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Húsz év egy ember életében még nem 
sok, de egy egyesület életében már szép 
idő. Két évtized történetéről, a kezdetektől 
napjainkig, Báti Jánosnét a baráti kör el-
nökét kérdezem:

– Honnan indult, kinek a kezdeményezé-
sére alakult meg a Baglyasalja Barátainak Köre?

– Andó Miklós, egykori baglyasi fel-
vetette, hogy hívjuk haza látogatóba a tele-
pülésről elszármazottakat és csináljunk egy 
Baglyasi Napot. Ezt a javaslatot tett követte. 
1994–ben és 1995–ben fogadtuk a vendé-
geket, májusfával, kiállítással, zenével, ha-
rapnivalóval. A rokonok, ismerősök jöttek–
mentek, beszélgettek.  Mindkét évben az 
óvodások és iskolások műsorral szerepeltek 
és a település amatőr művészeinek alkotásai, 
ügyes kezű asszonyok kézimunkái voltak lát-
hatók a kiállításokon. Ekkor mindenki lelkes 
volt, tele ötlettel, tenni akarással. 1996. május 
4–én, Cserháti József, a településünk akkori 
képviselőjének ösztönzésére és támogatá-
sával, a diákotthon nagytermében megalakult 
egyesületünk. A jelenléti ívet 41–en írtuk alá. 
Vezetőnknek Horváth Lászlót választottuk.

– Milyen célok fogalmazódtak meg az 
alapszabályban? 

– Kiemelt szerepet kapott a hagyo-
mányőrzés, a régmúlt, a bányászmúlt fel-
kutatása. Munkánkat szakemberek, Cs. Se-
bestyén Kálmán és dr. Szvircsek Ferenc 
segítették. A feltárt emlékeket a Baglyasi Fü-
zetek négy számában rögzítettük, a kiadvá-
nyok megjelenését szerkesztőbizottság se-
gítette. A sorozatszerkesztő dr. Csongrády 
Béla, a bizottság tagjai Andó Kornélia, Botár 
Béla, Eppich Albert, Kálovits Géza, Szilasi 
András, Róth Józsefné és Szászi Géza voltak.  

Lektorként néhai dr. Horváth István múze-
umigazgató segített. 

– 2000–ben átalakult a vezetőség össze-
tétele. Milyen változásokat hozott magával?

– Új vezetőséget választottunk, ekkor 
lettem én a baráti kör elnöke. Belevetettük ma-
gunkat egyesületünk alapszabályában kitűzött 
célok megvalósításába. Néhányat kiragadok 
a tizenhat év alatt történtekből. Befejeztük 
kis múzeumunk kialakítását. Létrehoztuk a 
Baglyasi Hírmondót. Folytattuk a könyvek, 
a Baglyasi füzetek kiadását. Változatos prog-
ramokat kínáltunk tagjainknak és a lakos-
ságnak. Minden évben rendeztünk Baglyasi 
Napot, Pünkösdi hangversenyt, megemlékez-
tünk Bóna Kovács Károly születésnapjáról. 
Megszerveztük a templom falfestményeinek 
felújítását, mintegy 6,5 millió forint értékben.  
Kezdeményezői, fő szervezői voltunk a Bag-
lyaskő vár–Salgótarján 700 éves évforduló-
jára emlékező rendezvénysorozatnak. Baráti 
kapcsolatot építettünk ki őseink egykori szár-
mazási helyével, a mai szlovákiai Almággyal. 
Baglyasaljáért díjjal jutalmazzuk azokat, akik 
önzetlen munkájukkal segítik Baglyasalját. 
Folyamatosan rendezünk kiállításokat a Bag-
lyaskő Galériában, a mostani az 51. Mindezt 
közös munkával, partnerségben, de külön ki 
kell emelnem Szilasi András  kezdeményező 
készségét, szervezőmunkáját,  

– Hogyan ünnepelte születésnapját a 
baráti kör?

