Dunant-hoz, aki a XIX. század legvéresebb ütközete után, a solferinói csatatéren magukra hagyott sebesültek ápolására helyi lakosokat nyert meg, majd kezdeményezte, hogy már békeidőben létre kell hozni olyan önkéntes segélyszervezeteket, amelyek a
sebesült katonákat megkülönböztetés nélkül ápolja. Javaslatát elfogadták, s belefoglalták az I.
Genfi Egyezménybe. Gyorsan szaporodtak a segélyszervezetek. Így jött létre 1881-ben a Magyar
Vöröskereszt is. Megalakulását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1882. évben ismerte el. A
Magyar Vöröskereszt 1921-től tagja a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének. Tevékenységét a „Háború áldozatainak védelmét szolgáló” négy Genfi Egyezmény,
valamint ezek kiegészítő jegyzőkönyvei alapján végzi. A XX. században, a két világháborúban
nagy szükség volt felkészült önkéntesekre, képzett ápolókra, gyógyító helyekre, eszközökre, humanitárius cselekedetekre.
A II. világháború után megváltozott a segélyszervezetek társadalmi szerepe. 1957-ben a Magyar Vöröskereszt önálló egyesületté alakult. Azóta rendezi meg öt évenként kongresszusait. A III. kongresszus
1969-ben Salgótarjánban volt, melyen elfogadták a családvédelmi programot. Fő feladatként a polgári
védelem lakóterületi elsősegélynyújtó és szállító egységeinek szervezését, és rendszeres képzését határozták el.
Dr. Nagy Kornélia 1965-től 1995-ig volt Baglyasalja orvosa. Kiemelt figyelemmel kezelte a III. kongresszus határozatát, s megalakította a helyi Egészségügyi Szakaszt. Elsősegélynyújtásra, sérülések, sebek
ellátására, házi beteggondozásra, elemi csapás, katasztrófa esetén a lakosság kitelepítésére, segítésére,
sérültek felkutatására több héten át, komoly elméleti és gyakorlati képzést kapott huszonnyolc baglyasaljai fiatal nő. Közülük Andó Tóth Gyuláné és Kovács Imréné még ma is szívesen emlékezik azokra az
időkre. A csapat kiemelkedően teljesített Brechó Lajosné szakaszparancsnok vezetésével. 1970-ben kiváló szakaszparancsnoki elismerést és Honvédelmi Érdemérem kitüntetést kapott. Ezért Nógrád megyét ő képviselte Kievben, a szocialista országok egészségügyi szakaszainak versenyén. A magyarok egy
szakaszt alkottak és az elsők között végeztek.
A doktornőnek alapszervezetünk életében is meghatározó szerepe volt, mivel a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének elnöki tisztét is betöltötte.
Választott vezetők voltak: Muzsikné Fodor Olga, Báti Jánosné, Andó J. Jánosné, Kökényesdi Pap
Istvánné. Az alapszervezet kulturális programjait Cserháti Józsefné szervezte. Az önkéntesek munkáját
másfél évtizeden keresztül figyelemmel kísérte és hatékonyan támogatta Cserháti József városrészünk
önkormányzati képviselője.
Tisztelt Vöröskeresztes Társaim!
Figyelő szemmel és nyitott szívvel készüljünk a születésnapra!
Szilasi Andrásné

Köszönjük sok százezer vöröskeresztes áldozatos, önzetlen munkáját.
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A Szerdatársaság
vendégei voltunk
Baglyasalja Barátainak Köre 1996. májusában 41 lelkes baglyasaljai és barátaik elhatározásával jött létre. Egyesületünk ez év január 20.-án – mintegy a megalakulás 20. évfordulójára készülődés nyitányaként – bemutatkozhatott a Szerdatársaság Irodalmi Kávéházban, a HELYI ÉRTÉK sorozatában. Sándor Zoltán szerkesztő bevezető gondolatai
után Krista Zsolt, a Zenthe Ferenc Színház tagja, Örkény István: Az öltözőben című egypercesével alapozta meg a hangulatot. Dr. Csongrády Béla „vezényletével” Báti Jánosné
és Szilasi András 178 diakép segítségével mutatta be, az eltelt csaknem két évtized legfontosabb történéseit. Az egyesület tevékenységének történelmi vonatkozásait Cs. Sebestyén
Kálmán történész, levéltáros ismertette. A nagyszámú érdeklődő lelkesen fogadta a tájékoztatót, és két tehetséges baglyasaljai zenészpalánta, Simonffy Máté (klarinét, tanára:
Kerekes Gábor) és Simonffy Péter (fagott, tanárai: Horváth István, Becze Lajos) muzsikáját, Szabó Istvánné kíséretével.
Szi. A.

