
Milyen beruházás valósulna meg
ezen a  területen?

Tóth Gábor: A befektetõk tervei sze-
rint négy hektáron CBA kereskedel-
mi és szolgáltató központ, gyorsétte-
rem, üzemanyagtöltõ állomás létesülne.
Hat hektáron lakópark, és szintén hat
hektáron helyi és térségi vállalkozások
számára korszerû telephelyek, logiszti-
kai központ kialakítása történne meg
2009-ig úgy, hogy a bagi önkormányzat
rendelkezhetne a kialakítandó építési
telkek 15 százalékával. 
Ehhez elsõként az önkormányzat támoga-
tó nyilatkozatára van szükség?

Tóth Gábor: Igen. A képviselõ-testület
2006. december 7-re összehívott rendkí-
vüli testületi ülésen tûzte napirendre a
kérdést. Heves vita alakult ki, mely során
egyes képviselõk a lakópark kialakítását
kifogásolták, mondván, hogy a terület
egyrészrõl alkalmatlan erre, illetve lakó-
park kialakítása a falunak nem hozna be-
vételt. A befektetõk azonban ragaszkod-
tak eredeti elképzelésükhöz, így a mérleg
másik serpenyõjébe került, a létrejövõ
100-150 munkahely, a nem csekély ipar-
ûzési adóbevétel, valamint a kialakítandó
összközmûvesített építési telkek, ahol a
bagi fiatalok építkezhetnének. 
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A TARTALOMBÓL

KÖZMEGHALLGATÁS
Többek között falunk felszíni
vízelvezetésének hiányossága, és a
Liget utca környékén elszaporodott
patkányok írtásának kérdése is
felmerült, a 2006. december 15-én
tartott közmeghallgatáson.

4. oldal

MENETRENDEK 
Bagról Budapestre és vissza,
Aszódra, Hévízgyörkre, Turára,
Hatvanba közlekedõ autóbuszjára-
tok, illetve Budepest–Bag–Hatvan
vonalon közlekedõ vonatok 
2007. évben érvényes menetrendje.

a mellékletben

BABA-MAMA KLUB
Óvodánkban mûködõ baba-mama
klub szeretettel várja az óvódába
még nem járó, de a közösséget már
igénylõ gyermekeket és szüleiket. 
A decemberi klubdélutánon 
mi is ott voltunk.

6. oldal

Ingatlanfejlesztés Bagon?

ÚJ!

A megújult Bagi Hírlap hasábjain keresztül
minden jót kívánok Bag minden lakosának, 
az elkövetkezendõ esztendõre.

Megválasztásom óta eltelt néhány hónap-
ban képviselõtársaimmal együtt nagy munká-
ba kezdtünk. Sajnos nem túl vidám munkába.
Minden igyekezetünkkel szeretnénk úrrá lenni
önkormányzatunk pénzügyi gondjain. Emiatt
kénytelenek voltunk olyan döntéseket hozni,
ami érzékenyen érintette civil szervezeteinket.
Higgyék el nehéz szívvel tettük ezt meg. Az
adósságállományt lehetett volna továbbra is
görgetni magunk elõtt, de akkor eljutottunk
volna arra a pontra, hogy mûködésképtelenné
válik az önkormányzat: nem tudjuk mûködtetni
az óvodát, iskolát, orvosi ellátást, stb., ami a
falu életének megbénulását jelentené. Mi ezt
nem szeretnénk megérni. Remélem Önök se. 

Képviselõtársaimmal együtt lemondtunk
a 2006-ban járó mindenféle jövedelmünkrõl,
hogy ebbõl az összegbõl elindulhasson az
óvoda ablakainak cseréje. Ugyanakkor sikeres
tárgyalásaink nyomán befektetõi szándék is
mutatkozik a faluban. A tervek megvalósulása
jelentõs bevételhez juttatná az önkormányza-
tot, ami nagy mértékben hozzájárulna falunk
fejlõdéséhez.  

Tisztelt Bagi Lakosok! Szeretnénk, ha bi-
zalmukkal megtisztelnének minket továbbra
is, hogy Önökkel együtt tevékenykedhessünk,
falunk értékeit szem elõtt tartva a jövõ nem-
zedékért, hogy a 2007-es év végén már biz-
tosabb lábakon állva, rendezettebb anyagi
hátérrel nézhessünk az új esztendõ elébe. En-
nek reményében kívánok meleg szívvel még
egyszer mindenkinek Boldog Új Esztendõt! 

