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Tisztújító közgyűlést tartott a közel-
múltban Baglyasalja Barátainak Köre. Sal-
gótarján egyik legrégebben működő civil 
szervezete Kovács Lászlónét választotta el-
nökének. Vele beszélgettünk.

– Baglyasalján a felnőttek Erzsikének, a 
gyerekek óvó néninek szólítják. Mit kell tudni 
Önről?

– Tősgyökeres salgótarjáni vagyok, 18 
éves korom óta dolgozom óvodapedagógus-
ként. Képesítés nélküli óvónőként kezdtem, 
majd az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán 
szereztem óvodapedagógusi diplomát, me-
lyet később gyermekvédelmi másoddiplo-
mával egészítettem ki.

– Negyvennégy éve foglalkozik gyere-
kekkel. Mely intézményekben fordult meg?

– Zagyvapálfalván dolgoztam 37 évig. A 
síküveggyári oviban kezdtem, majd annak 
megszűnése után a bányagépgyári óvodába 
kerültem. 2010 óta a baglyasi tagóvoda a 
munkahelyem. Bár két éve nyugdíjba me-
hettem volna, annyira szeretem a gyerekeket 
és olyan jó pedagógus közösségben tevé-
kenykedhetek, hogy maradtam, s ameddig 
szükség van rám, aktívan szeretnék részt 

venni az oktató-nevelő munkában.
– Most közéleti szerepet vállalt. Milyen 

kötődések fűzik Baglyasaljához?
– Több mint három évtizede Baglyason 

élünk. Akkor a Beszterce lakótelepről köl-
töztünk ide, egy családi házba. A civil szféra 
és Baglyasalja Barátainak Köre nem idegen 
számomra, hiszen alapító és vezetőségi tagja 
voltam a közösségnek. Nagy megtiszteltetés 
számomra, hogy a szervezet elnökévé válasz-
tottak, az pedig külön öröm, hogy egy nyu-
galmazott óvodapedagógustól, Báti János-
nétól vehettem át a stafétabotot.

– Történtek-e más személyi változások 
egyesületük vezetésében?

– Igen. Az alelnök Háromné Hídvégi 
Andrea, a titkár Turcsányi Attila lett, és a ve-
zetőségbe is került néhány új arc. Ami az au-
gusztusi megválasztásom óta eltelt időszak 
egyik fő pozitívuma, hogy azóta közel 25 
fővel gyarapodott a kör tagságának száma, 
és közöttük sok a fiatal. Utóbbi azért fontos, 
mert egyik fő célunk, hogy ebből a korosz-
tályból minél több baglyasit vonjunk be 
szervezetünk életébe, lehetőséget biztosítva 
számukra a közösségért végzett munkára, 
programok szervezésére.

– Úgy mondják, hogy új vezetés, új célok, 
új remények. Így van ez Baglyasalja Baráta-
inak Körénél is?

– A hagyományokat – gondolok itt ren-
dezvényekre, megemlékezésekre – termé-
szetesen tiszteljük és megőrizzük. Tagjaink 
ötleteire, javaslataira építve szeretnénk a ko-
rábbinál több programot szervezni, amelybe 
éppúgy beletartoznak a kirándulások, a szín-
házlátogatások, mint a kötetlenebb, szaba-
didős rendezvények. Szorosabbra kívánjuk 
fűzni kapcsolatainkat a városrész vállalkozó-
ival, más civil szervezetekkel is.

– A hagyományos bányásznapi megem-
lékezés megszervezésével debütált a kör új ve-
zetése, mely az ünnephez méltóan jól sikerült. 
Közeleg az év vége, milyen események szerve-
zésére készülnek?

– November Szent András hava, aztán Mi-
kulás, karácsony, szilveszter. Ha csak ezeket a 
tradicionális ünnepeket tekintem, rendezvé-
nyekben nem lesz hiány. Köszöntjük majd a 
helyi időseket, a gyerekeket, rendezünk még 
kiállítást is galériánkban, s reményeink szerint 
a tagságnak valamilyen összekovácsoló, kötet-
lenebb programot is szervezünk.