Krista Zsolt, Sándor Zoltán, Szilasi András, dr. Csongrády Béla

Simonffy Péter – fagott

Simonffy Máté - klarinét és Szabó Istvánné

Érdeklődők és Cs. Sebestyén Kálmán, Báti Jánosné

A szépkorúak biztonságáért
A láthatóság fontossága és az idősebb
korosztályt veszélyeztető leggyakoribb
bűncselekmények elkerülése volt a témája
azoknak az előadásoknak, melyet a salgótarjáni Ezüstfenyő Idősek Klubjában tartottak
a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság és
a Salgótarjáni Rendőrkapitányság munkatársai. A közlekedésbiztonságról, azon belül
a láthatósági eszközökről tartott előadáson
Tamás-Kovács Andrea címzetes rendőr őrnagy kiemelte, hogy a láthatóság kérdésköre
nem évszakfüggő, az év minden szakaszában
fontos, hogy közlekedésünk során - legyünk
bár gyalogosak, kerekesszékkel közlekedők,
vagy kerékpárosok - mindig jól láthatóak
legyünk a közlekedés többi résztvevője számára is. A hallgatóság részére - a látható-

sági mellény mellett – bemutatásra kerültek
olyan hétköznapi használati tárgyak - mint a
láthatósági válltáska, vagy a fényvisszaverő
karpánt - amik szintén elősegíthetik a láthatóságot. A program fő célja a gyalogosok és a
kerékpárosok védelme, a láthatóság elhanyagolásából adó balesetek megelőzése. Bárnai
Kinga címzetes rendőr őrnagy, a Salgótarjáni
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója
prezentációjában a szép korúak leggyakoribb áldozattá válására okot adó bűncselekmények, ezen belül a zseblopások és a betörések , valamint a közelmúltban gyakran
előforduló úgynevezett „unokázós” trükkös
lopások megelőzésére hívta fel a figyelmet.
Kiemelte, hogy az idősek sérelmére elkövetett csalások és trükkös lopások elkövetői

az emberi jóhiszeműségre építenek. A klub
jelen lévő tagjai részletes tájékoztatást kaptak
a különféle mechanikus és elektronikus vagyonvédelmi eszközökről, majd a bemutatott
biztonsági eszközöket, és további szóróanyagokat vehettek át.
Homoki Péterné
az Ezüstfenyő Idősek Klubja vezetője
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Híres-neves baglyasiak
Rovatunkban ismét egy „csodálatos életútról” olvashatunk. Molnár Gusztáv pályája is Baglyasaljáról indult. Az önvallomást olvasva azon gondolkodtam, hogy gyakorta olyan dolgokat veszünk
természetesnek és hagyunk köszönet nélkül, amiért mások hatalmas áldozatot hoznak, s nap-mint
nap az életüket kockáztatják, de ezzel minket védenek.
(A szerkesztő)
„1944. március 06-án születtem Salgótarjánban. Édesanyám háztartásbeli volt. Édesapám ácsként dolgozott a bányánál. Két nővérem
van Rózsi, és Erzsi. Mindketten a kereskedelemben dolgoztak nyugdíjazásukig. Salgótarjánban illetve Baglyasalján laknak. Az általános iskolát Maconkán kezdtem 5 évesen és a harmadik osztálytól folytattam
Baglyasalján. Nagyon jó tanáraink voltak. Csak néhány nevet említenék meg közülük, így Cserháti, Kárpáti, Müller, Visnovszky tanár
„bácsik”. Egyedülálló közösség volt a miénk. Társadalmi munkában
építettünk járdát, orvosi rendelőt, egy hegynek a tetején emlékművet
és még sorolhatnám. Éveken keresztül tagja voltam a „ Nusi” néni
által vezetett színjátszó csoportnak. 1957-1961 között Salgótarjánban
a Stromfeld Aurél Általános Gépipari Technikumban tanultam. Érettségi után az AKÖV-nél dolgoztam technikusként, majd az Acélárugyár
Szerkesztési Osztályán folytattam műszaki rajzolóként. Középiskolás
koromban ismerkedtem meg a repüléssel. 1960-ban kezdtem el a repülést és az ejtőernyőzést Hasznoson. Ismét meg kell említsek néhány
nevet anélkül, hogy a többieket megsérteném: Nagy Karcsi, Szerémi
Kálmán, Kupcsulik Jóska. Sokat tanultam tőlük, egyre jobban megszerettem a repülést. 1963 szeptemberében vonultam be Szolnokra a
Kilián György Repülő Tiszti Iskolára, ahol egy évig tanultam és repültem, majd 1964-től 1967-ig Szovjetunióban a Krasznodári Repülőtiszti Iskolán folytattam tanulmányaimat. Az elméleti és gyakorlati
vizsgák letétele után megkaptam a vadászrepülőgép vezetői diplomát
MÍG-17 repülőgépre. Hazaérkezésünk után Szolnokon avattak hadnaggyá, ahol MÍG-15 típuson repültem. 1968 decemberében féléves átképzésre vezényeltek ismét Krasznodárba, MÍG-21-es szuperszonikus
repülőgépre. Ezekkel a gépekkel lehet repülni 2200 km/ó sebességgel,
akár 20 km magasságig, békeidőben. Az átképzés után a taszári Repülő ezredhez kerültem, ahol dolgoztam különböző beosztásokban
1986-ig. MÍG-21 repülőgép több típusán repültem. Itt lettem az I. re-

