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Kézfogás(ok)  pünkösd jegyében 

A címben azért indokolt a többes szám használata is, mert Baglyasalja az elmúlt napokban két olyan művé-

szeti eseménynek adott helyet, amelyet egyrészt a szakmai barátságra, együttműködésre, a jó emberi kapcso-

latokra alapozva, másrészt pedig az ünnep előtti tisztelgés szándékával rendeztek meg a szervezők.  

Előbb a „Pünkösdköszöntő képes kézfogás” című képzőművészeti programra került sor a városrész galériájában. A Baglyaskő Idő-

sek Otthona és Baglyasalja Barátainak Köre a balassagyarmati, Rózsavölgyi Márkról és a salgótarjáni, Váczi Gyuláról elnevezett 

művészeti iskola növendékeit hívta meg, hogy állítsák ki alkotásaikat, adjanak ízelítőt képességeikből, tudásukból. A tárlatot Bibók 

Beáta múzeumpedagógus, a Dornyay Béla Múzeum munkatársa nyitotta meg. Bevezetésként, mintegy hangulatkeltésként Várnai 

Zseni egy tavaszról szóló versét idézte: „Bár volna rá szavam vagy hangjegyem, / hogy érzetessem, ahogy érzem / ez illatot, e fényt, 

e nagy zenét, / e tavaszi varázslat ihletét…” Ezzel a kiállítással kellemes zsongás költözött a Baglyaskő Galériába, annál is inkább 

mert ezt az életérzést alkotó fiatalok, a képzőművészet iránt fogékony, tehetséges gyermekek művei képviselik. A Rózsavölgyi 

Márk Alapfokú Művészeti Iskolát az 1993 óta működő szécsényi képzőművészeti tagozat diákjai képviselik grafikákkal, linómetsze-

tekkel. E technika segítségével alkották újra Vincent Van Gogh és Csontváry Koszta Tivadar néhány híres festményét. A velük való 

munkáról tanáruk, Bakos Ferenc mondta a következőket: „Számomra ez egy közös utazás a művészet földjére, és „cserébe” sok-sok 

szeretetet kapok, amely feltölt és erőt, energiát ad saját alkotásaim elkészítéséhez.” Salgótarjánban a Váczi Gyula Alapfokú Művé-

szeti Iskolában 16 éve oktatják ugyancsak jeles művésztanárok a képzőművészeti ismereteket. A kiállított rajzok, festmények, kollá-

zsok egy valós vagy egy elképzelt világ lenyomatai – emelte ki Bibók Beáta. A megnyitóünnepségen a tubát, mint a legnagyobb 

fúvós hangszert Kövesdi Krisztián, a salgótarjáni intézmény tanára mutatta be. Műsora igazodott a tárlaton látható művekhez. 

A jelképes – immár zenés – kézfogás pünkösdvasárnap a baglyasaljai római kato-

likus templomban folytatódott. A hagyományos – ezúttal huszonegyedik alka-

lommal megrendezett – ünnepi hangversenyen a Rózsavölgyi Márk AMI egy 

tanára és két diákja lépett fel s természetesen szerepeltek a Váczi Gyula AMI 

növendékei is. Dániel Zoltán, a megyei jogú város alpolgármestere köszöntőjét – 

nevezett más irányú elfoglaltsága miatt – Három Réka, helyi aktivista olvasta fel. 

A tisztségviselő mindenekelőtt a pünkösd lényegéről, a Szentlélek kiáradásáról, 

az egyház születésnapjáról emlékezett meg, majd idézte Balassi Bálint versét: 

„Áldott  szép Pünkösdnek gyönyörű ideje…” Dániel Zoltán utalt arra, hogy első 

alkalommal 1997-ben a diákotthon nagytermében rendezték meg a zenés pünkös-

di tisztelgést, de már jó ideje a templom ad otthont a koncertnek, amelyet a vá-

rosrész legaktívabb civil közössége szervez együttműködve a Tájak, Korok, Mú-

zeumok Klub Egyesülettel. Jó ötletnek bizonyult, hogy a program kapcsán két város zeneiskolásai találkoznak és a műsorban a pün-

kösdi ünnepkörhöz sok szálon kötődő népi kultúra kap helyet – hangsúlyozta a alpolgármester. 