Vaskor István
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Baglyasalja Barátainak Körében 
számítanak a fiatalokra

Döntés az elnökváltásról Tisztelgés a Bányásznapon Vendégként Almágyban

Az örökösök elhatározása és Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése 
alapján városunkba kerül, néhai Bóna Kovács Károly  festő- és szobrászművész  hagya-
tékának jelentős része, mintegy 300 alkotás. A hagyatékrész  november végén kerül a 
Dornyay Béla Múzeumba.  Tervek szerint egy válogatás 2017-ben,  a művész  születé-
sének 120. évfordulójának tiszteletére rendezendő kiállításon kerül a nyilvánosság elé.

 Szilasi András

Bóna Kovács Károly  festő- és szobrászművész  hagyatéka
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A következő mondatok idézésével tu-
datosan sértek meg levéltitkot, annak remé-
nyében, hogy annak sem lesz ellenére, aki 
nekem címezte, illetve aláírta a postai külde-
ményt. „Baglyasalja történelmi múltjának fel-
tárását, ápolását, kultúraközveítő, értékmentő 
egyesületi munkánkat partnereink, segítőink, ba-
rátaink nélkül nem tudtuk volna eredményesen 
végezni. Ezúton is szeretném megköszönni azt 
a segítséget, amelyet Tőled kaptunk. Kérlek, le-
hetőségeid szerint támogasd továbbra is a bag-
lyasaljai civilek tevékenységét!” – írta Báti Já-
nosné az egyesület közelmúltban lemondott 
elnöke, aki nem kevesebb, mint 16 évig viselte 
ezt a címet. Nyilván indokolnom kell, hogy 
miért „vetemedtem” erre a szokatlan mód-
szerre. Egyrészt azért, hogy a mai szerepválla-
lásommal is bizonyítsam, hogy ami tőlem telik, 
azt változatlanul igyekszem megtenni Baglyas 
érdekében, de mindenekelőtt annak igazolá-
sára olvastam fel a volt elnök asszony levelének 
részletét, hogy 1996. május 4-én, a 11-es szám 
alatt alapító tagja voltam a városrész meghatá-
rozó civil szervezetének s az eltelt húsz év során 
igyekeztem aktív, hasznos részese lenni sokrétű 
tevékenységüknek, tehát a mai kiállítás meg-
nyitásában is van némi illetékességem. Bag-
lyashoz való szoros kötődésem sokkal régebbi, 
mint maga az egyesület. Vasutas család gyer-
mekeként a nagyállomás tőszomszédságában, 
a rendezőként ismert lakótelepen nőttem fel, 
s felsorolhatatlanul sok emlékem fűződik a so-
rompón túli végtelenül hosszú utcához, a ka-
szinóhoz, az ottani mozihoz s nem utolsó-
sorban a focimeccsekhez.  

A fotókon,  dokumentumokon látható 
rendezvényekhez, történésekhez személyes 
élmények fűznek, amelyek sorra idéződnek 
most fel bennem. Boldogan  vállaltam a Bag-
lyasi Füzetek könyvsorozat szerkesztésében, 
írásában való közreműködést, jó szívvel gon-
dolok vissza a Baglyasi Napok „hőskorára”, 
sokrétű, színes programjaira, Baglyaskő vára 
700. évfordulója tiszteletére 2010-ben, ’11-
ben rendezett rendkívül gazdag, sok értéket 
felszínre hozó eseménysorozatra, a bányász 
hagyományőrzés minden mozzanatára, a 
Baglyaskő Galériában általam megnyitott, 
illetve cikkekben megörökített kiállításokra, 
a Bóna-kultuszra, a színvonalas pünkösdi 
hangversenyekre, a templomi évfordulók 
megünneplésére, a határainkon túli Almágy 
községgel való kapcsolatfelvétel napjára. 
Innen is köszönöm, hogy többször is felké-
rettem a Baglyasi Hírmondóban való publi-
kálásra, és azt különösen, hogy a baráti kör 
által adható legmagasabb szintű elismerést, 
a 2001-ben alapított „Baglyasaljáért” díjat 
már három évvel később, 2004-ben megkap-
hattam.