Tóth Gábor 
polgármester 

Újév elején járva...

Vasút-
állomás

Aszód

Gödöllõ

Domony

Lázár Vilmos és Dr. Gyuga Pál támogató nyilatkozat kiadását kérték önkormány-
zatunktól, Bag külterületén, a Galgamenti Viziközmû Kft. épületével szemben, 
a 30-as út mellett elterülõ, tizenhat hektáros területen tervezett ingatlanfejlesztési
tervük megvalósításához. Errõl kérdeztük Tóth Gábor polgármestert.

A beruházás 
tervezett helye:

Peres-dülõ, 
a Galgamenti

Viziközmû Kft.
épületével
szemben, 

a 30-as út 
melletti 
terület 
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Azt beszélik a faluban, hogy a polgár-
mester és az alpolgármesterek több-
százezer forintos fizetést szavaztak meg
maguknak. 

A tévhír onnan eredhet, hogy a
2006. november 23-i képviselõ-

testületi ülésen, arról döntöttek a képvi-
selõk, hogy a polgármester 500 000 
forintig, az alpolgármesterek pedig 
300 000 forintig terjedõ kötelezettséget
vállalhatnak aláírásukkal, a képviselõ-
testület megkérdezése nélkül. 

Amúgy a polgármester illetménye az
október 12-i képviselõ-testületi ülés dönté-
se alapján 470 000 Ft, ami megegyezik az
elõzõ polgármester illetményével. Ez az
összeg 141 000 Ft költségátalánnyal egé-
szül ki. Az alpolgármesterek a poszt betöl-
téséért külön illetményben nem részesül-

nek, nekik a képviselõket megilletõ havi
37 500 Ft jár csupán, ahogy a többi kilenc
képviselõnek is.

A 2006. október 1-tõl a polgármester
és a tizenegy képviselõ a nekik járó, min-
denféle illetményrõl lemondtak. Ebbõl az
összegbõl indulhat meg, idén az óvoda ab-
lakainak cseréje.

További szóbeszéd elkerülése végett a
volt polgármesternek az önkormányzat ed-
dig, törvényileg elõírtan nettó 1 410 000 Ft
végkielégítést, 78 000 Ft  ruhapénzt, 352 500
Ft 13. havi juttatást (részarányos rész) fize-
tett ki. Ezen felül nyugdíjba vonulása alkal-
mából 2 350 000 Ft, ún. jubileumi jutalom
és az elmúlt négy évben ki nem vett, 147
nap szabadság  kifizetése (3 292 000 Ft)
vár még önkormányzatunkra. Ez összesen:
nettó 7 482 500 Ft, ami bruttóban 
2 146 725 Ft-tal növekszik, azaz  9 629 225 Ft.

 E tények mérlegelése után, a képvi-
selõ-testület végül is egyhangúlag meg-
szavazta a támogató nyilatkozat kiadását,
azzal a kikötéssel, hogy az érintett terüle-
ten történõ mindenféle fejlesztés (infrast-
ruktúra, közmûvesítés, stb.) a beruházó
költségén teljesüljön. 
A kérdéses területen lévõ földek  azonban
magántulajdonban vannak. Sikerült eze-
ket a befektetõknek megvásárolni?
Tóth Gábor: December végén keresték
meg a befektetõk a terület tulajdonosait
vásárlási szándékukkal, 500 forintot
ajánlva a földek négyzetméteréért, amit
a földtulajdonosok nem tudtak elfogad-
ni. Õk négyzetméterenként 6000 forin-
tos áron szerették volna földjeik értéke-
síteni. (A terület egyébként ún. nadrág-
szíjparcellákra osztott, azaz csak nagy-
üzemi, együttes mûvelésre alkalmas, kü-
lön-külön a földek piacképtelenek.) Így
ez a beruházási szándék zsákutcába fu-
tott, pedig a falunak nagy szüksége len-
ne külön bevétel elõteremtésére, hiszen
meglehetõsen szomorú jövõkép látszik
kirajzolódni. 
Ezért tartja fontosnak, hogy ez a beru-
házás megvalósuljon?