A szervezők nevében Szilasi András köszöntötte a szereplőket, a támogatókat és a 

közönséget, mondván, hogy a zene is – mint az ünnep maga – a lelki elmélyülést 

gazdagítja. Elsőként Póczos Mátyás salgótarjáni fiatalember adott ízelítőt tudásából, 

abból, hogy milyen tehetséggel kezeli a tekerőt, amelyet a későbbiek során – Szilasi 

András kérésére – be is mutatott. A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolát  

Csetneki Hanna tanárnő – aki népi furulyán és citerán adott elő néhány számot – to-

vábbá két növendék, Mravik Dorka és Mravik Bence testvérpár képviselte. Utóbbiak 

ugyancsak citerán játszottak. A tanárnő elmondta, hogy nagy örömükre a balassa-

gyarmati zeneiskolában 2016 őszén újraindult a népzeneoktatás. A Váczi Gyula 

Alapfokú Művészeti Iskola Salgó elnevezésű népzenei együttese hét éve alakult. Andrássy Ferenc és Hrúz Dénes tanítványai jelen-

leg a Farkas Ida (hegedűs, prímás), Gyebnár Márton (hegedű), Hrúz Máron (hegedű), Orosz Márton (brácsa), Póczos Mátyás (bőgő) 

és Póczos Sándor (brácsa), összeállításban alkotják a Salgó zenekart és így mutatkoztak be Baglyasalján is több invenciózus műsor-

számmal. A szervezők valamennyi fellépőnek ajándékkal köszönték meg a közreműködést, a „kézfogást”. 

Dr. Csongrády Béla   
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Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Vöröskereszt Nóg-

rád Megyei Szervezetével és Baglyasaljai Alapszervezetével karöltve 2017. 

június 10-én, Baglyasalján a SÁI Kollégium területén és a salakos pályán 

rendezte meg a III. „Nyárköszöntő” programot, melyet közel 300 fiatal és 

idősebb ember látogatott meg. 

A rendezvény keretein belül került sor a „Városrészek gyermek futball baj-

nokságára”. Az I. helyezésért versengő 5 csapat közül a Galuska SC bizonyult 

a legjobbnak. Baglyasalját 2 csapat is képviselte. Minden csapat elismerő 

oklevélben és hűsítő görögdinnyében részesült.  

A mérkőzésekkel párhuzamosan színes szórakoztató műsorok zajlottak: gitár 

és citera zene, többféle modern tánc, ének, harcművészeti-, kutyás- és boksz 

bemutató. A résztvevők a rendőrségi szimulátoron, a bütyköldében, a környe-

zetvédelmi játékokban, a vöröskeresztes totó kitöltésében és a puzzle játék 

összerakásában ügyeskedtek. A jutalomként szerzett kuponokat alkoholmentes koktélokra lehetett beváltani. Felnőttek és gye-

rekek körében egyaránt népszerű volt az arcfestés, melyet a tűzoltó bemutatót követő vízsugarak mostak le. A szűrőállomáson 

sok ember volt kíváncsi az egészségi állapotára. Az adományozók jóvoltából reggelire nyársalós kenyeret, ebédre 3 féle gulyást 

és süteményeket kaptak a vendégek. 

A felajánlásokból származó tombolatárgyak sorsolásával zárult a nap. A Magyar Vöröskereszt Orszá-

gos Igazgatósága által kiírt „Kenedi” pályázaton alapszervezetünk 50000,-forintot nyert, ezáltal anya-

giakkal is hozzájárultunk a rendezvény sikeréhez, mely a 31 fő ifjúsági és felnőtt vöröskeresztes ön-

kéntes kitartó munkájával és 42 fő szponzori támogatással valósult meg. Együttműködő partnerünk 

Baglyasalja Barátainak Köre volt. 

 A pozitív visszajelzések arról tanúskodnak, hogy a program nagyban hozzájárult az igényes szórako-

zás ügyéhez és táplálta a közösségi együvé tartozás érzését. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden 

támogató és segítő önzetlenségét! 