A kiállítás fotósainak, szervezőinek, ren-
dezőinek – élükön Szilasi Andrással – érdeme, 
hogy az általam is említett mozzanatok mind-
mind ott vannak a képeken, de azoknál sokkal 
több érdekesség, esemény, emberi, közösségi 
gesztus –komoly is és vidám is – tükröződik a 
fotókon. Baglyasalja Barátainak Köre alapfilo-
zófiájához tartozik a szoros, szorgos, a szuve-
renitást figyelembe vevő együttműködés más 
civil szervezetekkel, művészeti, oktatási in-

tézményekkel, kiemelkedő személyiségekkel 
s nem utolsósorban a hivatalosság bármely 
szintű és jellegű képviseletével, mindenekelőtt 
a város önkormányzatával.

A kiállítás beépült a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár e heti „Nagy Könyvtári Beavatás”  
elnevezésű programjába és a „Salgótarján 
Kincsei”című sorozatba is. Kívánom, hogy a 
közelmúltban megválasztott új vezetőség Ko-
vács Lászlóné elnökletével további sikereket 
tudjon felmutatni a huszonötödik, harmin-
cadik vagy éppen félszázadik évfordulóra. 
Visszamenőleges elismerésemet és a jövőre 
való jókívánságaimat Márai Sándor egy gon-
dolatával  igyekszem megerősíteni.  „Füves 
könyv”-ében írta: „Nem kell sok az emberi 
ünnephez…. Az élet gazdagabb lesz, ün-
nepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköz-
napok néhány percét  a rendkívülivel, az em-
berivel, a jóindulatúval,, az udvariassal: tehát 
az ünneppel.” Úgy vélem, hogy Baglyasalja 
Barátainak Köre egész évet átfogó húszéves 
jubileuma ilyen ünnepnek számít,  amelynek  
megannyi rendkívüli, emberi pillanata volt. 

Meggyőződésem, hogy a mai délután is 
ezen alkalmak közé sorolható.

dr. Csongrády Béla

„20 év 274 pillanata”
Baglyasalja Barátainak Köre két évtizedes tevékenységét bemutató 

fotókból nyílt kiállítás a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban 
Köszöntőt Dániel Zoltán alpolgármester úr mondott

A kiállítást dr. Csongrády Béla közíró, a BBK alapító tagja nyitotta meg

 „Salgótarján Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata nevében tisztelettel kö-
szöntöm Önöket a Baglyasalja Barátainak 
Köre 20 évének 274 pillanatát bemutató 
kiállítás megnyitója alkalmából. Könyv-
tárunk „Salgótarján Kincsei” program-
sorozatába jól illeszkedik városunk egyik 
legaktívabb és legeredményesebb civil 

szervezetének bemutatkozása. A baráti kör 
fennállásának két évtizede alatt követke-
zetesen teljesítette az alapítók szándékát. 
A városrész kulturális intézmény-hiányát 
pótolva az egyesület elsődleges célkitűzése 
az, hogy a közösségi keretek és művelődési 
alkalmak szervezésével segítséget nyújtson 
a Baglyasalján élőknek. Tevékenységükkel 
évek óta bizonyítják, hogy nyitottsággal, 
partnerséggel eredményes munkát lehet 
végezni. Fontos feladatuknak tekintik a vá-
rosrész … múltjának feltárását, továbba-
dását, az értékek megőrzését, gyarapítását. 
Velük és általuk is növekszik esélyünk arra, 
hogy a jövő nemzedéke egy tiszta és igaz 
képet kapjon Salgótarján múltjáról. Ren-
dezvényeik sorából kiemelkedik a Bóna 
Kovács Károly születésének 100. évfordu-

lójához kapcsolódó programsorozat, a 700 
éves Baglyaskő vára – Salgótarján Emlékév 
és az általuk kilenc alkalommal szervezett 
Civil Fórum, ahol városunk fejlődését szol-
gáló témákban keresték az együttműködés 
lehetőségeit a civil élet szereplőivel. Vá-
rosunk szlovákiai kapcsolataink elmélyí-
tését jól szolgálják az almágyi partnere-
ikkel közösen szervezett rendezvényeik. 
Nagyszabású múltfeltáró, a lokálpatriotiz-
must erősítő elképzeléseikhez, terveikhez 
önkormányzatunk örömmel csatlakozik. 
Ahogy a jelenben, úgy a jövőben is part-
nerei és támogatói kívánunk lenni ennek a 
kiváló egyesületnek.

Önkormányzatunk és a magam nevében 
gratulálok a Baglyasalja Baráti Köre eddig 
végzett tevékenységéhez.”