Tóth Gábor: Igen, hiszen fiataljaink nagy
része összközmûves építési telkek hiá-
nyában elhagyja a falut. Az eladó házakat
Budapestrõl levándorló nyugdíjasok vá-
sárolják meg, ugyanakkor erõteljesen nõ
a roma lakosság száma a faluban. Mind-
ez súlyos szociális feszültségekhez fog ve-
zetni. A tapasztalatok szerte az országban
azt mutatják, hogy azokon a települése-
ken, ahol a roma lakosság számaránya 
10 százalék felé emelkedik, megindul az
elvándorlás, és nem csak az újonnan be-
települõk, de az õslakosok is lakóhelyvál-
tás mellett döntenek. Így a faluban lévõ
ingatlanok elértéktelenednek, ami sajnos
már most is megfigyelhetõ, hiszen leg-
alább harminc eladó ház van a faluban,
amire már régóta nem találnak vevõt. Ha
ez a hat milliárdos beruházás létrejönne,
akkor az önkormányzat jelentõs bevéte-
lhez jutna, amibõl támogatni tudná a
helyi civil szervezeteket, be tudna indíta-
ni egy felzárkoztató programot az egyre
égetõbb roma-kérdés megoldására. Így, a
falu jelenlegi helyzetét látva, azt gondo-
lom mindekinek támogatnia kellene ezt
az ingatlanfejlesztési beruházást.

K.R.

Lapzárta után érkezett a hír, hogy a 4000 m2 alapterületû bevásárló 
és szolgáltató központ megépülése iránt Tura város érdeklõdik, 

számára területet biztosít. 

RÖVIDEN

A GÉPJÁRMÛADÓ TÖRVÉNY az idei
évben megváltozott. A személygépjár-
mûvek teljesítmény és kor szerint, a te-
hergépkocsik pedig továbbra is öntö-
meg, illetve raktömeg alapján fognak
adózni. A kedvezmények köre jelentõ-
sen csökkeni fog. 

ÚJ MEGBÍZOTT JEGYZÕNK LESZ. Dr.
Braun Pál megbízott jegyzõ 2007. január
31-ig vállalja falunkban a jegyzõi felada-
tok ellátását. Bár Tóth Gábor polgármes-
ter felkérte, hogy töltse be egész állásban
a posztot, de érthetõ módon szülõfaluja
(Iklad)  közelebb áll a szívéhez. Mivel
Bagnak teljes állásban szüksége van egy
személyre, aki a jegyzõi teendõket ellátja,
ezzel a feladattal Tóth Tibornét bíznák
meg, mint hivatalvezetõt. A képviselõ-
testület 2006. december 7-i rendkívüli
ülésén egyhangúlag megszavazta az
elõterjesztés. Tóth Tiborné jelenleg
Abony város polgármesteri hivatalát 
vezeti, mint irodavezetõ. Rendelkezik
megfelelõ fõiskolai végzettséggel, 
21 éve a közigazgatásban dolgozik.

ÖNKORMÁNYZATUNK KÉPVISELÕ-TES-
TÜLETE 2006. december 15.-i ülésén
elfogadta Bag Nagyközség Önkormány-
zatának  2006. III. negyedévi gazdálko-
dásáról szóló beszámolóját és 2007. évi
költségvetési koncepcióját. 

FELMERÜLT A CSATORNAMÛ Beruhá-
zó Viziközmû Társulatból való kilépés le-
hetõsége. Azonban a pénzügyi bizott-
ság a kilépést nem javasolta, mert a ki-
lépéssel az elõzetes kalkuláció alapján
ugyan 400 000 Ft megtakarítást lehet-
ne elérni, de a meglévõ hitelállományt
is át kellene venni, ami egy esetleges,
késõbbi pályázatnál hátrányosan érin-
tené az önkormányzatot. Pénzügyi bi-
zottság ugyanakkor javasolta, hogy a
jog és ügyrendi bizottság tegyen javas-
latot a Társulat szerveibe új tagok dele-
gálásáról. A képviselõ-testület 2006.
december 15-i ülésén egyhangúlag
megszavazta, hogy önkormányzatunk
ne lépjen ki a Csatornamû Beruházó
Viziközmû Társulatból.

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSON
BELÜL mûködõ, szociális és gyer-
mekjóléti feladatokat ellátó, Aszód
központtal mûködõ, Kistérségi Gon-
dozási Központ  munkatársai közé Bag
két fõt delegálhat. A két munkahelyet ön-
kormányzatunk bagi lakossal szeretné
betölteni, így  fõiskolai végzettséggel
(szociális munkás) vagy megfelelõ peda-
gógia végzettséggel rendelkezõ szemé-
lyeket keres e posztokra.

Az illetményekrõl
KINEK, MENNYI IS JÁR PONTOSAN? 
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2006. december 4-én hangzott el
a Parlamentben Tóth Gábor
országgyûlési képviselõnk, 
egyben polgármesterünk alábbi
felszólalása.