                            A Magyar Vöröskereszt Alapszervezete 

 

 

Településünk Hagyomá-
nyait Őrző Asztaltársaság 

A Baráti Kör támogatásával megalakult a 
Településünk Hagyományait Őrző Asztaltár-
saság. A társaság tagjai Baglyasalján élő és 
elszármazott idősebb polgárok. Céljuk a Bará-
ti Kör alapszabályában rögzített településünk 
közösségi és kulturális múltjának feltárása, 
továbbadása az értékek megőrzését ápolják s 
a rendelkezésükre álló dokumentumokat a 
Baráti Kör részére átadják. Már 3 alakalom-
mal találkoztak a SÁI Kollégium nagytermé-
ben. Bemutatkozott Mocsári Zoltán, Horváth 
László, Szilasi András és Mocsári Árpád. 
Érdekes beszámolókat hallhattunk és régi 
fényképeket nézhettünk meg közösen. Sok 
mindent megtudhattunk Baglyasalja régi üzle-
teiről, intézményeiről, hivatalnokairól, híres 

baglyasi emberekről, sportolókról. Története-
ket hallottunk a Kollégium egykori mozgal-
mas kultúréletéről ahol mozi üzemelt és szín-
házi előadásokat is tartottak. Ahogyan az idő-
sek családjukról, tanulmányaikról, munkássá-
gukról beszélnek, példaértékű lehet számunk-
ra. Minden beszámoló más és más, de a maga 
módján érdekes és elgondolkodtató, hogy az 
ember mennyi mindenen megy keresztül élete 
során. Él meg könnyebb és nehézségekkel teli 
éveket és ezt kívülállóként hallgatni számom-
ra nagyon tanulságos. Viszont meg van a va-
rázsa ezeknek az életutaknak, ahogyan ezek 
az idős emberek a maguk egyszerűségével 
elmondják életük történetét. Remélem még 
sok régi történetet hallhatunk tőlük. Minden 
egyes összejövetelről digitális felvétel készül, 
ezeket összegyűjtjük és átadjuk a fiataloknak, 
az utókornak.  

 

Örökre elment közülünk An-

dó Ferenc, Baráti Körünk 

alapító tagja, Bakonyai Ist-

ván és Mihály Miklós egye-

sületi tagjaink. Emléküket 

tisztelettel őrizzük. 

 

A Magyar Vöröskereszt Baglyasaljai Alapszervezet tájékoztatója a III.” 

NYÁRKÖSZÖNTŐ” eseményeiről 
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A céltudatosság, tettrekészség, be-

csületesség, megbízhatóság Andrea 

fő jellemzői. A közösségért, a bag-

lyasi emberekért dolgozik, a Baglya-

salja Barátainak Köre alelnökeként. 

A kudarcok nem törik le, még in-

kább tenni akarásra sarkalják. Jó 

ötletei, kreativitása előre viszi a Ba-

ráti Kör munkáját. Szeretik és hall-

gatnak rá az emberek. Meghallgatja 

az emberek véleményét, és a komp-

romisszum készsége kivalló. E tulaj-

donságai alapján a jövőben  alkal-

mas lehet a Baráti Kör elnökének. 

                                  Kovács Lászlóné 

 

Salgótarjánban születtem 1973-ban. 

Baglyasalján élek a családommal im-

már 24 éve. Általános iskolai tanulmá-

nyaimat 1979-ben kezdtem a Beszterce

-lakótelepi Tagiskolában. Az Ipari 

Szakmunkásképző Szakiskolában foly-

tattam tanulmányaimat 1987-től. Női 

ruha készítő szakmát szereztem 1990-

ben és mivel tanulmányaimat kitűnő 

bizonyítvánnyal fejeztem be nem volt 

nehéz elhelyezkedni. A salgótarjáni 

Konfekcióipari Zrt-nél kezdtem el dol-

gozni 1990 augusztusában. Szerencsés-

nek mondhattam magam, mert a minta-

készítő részleghez kerültem, itt megta-

nulhattam szakmám minden fortélyát. 

1993 májusában férjhez mentem majd 

1999-ben megszületett első gyerme-

künk Réka. Amikor Réka ovis lett én 

visszamentem dolgozni a Ruhagyárba, 

de időközben 2004 februárjában meg-

született Attila. Fiam betegsége miatt 

sajnos nem tudtam újra munkába állni, 

azóta a családomnak élek. Megpróbá-

lom megtalálni a harmóniát a családi 

életben és a hétköznapokban. Amióta a 

Baráti Kör alelnöke vagyok, megpróbá-

lok minél többet tenni a közösségért. 

Háromné Hídvégi Andrea 

Köztünk élnek ... 