Baglyasi Hírmondó 2016. október3. oldal

Salgótarjánban születtem 1999-ben, Baglyasalján élek a szüle-
immel és a testvéremmel. 

Tanulmányaimat 2006-ban kezdtem meg a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolában. Majd, iskolát váltottam és 2014-ben az általános 
iskolai tanulmányaimat a Beszterce Lakótelepi Általános Iskolában 
fejeztem be. Nagy lendülettel és határozott célokkal kezdtem meg a 
középiskolát 2 éve, a Salgótarjáni SZ. C. Táncsics Mihály Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolájában, közgazdász szakon. Szenvedéllyel 
hódolok a rajzolásnak, már több mint tíz éve.

A rendezvényeken való részvétellel szeretem kisegíteni a környe-
zetem illetve a velem együtt tevékenykedő embereket, hogy minél jobb 
és sikeresebb programokat tudjunk létrehozni. Részt vettem az 50 órás 
közösségi szolgálaton, ahol lehetőségem volt segítségére lenni a szer-

vezőknek, lufikat, szórólapokat oszto-
gattam, oviban dolgozhattam. Szeretem 
megosztani gondolataimat az embe-
rekkel, illetve az ő véleményüket is meg-
hallgatni. Ha az időjárás engedi, örülök 
a szabadtéri programoknak, melyeket a 
családommal és a barátaimmal szoktam 
tervezni és megvalósítani. Szabadidőmben edzek, olvasok, nyáron sza-
badtéri programokat látogatok, főként rock koncerteket. Az életem al-
kotóeleme az örök mozgás, sosem tudok nyugton maradni.

Célom élvezni a nap minden percét, az élet apró örömeit a hét-
köznapi gondok fölé helyezni. 

Három Réka

Céltudatosság, tettrekészség,  vitalitás,  kíváncsiság fő jellemzői.  Nem fél feláldozni  szabadidejét a 
közösségért, a kudarcok nem törik le: ezek egy vezető vagy leendő vezető  ismérvei.  E tulajdonságokat fe-
deztem föl Három Rékában.

Kovács Lászlóné

Előttem az utódom …

Mélyülő barátság - falunap Almágyban
Almágyi barátaink meghívásának 

eleget téve heten vettünk részt a tele-
pülés közös ünnepén, a falunapon. A Ba-
ráti Kör új elnökét Kovács Lászlónét, alel-
nökét Három Bélánét, titkárát, Turcsányi 
Attilát és egyesületünk további négy tagját 
a község polgármestere, Agócs Gyula és a 
CSEMADOK helyi szervezetének elnöke, 
Agócs Ildikó tisztelettel és meleg szere-
tettel fogadta.

A falunap jelentőségét növelte, hogy 
ennek keretében rendezték meg a házi-
gazdák, a „MESTERSÉGÜNK CÍMERE” 

elnevezésű II. Hagyományőrző Gyermek-
fesztivált.

A rendezvényre elfogadta a meghívást 
Dániel Zoltán, Salgótarján Megyei Jogú 
Város alpolgármestere és Homoga László, 
városrészünk önkormányzati képviselője 
is, akik ajándékot adtak át a fesztivál négy 
tehetséges helybeli szereplőjének, Tóth Ni-
kolettának, Agócs Eszternek, Agócs Eme-
sének valamint Deák Dánielnek.

Árusok, kézművesek sora népesítette 
be a szabadtéri színpad környékét. Ug-
róvár és a régi időket idéző játékok várták 

a legfiatalabbakat. Sokféle gulyás, ha-
lászlé, savanyú káposzta főtt a kondér-
okban. Délután változatos műsor szóra-
koztatta a szépszámú közönséget, ahol 
azonban ugyancsak a hagyományőrzésé 
volt a főszerep.

Almágyi barátainkkal beszélgettünk 
az együttműködés további terveiről, lehe-
tőségeiről is. Az átélt élmények mindany-
nyiunkat megerősítettek abban, hogy ez a 
kapcsolat érdemes a folytatásra. Jó hangu-
latban telt a közös vacsora és az utcabál is.