TISZTELT ELNÖK ASSZONY!
TISZTELT ORSZÁGGYÛLÉS!
Felszólalásomban a Honvédelmi
Minisztérium kezelésében lévõ in-
gatlanokkal, az elkótyavetyélt in-
gatlanokkal és a szükséges, ám
az Önök részérõl figyelmet sem
érdemlõ ingatlanokkal szeretnék
foglalkozni. Másfél éven keresztül
azt hallhattuk a Honvédelmi Mi-
nisztérium vezetõitõl, hogy az új
Honvédkórházat az ingatlanérté-
kesítésbõl befolyó összegekbõl
fogják finanszírozni. Amikor fel-
hívtuk a figyelmet arra, hogy ez
bizonytalan, mint a kutya vacso-
rája, de ha már terveznek ingat-
lanértékesítésbõl bevételt, azt a
kiadási oldalon is meg kellett vol-
na jeleníteni. Azt is mondták,
hogy olyan volumenû ingatlanbe-
vételre számítanak, amibõl la-
kásvásárlást és építést is tudnak
fedezni. Utóbb kiderült, hogy a

fejezeti államháztartási tartalék-
ból finanszírozták a kórház épí-
tést az idén, új lakások beszerzé-
sére pedig csak a költségvetés-
ben betervezett 122 millió Ft-ot
fordították.
Köztudott – csak az összeg pon-
tos nagysága rejtély -, hogy sok-
sok milliárdot fordított a HM tár-
ca a laktanyák rekonstrukciójára,
amelyeket késõbb a honvédség
számára feleslegesnek nyilvání-
tottak, és nem tudni mennyiért
és kinek – pl. az aszódi laktanyát
– értékesítették, kiváltképp nem
tudni, hogy a beruházási költsé-
gek visszatérültek-e? 

A kormány a korábbi években
tartotta magát ahhoz, hogy nem
kényszerített ki saját bevételi
kötelezettséget a Honvédelmi
Minisztérium számára, hanem a
költségvetési támogatásokból
finanszírozta a honvédelmi fel-
adatokat. Most ismét megjelent
egy 2,5 milliárd Ft-os saját be-
vételi kötelezettség, amelyet
ugyancsak ingatlaneladásokból
kívánnak teljesíteni. A bizottsági
ülésen megtudtuk, hogy bizton-
ságosnak érzik a jelzett bevétel
megvalósulását, sõt jóval több
bevétellel számolnak, amit is-
mételten lakások vásárlására
vagy építésére fordítanak majd.
Ezért a költségvetésben nem is
szerepeltetik a lakásberuházá-
sok tervét. 

Megállapíthatjuk, hogy a
szocialista kormányzat idején, az
ingatlangazdálkodás területén
hatalmas káosz uralkodik, átlát-
hatatlan annak a sok 10 milliárd
Ft értékû ingatlannak a mozgá-
sa, amelyik kikerül a honvédség
kezelésébõl, és amelyek évente
sok milliárdot emésztenek fel a

honvédség költségvetésébõl
nemcsak a mûködtetéssel, a
fenntartással, hanem nagy érté-
kû beruházások által. 
Megengedhetetlen az a gyakor-
lat, amit az ingatlanvagyonnal
tesz a honvédelmi tárca, de ettõl
sokkal súlyosabb az, hogy mint-
egy 1500 elsõ kategóriás lakás-
igénylõ katona szolgál a hadse-
regben reményét vesztetten arra
nézve, hogy belátható idõn belül
a szolgálati helyén kaphat la-
kást, és együtt élhet a családjá-
val. Természetesen ennek követ-
kezményei vannak a hadsereg
morális állapotára, a szolgálat-
teljesítés minõségére nézve egy-
aránt. Önök szívesen beszélnek
korszerû, professzionális haderõ
létrehozásáról, csak azt nem
akarják tudomásul venni, hogy
az emberi tényezõ nélkül ez nem
sikerülhet. Elsõdleges kötelessé-
gük lenne a döntéshozóknak a
tisztességes munka- és életfelté-
telek megteremtése a katonák
számára, hogy elvárhassák azt
az áldozatvállalást, ami a Haza
védelmével jár. 