– Jó hangulatban, számos vendég tár-
saságában jubiláltunk. Megtisztelték ünnep-
ségünket jelenlétükkel többek között Dá-
niel Zoltán alpolgármester, Cserháti József, 
egykori képviselőnk, Homoga László jelen-
legi képviselőnk, a szlovákiai Almágyból 
Agócs Gyula polgármester és Agócs Ildikó, a 

Csemadok helyi szervezetének elnöke, Bóna 
Kovács Károly gyermekei: Biczóné Kovács 
Idikó és Kovács Balázs. Velünk ünnepelt 
Bódi Györgyné dr., a Salgótarjáni Civil Ke-
rekasztal elnöke, Dr. Diósiné Taracsák Judit, 
a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapít-
vány kuratóriumának elnöke, Judik Béla,  a 
Bükki Nemzeti Park tájegységvezetője, Ho-
lecz Istvánné, a Baglyaskő Idősek Ottho-
nának igazgatója, Zsosa–Bajcsai Boglárka, 
a kollégium vezetője, Pádár Lászlóné, a Nyi-
tott Könyv Olvasókör Egyesület elnöke, Kle-
nóczkiné Somlyói Edit, a Vöröskereszt helyi 
szervezetének elnöke, valamint Horváth 
Tamás állandó segítőnk, aki többek között az 
egyesületünk honlapjának szerkesztője.

Az ünnepi műsort, Kovács Lászlóné 
óvodapedagógus vezetésével óvodásaink 
kezdték. Majd meghallgattuk Kis–Páles Virág 
mesemondását, Simonffy Máté klarinét–, Si-
monffy Péter fagott játékát. Megcsodáltuk 
Demeter Laura és Kiss Gyula társastáncát és a 
Gagarin Általános Iskola pom–pom csoport-
jának produkcióját. Ezt követően köszön-
töttem a jelenlévőket, majd Szilasi András és 
Horváth Tamás által készített képes beszá-
moló vetítésével felelevenítettük a „20 év 274 
pillanatát”. Baglyasalja civil társadalma ne-
vében Baglyasaljáért díjat adtunk át Felföldi 
Istvánnak, Judik Bélának, Szásziné Kupcsulik 
Ágnesnek, Tarjányi Viktóriának, Vincze Ist-
vánnénak. Legaktívabb tagjainknak, partne-
reinknek, támogatóinknak köszönőlevéllel 
fejeztük ki hálánkat. Ezután Dániel Zoltán 
alpolgármester úr mondott pohárköszöntőt. 
Koccintással, finom vacsorával és az óriás-
torta elfogyasztásával, meghitt hangulatban 
zárult az ünnepség.

 Kupcsulik Ágnes
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Két évtized Baglyasaljáért

A rendezvény támogatták:
Nemzeti Együttműködési Alap, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.,

 a Polar Stúdió, a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány,  a Dornyay Béla Múzeum, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a József Attila Művelődési Központ, 
a Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány,  a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, óvoda, diákotthon, a Baglyaskő Idősek Otthona,

az Ezüstfenyő Idősek Klubja, a „Menedék” Családok Átmeneti Otthona, Márton Lajos, Szabó Pál valamint baráti körünk több tagja.
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Az elmúlt évi kedvező fogadtatás ösztönözte a szervezőket és támogatókat az ez évi Baglyasi 
Nyárköszöntő megszervezésére. Városrészünk önkormányzati képviselője, Homoga László 
hívó szavára a Magyar Vöröskereszt megyei és helyi szervezete vállalta a főrendező szerepet.  
Közreműködésre, támogatásra sokan vállalkoztak. A gazdag program középpontjába idén is a 
Városrészek Gyermek Futball Bajnoksága és az Alvég – Felvég „örökrangadó” került. A nagy-
számú érdeklődőt Fekete Zsolt Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte, majd 
a baglyasaljaiak nevében Klenóczkiné Somlyói Edit a MVk helyi szervezetének elnöke búcsú-
zott el a nyugdíjba vonuló Juhászné Kincses Heléntől, a Magyar Vöröskereszt megyei igazga-
tójától, s köszöntötte utódját, Szilágyi Leonórát.  Majd sorjáztak a műsorok: a Nógrád Tánc-
együttes vezetője, Szabó János tánclépések tanításával melegítette be az ifjú labdarúgókat, majd 
jöttek a Gagarinos pom–pom lányok, a Mona Deja–vu táncosai, a Ludovika Zenész/együttes gi-
tárosa Jakab Tamás, délután pedig a Fanyúl Zenekar gitáros énekese, Henning „Robi” követke-
zett. A boxoló gyerekek bemutatója, íjászat, kutyás bemutató, motoros szimulátor, gyermekjá-
tékok, rajzverseny, egészégi állapot mérés volt a további kínálat. Főtt a gulyás kisebb és nagyobb 
kondérban is. Az ínyencek koktélokat is kóstolhattak. 