pülő század parancsnok helyettese őrnagyi rendfokozatban. 1983-ban
megkaptam a honvédelmi miniszter által adományozott „Aranykoszorús” I. osztályú repülőgép vezetői címet. E cím annak adományozható, aki tíz éven át megtartja az I. osztályú szintet és nem volt neki
felróható repülő eseménye. Ezen kívül nappal és éjjel minden időjárási körülmények között repülhettem, oktathattam, javítás utáni berepülést végezhettem. 1986-ban az orvosi vizsgálaton egészségromlás
miatt lekorlátoztak hangsebesség alatti repülőtípusra. Ugyan ebben az
évben szolgálati érdekből áthelyeztek Budapestre, az akkori MN VK
II. Csoportfőnökség rádió felderítő repülőgépeinek és állományának
a parancsnoka lettem. 1990-es év közepén ezt a csoportot megszüntették és felajánlották, hogy nyugdíjba helyeznek. Ezt elfogadtam és
1990. 12. 1-től nyugállományban vagyok. Vadászrepülőként végrehajtottam 5557 felszállást, 3185 óra repült idővel és rendelkezem 83
ejtőernyős ugrással. 1991-től dolgozom, jelenleg is magánnyomozóként, a Referens Információs és Bűnmegelőzési Irodánál. Feleségem,
Edit a Miniszterelnökségen dolgozik. Két gyermekünk van: Krisztián
(1972) és Anikó (1976). Mindketten felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Krisztián még nőtlen, a Canon Consumer Imaging Group-nál
technikai konzultáns és szakoktató a fotó és videó eszközök területén.
(kb. 10 ország van a szakmai felügyelete alatt). Anikó Brüsszelben Magyarország Állandó NATO Képviseletén dolgozik. Gyermekei Bálint
(2004) és Andris (2007) jelenleg francia iskolába járnak (itthon angol
két-tannyelvű iskolába jártak). Unokáink nagyon ragaszkodnak hozzánk, ezért rendszeresen látogatjuk őket Brüsszelben.
Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik segítettek
ebben a nehéz, de csodálatos életút megvalósításában. Szerencsésnek
mondhatom magam, hiszen szinte egész életemben azt csinálhattam,
amit szerettem.”
Molnár Gusztáv

MÚLTBA TEKINTŐ

Távolról láttuk Krasznahorka
várát felvidéki kirándulásunkon.

A tűzzománc képeit bemutató
Bakos Jánosnét a Dobroda
hagyományőrzők köszöntötték.

A Karácsonyi Ajándékkosárba
a Salgótarjáni Pedagóguskórus
is tett ajándékot.

Baráti Körünk közgyűlése
elfogadta a beszámolókat és
a 2016. évi programot.
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Ünnepre készülünk

HÍREK

Testünket lemosva csinosítjuk külsőnket, lelkünket is ünneplőbe öltöztetjük. Készülődünk, hogy felelevenítsük a közel kétezer éves történetet. Jézus élete, halála és feltámadása kibeszélhetetlenül fontos és aktuális a mindennapjainkban.

Baráti Körünk március 2.-án megtartotta éves közgyűlését. A résztvevők elfogadták az elmúlt éves munkáról és a gazdálkodásról szóló beszámolót. Ugyancsak
elfogadták, a 2016-ra tervezett programot
és költségvetést, valamint Alapszabályunk
módosításait.
***
A személyi jövedelemadó 1%-ából
egyesületünk számlájára az elmúlt,
2015-ös évben 114 ezer forint érkezett.
Ebből 10–10 ezer forintot továbbadtunk
a Magyar Vöröskereszt baglyasaljai szervezetének illetve a SÁIK Kollégiumnak. A
többit működésünk költségeinek fedezésére használtuk föl.