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕNK FELSZÓLALÁSA A PARLAMENTBEN 

RÖVIDEN

TOVÁBBRA IS KÖZVETÍT A GALGA TELEVÍ-
ZIÓ. A 2007-es évre a  a Galga Televíziótó
ajánlatott tett a különbözõ bagi esemé-
nyek közvetítésére. Ezek közül az önkor-
mányzat képviselõ-testülete a következõ
közvetítések megrendelését hagyta jóvá,
2006. december 7-én megtartott rendkí-
vüli testületi ülésen. 

képvislõ-testületi ülés (9 alkalommal,
954 000 Ft)
közmeghallgatás (106 000 Ft)
Szent István napi ünnepség 
(29 167 Ft), 
az 1956-os Forradalom és Szabadság-
harc  ünnepe (29 167 Ft)
falukarácsony (43 750 Ft).

Ezek mellett az 1848/49-es Forradalom
és Szabadságharc ünnepének közvetíté-
sét is megrendelnék, de ott még az ár
megállapításában további tárgyalásokat
lát szükségesnek, illetve kéri a falunap
közvetítését is, ám azt vágott formában.
E két ügyben a tárgyalások lefolytatásá-
ra Nagy Jenõnét a pénzügyi bizottság el-
nökét és Dr. Péter Mihály alpolgármes-
tert kérte fel a testület. 

Tóth Gábor 

RENDÕRSÉGI HÍREK

Betörés, baleset, hamis pénz
AZ ASZÓDI RENDÕRÕRS TÁJÉKOZTATÁSA 

Az Aszódi Rendõrõrs tájékoztatása
szerint december hónapban, mint

korábban is, a legjellemzõbb bûncselek-
mény Bagon a betöréses-lopás volt. No-
vember 14. és december 14-e közötti idõ-
szakban a Polgármesteri Hivatal udvarán
található raktárba törtek be, és 4 db alu-
mínium radiátort tulajdonítottak el. De-
cember 15-én az Árpád utcában húzódó,
az Invitel Távközlési Rt. tulajdonában lé-
võ, telefonvezetéket kurtították meg 200
méterrel. December 22-én pedig az Indi-
Car Kft. ipartelepére hatoltak be, és nagy
értékben vittek el mûszaki cikkeket, szá-
mítógépeket, kamerákat. Mindhárom eset
elkövetõi még ismeretlenek.

Sajnálatos módon hamis pénz is for-
galomba került Bagon, méghozzá egy ha-

mis 10 000 Ft-os bankó. A rendõrség ké-
ri a lakosságot, hogy figyeljenek oda a fi-
zetõeszközökre!

Közúti baleset is több történt a faluban.
A legsúlyosabb karácsony elõtt, december
21-én, a Szent Imre úton, a Fanatix elõtt.
Egy lányt gázoltak el, aki a busz mögül lé-
pett ki. Információink szerint, bár súlyosak
voltak a sérülései, már jobban van, fel fog
épülni. (Mielõbbi jobbulást kívánunk ne-
ki.) Az elsõbbségadás elmulasztása miatt
pedig két, nagyobb anyagi kárt okozó
karambol is történt, szintén a Szent Imre
úton, december 16-án és január 2-án.

Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának
0–24 óráig hívható telefonszáma:

06-20/516-5940 
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RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

MUNKAVÉGZÉSHEZ KÖTÖTT EZUTÁN
A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY.
Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2007. január 1-i
hatállyal módosította a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló
8/2004. (VII. 22.) számú rendeletét,
mely egyrészrõl a rendszeres szociális
segély kérdését érintette. 
A tapasztalatok szerint nagyon sok élet-
erõs, munkavégzésre képes ember fo-
lyamodott rendszeres szociális segélyért.
Így a módosított rendelet kimondja,
hogy aktív korú, nem foglalkoztatott
esetében a megélhetés akkor nem biz-
tosított (azaz akkor jogosult valaki
rendszeres szociális segélyre), ha a
családnak az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 90 százalékát. Csak
az a személy jogosult rendszeres szoci-
ális segély folyósítására, aki a neki fel-
ajánlott munkalehetõséget elfogadja,
és a számára kijelölt munkát el is végzi.
Emellett kiköti a Családsegítõ Szolgá-
lattal való együttmûködés kötelezettsé-
gét is, amely az egyéni élethelyzethez
igazodó, beilleszkedést elõsegítõ prog-
ramba való bevonással segít. Család-
segítõ Szolgálat tájékoztatja az önkor-
mányzat jegyzõjét, ha egy adott sze-
mély együttmûködési kötelezettségé-
nek nem tesz eleget. 