50 év az 50 év 

Tudom, hogy 50 év az 50 év, nem kevés, azt szokták mondani, hogy gombócból is sok. Ebben az az érdekes, hogy az 
ember észre sem vette az eltelt sok időt mert mással volt elfoglalva, tanulással munkával, család alapítással. Ezek az el-
telt évek nyomot hagynak az emberen ezért kellett sok általános iskolai osztálytársunknak bemutatkozni, rásegítve arra, 
hogy felismerjék bennünk azt a valamikori 14 éves diákot. 
2017.07.01-én megkezdődött a diákotthonban 15 órai kezdettel az 1967 évben Baglyasalján a Petőfi Sándor általános 
iskolában végzettek 50 éves osztálytalálkozója, melyről egy kép is készült és meg is jelent  a Nógrád Hírlap 2017.07.04-i 
számában. 
Rövid köszöntőt mondott Szalkai Gyula osztálytársunk. Elmondta, hogy 34 volt az osztálylétszám, ebből 22-en tudtak 
eljönni. Majd átvette a szót Bogár János aki arról tájékoztatott bennünket, hogy Mezei Ilonát és Zelenák Jánost nem ta-
láltuk meg, hollétükről sajnos nincs tudomásunk. Felsorolta azokat akik már nem lehetnek közöttünk: Andó Tóth Zoltán, 
Berta István, Elek János, Jóházi Zoltán, és Vágvölgyi Ottó, rájuk 1 perces néma felállással és mécses meggyújtásával 
emlékeztünk. 
Ezek után felkerekedtünk és átsétáltunk a régi iskolánkba,bementünk a régi osztálytermeinkbe, megnéztük a tanárit, s az 
emlékek elárasztottak bennünket. Nosztalgiázva visszasétáltunk a kollégumba, ahol még egy kellemes feladat várt ránk. 
Felköszöntöttük osztálytársunkat Róka Györgyöt, mert ezen a napon töltötte be a 64-ik életévét. 
Megérkezett a finom vacsora melyről Polgár Ferenc és csapata gondoskodott, ez úton is köszönjük nekik a finom étele-
ket. A sütikről, a rágcsálni valókról, és az itóka nagyobb részéről a valamikori tanulók gondoskodtak. 
A vacsora befejeztével (meg közben, meg folyamatosan) megindult a beszélgetés, és egy kis tánc is ami  eltartott es-
tig.  Megbeszéltük, hogy a nagy sikerre való tekintettel nem kell ennyi évet várni a következő találkozóra 5 év múlva 
újra találkozunk. 
Sajnos Róka György hétfőn strok-ot kapott, az intenzív osztályra került, ez uton is jobbulást kívánunk neki. 

A 67-es osztály egyik tanulója 

 

 

Házasságkötésük 60. évfordulóján, 
Baráti Körünk két tagja Szilasi And-

rás és felesége, született Óvári Teré-
zia megújította fogadalmát. A gyé-
mántesküvőn, amelyet Gyurkó Géza 
atya celebrált a baglyasaljai Római 
Katolikus Templomban, hozzátarto-
zók, barátok nagy számban voltak 

jelen és köszöntötték az ünneplőket.   

 

 

Gyémántesküvő 
 

Egy gyönyörű nap 1957-ban 
két fiatal a házasság útjára lépett, 

és ígért Isten előtt egymásnak örök hűséget. 
Aztán jöttek sorban a dolgos, boldog évek, 
melyek alatt átéltek sok-sok szép emléket; 

ez csiszolta össze a férjet és feleséget, 
mert tudták: számukra különösen boldog az élet. 
Ők igazán tudták egymást szeretni, és elfogadni, 

a gyermekeik előtt mindig jó példát mutatni: 
hogyan lehet együtt eltölteni 60 esztendőt. Ké-
rem a mindenható Istent: áldja meg mindkettőt. 

Manyasz Éva 
                                                                          

Gyémántesküvű 
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Képviselői fogadóóra:  
Homoga László minden hónap utolsó 
hétfőjén 16 órától fogadónapot tart a 
Diákotthonban a Baráti Kör helységé-
ben. 

**** 

Felújítják a Baglyasi Tagóvodát 
Februártól külön busszal szállították az 
óvodásokat az Aprófalva és a Nyitni-
kék Tagóvodába. Köszönet a szülők-
nek, hogy nagyon fegyelmezetten hoz-
ták vitték a gyerekeket a buszmegálló-
ba. Köszönjük, hogy a nagy hidegben 
az Idősek Otthonában várhattuk a ko-
rán reggel jövőket. Az új tanulói évben 
a megújult gyönyörű környezetben 
lévő oviban várhatjuk a gyerekeket. 