Kihirdették a foci verseny eredményét is: I. Zagyvapálfalva csapata, II. Baglyasalja csa-
pata, III. Acélgyár csapata, IV. a Vegyes csapat lett.

Gólkirály: Baranyi József, Legjobb kapus: Berki Armandó, Legtechnikásabb játékos: Oláh 
Antal, Legsportszerűbb csapat: a Vegyes csapat, a Legtechnikásabb csapat: az Acélgyár csa-
pata lett. A trófeákat Három Bélának köszönhették a legjobbak. 

A felnőttek „Foci derbiét” az idén a Felvég csapata nyerte.
Pálkovács Margit tanárnő átadta az ajándékokat a legszebb rajzok készítőinek.
A programsorozatot tombola zárta. 

Sz. A.

Baglyasi Nyárköszöntő

„Kalandpark” az óvodában
A Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága által kiírt „Családi Kalandpark” pályázati 

forrás felhasználásával, a Magyar Vöröskereszt Baglyasaljai alapszervezete által, a Baglyasi ta-
góvoda kertjében kialakított „Kalandparkot”, 2016. május 21–én, 11 hátrányos helyzetű, óvodás 
és kisiskolás korú gyermeket nevelő család „hódíthatta” meg. A szülők és gyermekeik örömmel 
játszottak, alkottak együtt, fedeztek fel újdonságokat a 10 állomáshelyen, amelyek a vöröske-
reszt alapelveiről és főbb feladatairól voltak elnevezve. Az állomáshelyeken vöröskeresztes ön-
kéntesek „teljesítettek szolgálatot”. Az alapszervezet által, a Kollégium kertjében, 13 évvel ezelőtt 
ültetett, a „Felnövekvő Nemzedékek Fájára” minden család feltette az általuk készített szívet. A 
fa tövébe időkapszula elhelyezésére került sor, ami helyi vöröskeresztes jellegzetességeket tar-
talmaz. Jutalomként minden család élelmiszer csomagban részesült. A Magyar Vöröskereszt 
135. születésnapját finom tortával ünnepelte meg a 68 résztvevő. A tartalmas, jó hangulatú ren-
dezvényen a családok kultúráltan szórakoztak.

Klenóczkiné Somlyói Edit
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„Baglyasalján születtem a templom, vagy, ahogy az idősebbek mondták, a kocsis ud-
varban. A lakásunk egyetlen szoba volt és velünk élt nagymamám is. Később Brenzaljára köl-
töztünk tágasabb környezetbe, mert akkor már öten voltunk. 

A tanulást a Katalin telepen, a bányai iskolában kezdtem, majd amikor megalakult az ál-
talános iskola, ott folytattam. Jól tanultam, és a legkedvesebb tárgyam a magyar nyelv és iro-
dalom volt. A 6. osztályban országos tanulmányi versenyt is nyertem fogalmazásból. A Madách 
Gimnáziumban érettségiztem és a megyei lapnál, a Nógrádnál jelentkeztem, hogy újságíró sze-
retnék lenni. Több mint ötven évet töltöttem a lapnál, főszerkesztőként jöttem nyugdíjba. 

A Baglyasalja Barátainak Körébe az elsők között léptem be. Sok mindent csináltunk. Több 
kötetben közreadtuk Baglyasalja, az itt élő emberek történetét, az élénk közösségi, kulturális 
és sportéletet. Örülök, hogy ifjúságom idején részt vettem benne. Jó férfi és női röplabda csa-
patunk volt. A női csapattal annak idején Észak–magyarországi bajnokságot nyertünk. Az 
idő, amely könyörtelenül múlik fölöttünk, nemcsak közösségi és sport sikereket adott. Két 
lányunk családja, négy unokánk és két dédunokánk szeretete vesz körül bennünket. Meg-
tiszteltetésnek érzem, hogy a baráti közösség elismerésre méltónak találta ifjúkori és későbbi 
munkámat, és Baglyasaljáért díjjal jutalmazta. Örülök a díjnak, annak, hogy tehettem, tettem 
valamit szülőhelyemért, Baglyasaljáért.”