MÉLTÁNYOSSÁGI KÖZGYÓGYEL-
LÁTÁSI JOGOSULTSÁGRÓL. A fenti
rendelet módódítása a méltányossági
közgyógyellátási jogosultságot is  érin-
tette. Méltányosságból közgyógyel-
látási jogosultságot lehet megállapítani
annak a személynek, akinél az egy fõre
számított, havi családi jövedelemhatár
nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 
150 százalékát, egyedülálló esetén
200 százalékát. 
Továbbá a havi rendszeres gyógyító el-
látás költsége az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 
25 százalékát meghaladja. 

ANYKÖNYVEZETÕNEK NEM JÁR EZEN-
TÚL KÜLÖN RUHAPÉNZ. A köztisztvise-
lõk szociális, jóléti, kulturális, egész-
ségügyi juttatásairól, valamint a szociá-
lis és kegyeleti támogatásról szóló
10/2001. (X.24.) számú rendelet 
10. §-nak 2.) és 3.) pontjának törlését
a képviselõ-testület egyhangúlag elfo-
gadta. E szerint az anyakönyvvezetõnek
ezentúl nem jár a külön ruházati költ-
ségtérítés, hiszen alanyi jogon, mint
köztisztviselõnek jár ruhapénz. 

A polgármester bevezetõje után,
melyben röviden vázolta, ho-

gyan is látja megválasztása után, Bag
helyzetét, várta a kérdéseket, észrevé-
teleket. 

A mindennapok 
problémái
Elsõként Boda Istvánné nehezményezte,
hogy bárki, bármikor rendezhet tûzijáté-
kot Bagon, és erre a lakosság nem tud fel-
készülni. A késõ esti, hangos tûzijáték mi-
att a gyerekek nem tudnak aludni, az álla-
tok, elsõsorban a kutyák pedig ijedségük-
ben kárt tesznek a kerítésben, az épületek-
ben. Kérte, hogy az égetéshez hasonlóan
szabályozzák ezt is, lehetõleg úgy, hogy es-
te 10 óra elõtt legyen rá lehetõség. Emel-
lett kérte, hogy a falu frekventáltabb köz-
téri területein, óvoda, iskola, mûvelõdési
ház, stb. elõtt helyezzenek el utcai szemét-
gyûjtõket. Tóth Gábor polgármester vála-
szában ígéretet tett, hogy utánanéznek a
pirotechnikai eszközök használatára vo-
natkozó jogszabálynak, és ezt a faluban ér-
vényesíteni fogják.

Tóth Pálné és Gábor Béláné a falu
felszíni vízelvezetésének hiányosságá-
ra hívta fel a figyelmet. A Malom utca
és Epreskert utca, valamint a Csin-
toványi utca egyaránt szenved az ár-
víztõl nagyobb esõzések idején. Ám a
lakosság felelõssége is nagy, a szikkasz-
tó árkokat például a Csintoványi utcá-
ban a lakók házaik elõtt beültették, el-
zárva ezzel a víz útját. Tóth Gábor pol-
gármester válaszában jelezte, hogy tud
a problémáról és már megindultak a
tisztítások. A Nagyvölgyi árkot köz-
hasznú munkásaink már megtisztítot-
ták. (Ezúton is köszönjük  fáradságos
munkájukat.) Ígéretet tett a jelzett te-
rületek megtisztítására, vízelvezetõ ár-
kok kialakítására is.

László Miklósné az Epreskert utca
megsüllyedt útburkolatára hívta fel a fi-
gyelmet. A csatornázási munkálatok
után ugyanis nem megfelelõen állították
helyre az útburkolatot. A polgármester
válaszában arról tájékoztatott, hogy a
beruházást végzõ cég elkezdte a hiba ja-
vítását, de sajnos befejezni csak tavasszal
tudja.                                           

ASZÓDI KISTÉRSÉG: WWW.ASZODIKISTERSEG.HU

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2004 nyarán jött
létre, községünk is a társult települések sorába tartozik. Így folyamatosan tájé-
koztatni kívánjuk olvasóinkat a Társulást érintõ fontosabb kérdésekrõl. 

Lakossági észrevételek
2006. december 15-én Tóth Gábor polgármester és önkormányzatunk  képviselõ-tes-
tülete 18 órától várta falunk lakosait, hogy közmeghallgatás keretében, a Galga TV
jelenlétében, elmondják az elmúlt évben felmerülõ problémáikat, melyek megoldásá-
ra az önkormányzattól várják a segítséget. 