 Szilasi András

A két elnök találkozása

Almágyi férfiak kórusa

Dániel Zoltán ajándékot ad

Piros Rózsák almágyi asszonykórus

Fiatalság, lendület, magyar csárdás

Sok ínyencség volt kapható 
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁT
tart Homoga László minden hónap utolsó 
hétfőjén 16.00 órától a diákotthonban, a 
baráti kör helyiségében.

***
AZ ANYAOTTHON HÍREI

Az intézményben vezetőváltás történt, az 
új igazgató Szabóné Balázs Beáta.

***
AZ ÓVODA HÍREI

A legnagyobb ovisok szeptember 10-én 
műsort adtak az idősek otthonában, ahol 
generációk mutatkoztak be.

***
Szeptemberben a Takarítási Világnap al-
kalmából az óvoda apraja-nagyja az ud-
vart szépítette.

***
Szeptember 30-án, a népmese napján indult 
a „Mesés nap” program, mely alkalomból 
bábozással kedveskedtek a gyerekeknek.

***
Október 14-én szüreti játékokkal, 
énekkel, tánccal elevenítették föl a népi 
hagyományokat.

***
A MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
BAGLYASALJAI SZERVEZETE

Zsíros kenyér és sütemény partyn köszönte 
meg az idei „Nyárköszöntő” rendezvény 
szervezőinek, lebonyolítóinak munkáját. 

***
A Magyar Vöröskereszt Nógrád megyei 
Igazgatósága támogatásával 4 családnak se-
gítettünk az iskolakezdésben iskolatáskák, 
tornazsákok adományozásával.Három csa-
ládnak sportcipőt adományoztunk.

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

felhasználásával és Bencze Péter úr 
támogatásával jelent meg.
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Bányásznapi megemlékezés

A természet csodái 

HÍREK
Hagyományokhoz híven szeptemberben megrendeztük a 66. Bányásznapi megemlé-

kezést a már elhunyt és még köztünk lévő bányászok tiszteletére Baglyasalján.

A bányaszerencsétlenség áldozatainak emlékművénél Felföldi István mondta el megem-
lékező szavait, majd a résztvevő vendégek virággal tisztelegtek. A megemlékezés a Targos 
István emlékműnél folytatódott, ahol Gasparkovics Imre, a Salgótarjáni Nyugdíjas Bányász 
Szakszervezet elnöke emlékezett a csendőrsortűzben életüket vesztő bányászokra, köztük 
Targos Istvánra is.

A Diákotthon kertjében Dániel Zoltán Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármestere 
és Józsa Sándor a Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület elnöke emlékezett meg a sal-
gótarjáni bányász múltról, a bányászok kitartó és erőpróbáló munkájáról. A Bóna Kovács 
Károly által készített 1948-as emlékműnél került sor az emlékezés koszorúinak és virágainak 
elhelyezésére. A megemlékezés befejezéseként minden kedves vendéget szeretettel meghív-
tunk a Diákotthon nagytermébe kötetlen baráti beszélgetésre.

Három Réka 

„Szeretem a festményeimen bemutatni a természet csodáit,
 a virágokat, a szép tájakat és az állatokat.”

Király Mandi festőművész akvarell képeit bemutató kiállítás megnyitójára 2016. október 
4-én került sor a Baglyaskő Idősek Otthonának galériájában. A megnyitón szép számmal 
képviseltették magukat az otthon lakói, a baráti kör tagjai és a művészet iránt érdeklődők. 

A rendezvény moderátori szerepét Szilasi András látta el. Megnyitó beszédében Ho-
lecz Istvánné, az intézmény igazgatója méltatta a művész tevékenységét, elemezte a ter-
mészethez való viszonyát.  Losonczy Ildikó festőművész az akvarell festészet technikáját, 
annak nehézségeit, művészi értékeit ismertette. Az esemény fényét Köböl Gábor tároga-
tóművész előadása emelte. A baráti kör nevében Kovács Lászlóné elnök mondott köszö-
netet a művésznek, amiért egy újabb, színvonalas rendezvény részesei lehettünk, s azért 
mert rendelkezésünkre bocsátotta a természetet, a madárvilág szépségeit bemutató ké-
peket. Zárásként az érdeklődők egy kis vendéglátás keretében kötetlen beszélgetésen ve-
hettek részt az otthon klubhelyiségében.

Kovács László

Király Mandi festőművész kiállítása