Vincze Istvánné – Honfi Gizella  

  „Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született.” – 
írta Tamási Áron, s ennek igazságát bizonyítja Vincze Istvánné, Gi-
zike, aki soha sem szakadt el szülőföldjétől, Baglyasaljától. Akkor 
sem, ha munkahelye, lakóhelye már régen nem a baglyasaljai vá-
rosrész. Ifjúsága idején, az akkor még önálló település legaktívabb 
fiataljai közé tartozott. Ma is figyelemmel kíséri, segíti az itteni kö-
zösségi életet. Alapítóként, vezetőként, kiadványszerkesztőként se-
gítette egyesületünk tevékenységét.    

Híres–neves baglyasiak

„Legyen a zene mindenkié!”
Baráti Körünk tevékenységében kiemelt helyen van a zene. Szinte a kezdetektől kerestük,  

ajánlottuk a zenei alkalmakat, s mi magunk is szerveztünk koncerteket. Ennek a viszonyu-
lásnak „történelmi előzményei” vannak. Hiszen elődeink a bányakaszinóban több zenekart is 
működtettek, számos alkalommal szerveztek zenei programokat. 

Nincs méltóbb alkalom, ünnep, melyet zenével köszönthetünk, mint a Pünkösd. Mert a 
zene ugyanúgy betölti a lelket, mint a hívő emberek lelkét a Szentlélek.       

Az első Pünkösdi hangversenyt 1997–ben rendeztük – Pándy Piroska, Sólyom József, 
Matuz Csilla és a Liszt Ferenc Kamarakórus közreműködésével – a Kollégium nagytermében. 
A többi helyszíne már a Krisztus Király Római Katolikus Templom volt, immár a húszból, a 
tizenkilencediké. Neves művészek, együttesek sora volt vendégünk, szereztek igazi élő zenei 
élményt a templomot megtöltő közönségnek, önzetlenül. Így teljesülnek a címben idézett 
kodályi gondolatok. Néhány éve, ezek az események a zene, az irodalom, az építő– és a kép-
zőművészet múzsáinak találkozási alkalmai.

2006 óta, a koncertekről videó–film készül, amelyeket a városi televízió évente többször 
is műsorára tűz. 

Köszönet a közreműködőknek, partnereinknek, támogatóinknak.
Szilasi András
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Számos városi rendezvényen vettünk 
részt:
– Szeretet napon
– „Szelektív hulladékgyűjtés magas fokon” 
elnevezésű programon
– Zöld óvoda road show–n
– a „Fordulj bolha …” óvodás néptánc ta-
lálkozón
– a „Salgótarján kincsei” című kiállításon

* * *
A Föld napjához kapcsolódva mi is 

szépítettük udvarunkat, kertünket virág-
palánták ültetésével.

Az óvodában az édesanyákat, a Bag-
lyaskő Idősek Otthonában a nagyma-
mákat, dédnagymamákat műsorral aján-
dékoztuk meg.

* * *
Részt vettünk a Baglyasalja Barátainak 

Köre 20. születésnapi rendezvényén, mű-
sorral köszöntöttük őket.

* * *
„Mesés napunkon” a két csoport 

egy-egy mesejelenettel örvendeztette meg 
egymást.

* * *
Az angol csoport bemutatójával a szü-

lőknek kedveskedtünk.

* * *
Június 3-án vettünk búcsút az iskolába 

menő ovisainktól.
* * *

Intézményünkben július 1-én kez-
dődik a nyári szünet. 

A Baglyasi Hírmondó újabb száma
támogatóink SzJA 1%–os felajánlásainak 

felhasználásával és Bencze Péter úr 
támogatásával jelent meg.