MÁR ELÉRHETÕ az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása honlapja:
www.aszodikisterseg.hu cí-
men. A portálon információ-
kat találnak az Aszódi kistér-
ségrõl (tanulmányok, statisz-
tikai adatok, fényképgaléria,
stb.). Olvashatnak a Társu-
lásról és munkaszervezetérõl,
betekinthetnek a közösen el-
látandó feladatokba, az aktu-
ális és a jövõben megvalósí-
tandó tervekbe. Hasznos in-
formációkat rejt a folyamato-
san bõvülõ kistérségi adattár
az önkormányzatok, okmány-

irodák fogadóóráitól az isko-
lák, óvodák elérhetõségéig. 

Turizmus címszó alatt ta-
lálhatók a térség fõbb látni-
valói, nevezetességei, a kör-
nyékbeli szállás- és vendég-
látóhelyek, valamint a tele-
pülések rendszeres program-
ja, rendezvényei.

Hetente frissül a pályá-
zatfigyelõ, amelyet ajánlunk
minden önkormányzat és
költségvetési intézmény, gaz-
dálkodó szervezet és non-
profit szervezet figyelmébe.
Természetesen a honlap tar-
talma folyamatos bõvítésre,

javításra szorul, amihez min-
denki segítségére számítunk.
Lehetõséget nyújtunk arra,
hogy a térség civil és gazdál-
kodó szervezetei szerepelje-
nek adatbázisunkban, vala-
mint várjuk a kistérséggel
kapcsolatos híreket, esemé-
nyeket és fotókat.

Célunk, hogy a honlap
interaktív legyen, hozzájá-
ruljon a térségi összefogás
erõsítéséhez, és mindenki
megtalálja rajta a számára
hasznos és érdekes infor-
mációkat.

Aszódi Kistérségi Iroda



2007. JANUÁR BAGI HÍRLAP  5KÖZÜGY

RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

VÁLTOZNAK A BÉRLETI DÍJAK. Az önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletére vonatkozó  4/2002.
(II.18.) számú rendelet módosítása is
megtörtént az elmúlt hónapban. E szerint
az önkormányzat tulajdonában lévõ laká-
sok lakbére havonta komfort fokozatra
tekintet nélkül 112Ft/m2 lesz. 
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díja minden év januárjában a
KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által
megállapított infláció mértékével növe-
kedik, az ettõl eltérõ növekedést a bér-
lõvel egyeztetni kell. A bérleti díj mérté-
két a bérlõvel minden év január 31-ig
közölni kell. 

2007. JANUÁR 1-TÕL 
A MÛVELÕDÉSI HÁZ 
ÉS TORNACSARNOK BÉRLETI-
ÉS BELÉPÕ DÍJAI:

A DÓZSA GYÖRGY MÛVELÕDÉSI HÁZ
BÉRLETI DÍJAI 
Nagyterem

Lakodalom esetén: 
100 000 Ft/alkalom 
8.00-14.00 óráig 15 000 Ft/alkalom
egész napra: 30 000 Ft/alkalom
belépõdíjas bálok esetén a bagi 
szervezetek részére: 15 000 Ft/alka-
lom, nem bagiak részére 
50 000 Ft/alkalom
Klubszoba: 3000 Ft/óra

(Az összegek magukban foglalják a rezsi
költségeit is, tehát bruttó összegek)

TORNACSARNOK BELÉPÕ 
ÉS BÉRLETI DÍJAI:

Bérlet: 4550 Ft /10 alkalom
Napijegy: 520 Ft /alkalom
Nagyterem: 5850 Ft /óra/csapat
2080 Ft/óra/2 fõ
3120 Ft/óra/4 fõ
4550/alkalom
Diákjegy: 260 Ft/alkalom
Diákbérlet: 2210 Ft/10 alkalom
Úszótanfolyam: 5200 Ft
Konditerem: 325/óra

Civil szervezeteket érintõ
megvonások
Természetesen szóba került a civil szerve-
zetek nehéz helyzete. A Bagi TC’96 veze-
tõje, Boda János jelezte, hogy mûködés-
képtelen lett az egyesület az 1,2 millió fo-
rintos megvonás miatt. Tóth Gábor hang-
súlyozta, hogy a megvonások nem jelen-
tik a civil szervezetek megszünését, csak
azt, hogy saját lábukra kell állniuk, mert
az önkormányzat jelenlegi helyzetében
nem tud több támogatást nyújtani. Tábik
Andrásné, aki két civil szervezetnek is
tagja hasonló véleményen volt: „A civil
szervezeteknek elsõsorban nem az ön-
kormányzatra kell támaszkodniuk, ha-
nem pályázatok útján kell elõteremteni-
ük a mûködésükhöz szükséges pénzt.
Igaz, ez idõigényes és fáradságos munka,
de az egyetlen járható út.“