**** 

Településünk Hagyományait Őrző 
Asztaltársaság  

összejövetele minden hónap utolsó 
csütörtökén 16 órától a Diákotthon 
nagytermében kerül megrendezésre. 

**** 

Magyar Vöröskereszt Baglyasaljai 
alapszervezet hírei  

Április végén tartottuk meg évértékelő 
taggyűlésünket, ahol meghatároztuk az 
idei év feladatait is 

**** 

Május 8-án a vöröskereszt világnapja 
alkalmából, Miskolcon szervezett régi-
ós ünnepségen  alapszervezetünket 4 
fő képviselte 

**** 

Május utolsó szombatjára a SÁI-
Kollégiumban szervezett véradáson, az 
elmúlt évekhez viszonyítva a részvételi 
arány sajnos alacsonyabb volt  

**** 

A „Menedék” Családok Átmeneti Ott-
honában június 2-án, a gyermeknapon 
segédkeztünk 

**** 

A Magyar Vöröskereszt Nógrád Me-
gyei Szervezete június 23-án a Fő téren 
szűrőbuszban „Retró” véradást szerve-
zett, ahol számítottak a segítségünkre. 
A véradók gyermekeivel foglalkoz-
tunk.  

Az önkormányzat a gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés című, TOP-6.1.5-16 számú pályázati felhívás 

keretében pályázatot nyújtott be a Petőfi út Baglyasi felüljáró  – Régiposta 

út közötti szakaszának felújítására. A projekt összköltsége bruttó 139.340 

eFt. Az útfelújítás engedélyezési és kiviteli terve már elkészült, és a jogerős 

építési engedély is rendelkezésre áll, a tervek közúti biztonsági auditálása 

megtörtént. 

A Magyar Államkincstártól kapott tájékoztatás szerint támogatási kérel-

münk megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, 

ezért azt tartalmi értékelésre felterjesztették. Kedvező döntés esetén, a ter-

vek támogató általi jóváhagyását követően kerülhet sor a kivitelező kivá-

lasztására. A kivitelezési munkák várhatóan 2018. első felében megkezdőd-

hetnek. Az felújítás során az út új aszfaltburkolatot kap, a Régiposta úti 

csatlakozásnál lévő autóbusz megállóhelyek átépülnek, járda és leszálló pe-

ron is készül. 

Homoga László 

Hűsítő nyári finomságok 
 
Vaníliás barackleves 
 

Hozzávalók 
1 csomag főzés nélküli vaníliapuding  
0,5 l tej  
1 l 100%-os narancslé  
½ kg  barack  
1 doboz tejföl 
 

Elkészítés 
A vaníliapudingot csomómentesre keverjük a narancslével, majd fokozatosan 
hozzáöntjük a tejet, majd a tejfölt is csomómentesre keverjük benne.  
A barackokat meghámozzuk és kis kockákra aprítjuk, a leveshez adjuk. Tálalás előtt 
1 órát hagyjuk pihenni.  
 

Pikáns barackos lepény a Déditől 
Hozzávalók 
A tésztához:  
0,5 kg liszt  
18 dkg vaj  
15 dkg cukor  
2 db tojás  
1 ek rum  
20 dkg tejföl  
8 db nagyobb őszibarack  
 

A krémhez a tetejére:  
4 db tojás  
3 ek cukor  
3 ek tejföl  
10 dkg zsemlemorzsa  
 

Elkészítés 
A tésztához egy tálban összekeverjük a liszet, a vajat, a cukrot, egy egész tojást, 
valamint egy sárgáját, a rumot és a tejfölt. Könnyen gyúrható tésztát készítünk 
belőle. 
Vékonyra nyújtva vajjal kikent gáztepsibe helyezzük a tésztát, majd gazdagon 
kirakjuk karikára vagy cikkekre vágott barackkal. 10 percig sütjük 180 fokon.  

A krémhez 3 tojássárgáját elkeverünk a cukorral és a zsemlemorzsával, végül 
hozzáforgatjuk a 4 tojásfehérjéből vert habot. A krémet a tésztára öntjük, és további 
25 percig sütjük, amíg a teteje meg nem szilárdul. 

 

Szerkeszti: 
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Kovács Lászlóné a BBK elnöke 
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