Baglyasalja Barátainak Köre
időszakos kiadványa
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50 éves a József Attila Művelődési Központ

Túl az 50.–en

AZ ÓVODA HÍREI
A József Attila Művelődési Központ fennállásának 50. évfordulóját ünnepeli 2016–ban. A 

városlakók által gyakran Józsiként emlegetett intézmény 1966–óta áll a város Fő terén. A Hild–
díjas salgótarjáni városközpont egyik reprezentatív épülete, mely Szrogh György Állami–díjas 
építész tervei alapján épült. Belső tereiben és közvetlen környezetében országos és nemzetközi 
hírű képzőművészek alkotásai találhatók. A főbejáratnál Kő Pál József Attila emlékét idéző 
bronz domborműve fogadja a látogatókat. A klubteremben látható Kiss Sándor bronz dísz-
kapuja, az üvegcsarnok falát Blaskó János muránói üvegből készült mozaikja díszíti. Az intéz-
mény meghatározó szerepet játszik a város kulturális életében. A rendezvények összeállítása 
során az aktualitásokat – nemzeti ünnepek, jeles napok, stb. – s  valamennyi korosztály érdek-
lődési körét figyelembe veszik a szervezők. Fesztiváljaik színvonalas kulturális választékot kí-
nálnak évről évre. A Józsihoz fűződik a város egyik legjelentősebb kulturális eseménye, a Tar-
jáni Tavasz programsorozata, és az ennek keretében zajló, eddig 31 évet megélt Nemzetközi 
Dixieland Fesztivál. 2012–től itt működik a legendás, több mint 100 éves Petőfi színjátszók 
utódaként, a Zenthe Ferenc Színház. Az üvegcsarnok gyakran ad helyet kiállításoknak, bemu-
tatóknak, zenés–táncos rendezvényeknek. Az intézmény számos civil szervezetet, amatőr mű-
vészeti csoportot fogad be. Elhivatott munkájukkal az intézmény dolgozói a hét szinte minden 
napján értékeket közvetítenek, közösségeket építenek, izgalmas programokkal kínálnak kultu-
rált szórakozást, mellyel lehetőséget nyújtanak a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Általuk Sal-
gótarjánt pezsgő kulturális élet jellemzi.  Rendezvényeik sokszínűségét, sokaságát bármely me-
gyei jogú város is megirigyelheti. Ennek fedezetét egy igen nehéz költségvetési helyzetben lévő 
városnak kell napról–napra előteremtenie. Köszönet érte a városlakók nevében.

Sz. An.

Azt mondják, és mi is ezt valljuk, hogy: „Egy kép többet mond ezer szónál.” Mindannyian 
tapasztaljuk, hogy a látás meghatározó érzékeléseink között. A tudósok szerint az ember fejlődé-
sében is jelentős szerepet töltött be. Ősünk egyre gyakrabban két lábra emelkedett, hogy többet 
és messzebbre lásson, aztán megszokta ezt a testhelyzetet. A látás segít egymás megértésében. 
Úgy gondoljuk, hogy mindenki ugyanazt látja, nem kell tolmács. De a látásnak is van nyelve, 
hogy mindenki ugyanazt lássa, ezt is tanulni lehet, tanulni kell. Ebben segítenek a festők, szobrá-
szok, építészek, fényképészek, reklámgrafikusok. Kepes György, a Látás nyelve című könyvében 
azt vallja, hogy úgy látunk, ahogy ők tanítanak bennünket. Persze, ha keressük és kihasználjuk 
azokat az alkalmakat, ahol műveikkel találkozhatunk. A Baglyasi Napok keretében tizennégy ki-
állítást rendeztünk. A kiállítók valamennyien valamilyen módon Baglyasaljához kötődtek, ko-
rábban itt éltek, vagy dolgoztak. A Baglyaskő Idősek Otthona átadását követően, az akkori igaz-
gató, Szvorád Andrásné kezdeményezésére, folyamatosan szervezzük a kiállításokat. Jelenleg már 
az ötvenegyedik tárlat képei láthatók. Ennek közel fele 75 fotós kb. 1200 db képét, a másik fele 38 
festő, grafikus csaknem 500 alkotását mutatta be. Két kiállítás történeti jellegű volt. A bemutatott 
művek színesebbé, gazdagabbá teszik az otthonlakók környezetét, és a látogatók érdeklődését is 
fölkeltik. De örömet jelentnek a kiállítóknak is, hiszen bővül bemutatkozási lehetőségük. A Bag-
lyaskő Galéria kiállításainak megnyitói ünnepnek számítanak, a különböző művészetek – vizu-
ális, irodalmi, zenei alkotások és a tánc – múzsáinak találkozási alkalmai. 
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