Nézzük az előzményeket, hogy megérthessük a Húsvét igazi jelentőségét. Kezdetben az
Isten és Ádám szoros kapcsolatban élt egymással szeretetben - és amint olvashatjuk a Bibliában – az édenkertben beszélgetve sétáltak. Az ember bűnbeesése magával rántotta az egész
teremtett világot. Kiűzése a Paradicsomból szükségszerű volt, a saját érdekében történt,
hogy romlott természetével, bűnre való hajlamával ne éljen tovább örök életet. Az Istennek
fájt, hogy megromlott ez a szeretett kapcsolat, ezért, hogy az igazság is megmaradjon, de
az emberen is segíteni tudjon, megmentési tervet dolgozott ki. Az Ószövetségben a Törvényen és a prófétákon keresztül hirdette és mutatta be a mindenkori emberiségnek, hogy miként lehetséges az eredeti állapotba (édeni) visszakerülni. De az ember erkölcsi és genetikus
romlása évszázadról évszázadra egyre rosszabb képet mutatott. Ezért elküldte fiát: Jézust, a
Krisztust, mint az egyetlen megoldást, hogy rajta keresztül helyreállítsa, kimunkálja a megbánás és megbékélés útját közte és az ember között. Az evangéliumok hitelesen leírják földi
életét. Törékeny húsemberi testében is bűn nélküli életet élt, ezért alkalmassá, elfogadhatóvá
vált arra, hogy amit Ádám elrontott egykor, azt ő egyszerre és minden emberre hatóan megváltoztassa. A bűn helyett életet, az ő tökéletes életét adta, hogy minden ember megmenekülhessen, aki elfogadja helyettes áldozatát.
Üres a sír. Jézus feltámadt és él. Nem csak a szűk tanítványi kör látta őt, hanem feljegyezték, hogy több mint ötszázan találkoztak feltámadása után vele. A menekülő, hitüket
vesztett tanítványok megváltozása jól bizonyítja ezt, mert a jó hír továbbadásáért, életükkel
fizettek. Nem egy hamis eszméért éltek, hanem bátorságot merítettek az általuk megélt csodából. A korabeli történetírók megerősítették mindezeket.
Örömünnepre készülünk. A Biblia tanúsága szerint reménységünk van szeretteink feltámadására, miként saját életünk folytatására Isten országában, Krisztusban.
Boldog Feltámadásünnepet kívánok minden kedves olvasónak
Almádi Róbert

***
Gondoskodó,
figyelmes
ellátást
kapnak a Családok Átmeneti Otthon
lakói. Mézes gyümölcsteával, zöldségekkel, friss gyümölcsökkel igyekeznek
megelőzni a betegségeket. Farsangi jelmezes bál, születésnapok, a Nőnap, Március 15.-e megünneplése teszi színessé életüket ezekben a napokban.
A Baglyasi Hírmondó újabb száma
a Nemzeti Együttműködési Alap
és Bencze Péter úr
támogatásával jelent meg.

Építményadót érintő változások Salgótarjánban

Baglyasalja Barátainak Köre
időszakos kiadványa

A változás az adózók számára nem jelent többlet adminisztrációt, adóbevallási kötelezettség továbbra is csak az adó alapjában bekövetkezett változások esetén állt fenn. Az
építményadó első félévi összegét már az ez évben hatályos adómértékek alapján kell megfizetni, amelyről az Adóhatósági Iroda (a napokban kipostázott) határozattal értesíti Önöket.
A befizetést a határozatban foglaltak szerint, a jogerőre emelkedést követő 15 napon belül
kell teljesíteni. Befizetéseiket az eddig is rendelkezésükre álló lehetőségeken kívül, teljesíthetik az Adóhatósági Irodán elhelyezett POS terminálokról, online bankkártyás befizetéssel,
illetve a kipostázott csekkeken található QR kódok beolvasásával - okostelefon segítségével,
amennyiben internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával rendelkeznek.
A város működtetésének színvonala nagymértékben függ a helyi adó, ezen belül az építményadó befizetésétől, ezért mindenki számára fontos az adófizetési kötelezettség határidőben történő teljesítése.
(Forrás: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlés dokumentumtár)
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