Együttélés nehézségei
Száraz Sándorné a Liget utca környékén
dúló patkányinváziót hozta szóba, meg-
oldást remélve. Emellett jelezte, hogy
ezen a környéken folyamatos a petárda
durrogtatás, légpuska lövések durraná-
sa, mely komolyan zavarja az ott élõk
nyugalmát. Dr. Balatoni Gyöngyi alpol-
gármester arról számolt be, hogy sajnos
a múltban a roma lakosság zárkózott el
a patkányok írtásától. Féltvén gyerme-
keiket, nem járultak hozzá a patkányir-
tó mérgek kihelyezéséhez. Sajnos az
ÁNTSZ bevonására lesz szükség.

Halász Tibor rákérdezett az önkor-
mányzat politikájára a romákkal kapcso-
latban. Tóth Gábor polgármester jelezte,
hogy a térfigyelõ rendszer kiépítése folya-
matban van, aminek megléte, a tapasztala-
tok szerint jelentõsen korlátozza a bûncse-
lekmények végrehajtását. Hangsúlyozta
azonban, hogy roma emberekrõl, roma
emberek nélkül nem lehet dönteni. 

Ha nem lenne az önkormányzat el-
adósodva, akkor lenne pénz egy program
beindítására, ahol iskolázott roma értelmi-
ségiek segítségével lehetne elindítani egy
felzárkóztató programot.

Mondok Ervin a térfigyelõ rendszer
kiépítésének felelõse elmondta, hogy a
rendszer Aszód központtal fog mûködni,
mert ott található a rendõrõrs, ahol a ka-
merák képét figyelni tudják. Nyolc kame-
rát szerelnek fel Aszódon és nyolc kame-
ra kerül elhelyezésre Bagon: a 30-as út
bevezetõ szakaszán, az autópálya bejára-
tánál. Továbbá a Petõfi téren, a polgármes-
teri hivatal elõtt, Bag-Hévízgyörk határá-
nál, a Templom téren, az Árpád és Szent-
lászlói utca sarkán, valamint a Béke, Liget
és József Attila utca találkozásánál. 

Múlt és jövõ
Mivel a közmeghallgatáson megjelent
községünk volt polgármestere óhatatla-
nul felmerült múlt és jövõ kérdése. Töb-
ben azonban szóvá tették, hogy nem kel-
lene a múltban vájkálni, bízzunk inkább a
jövõben. Így legyen!

-szerk-

 Önkormányzatunk képvi-
selõ-testülete 2006. decem-
ber 15-i ülésén a következõ
döntéseket hozta a Társulás-
sal kapcsolatban. 

BELSÕ ELLENÕRZÉSI 
CSOPORT LÉTREHOZÁSA
Képviselõ-testületünk egy-
hangúlag megszavazta a csat-
lakozást a Társulás azon
megállapodásához, amely  a
belsõ ellenõrzési feladatok
kistérségi szintû ellátását

határozta el. Ennek célja, hogy
a Társulást alkotó települési
önkormányzatoknál és költ-
ségvetési intézményeinél a
belsõ ellenõrzési feladatok az
adott törvényi elõírásoknak
megfelelõen valósuljanak
meg. A felállítandó belsõ
ellenõrzési csoport, az adott
település jellegzetességeit fi-
gyelembe véve végezné a bel-
sõ ellenõrzést, beszámolási
kötelezettséggel az adott tele-
pülés polgármestere, jegyzõje
felé. Az önkormányzatok pénz-
ügyi jogköre nem csorbulna,
ugyanis a belsõ ellenõrzési
csoport minden tagjának ti-
toktartási kötelezettsége len-
ne még a Társulás felé is. Pé-
ter Mihály elõnyösnek tartja a

csatlakozást, mert így nem
kell egy fõállású belsõ ellenõrt
foglalkoztatnia az önkormány-
zatnak, Nagy Jenõné pedig
hozzátette, hogy így az önkor-
mányzatot nem terhelné bér-
költség. 

BESZERZÉSI 
BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSA  
A Társulás Tanácsa a tár-
sulási megállapodás
módosításával, közbeszerzési
eljárások lefolytatására Be-
szerzési Bizottság létrehozá-
sáról határozott. Képviselõ-
testületünk egyhangúlag elfo-
gadta a határozatot, amely
jogerõre, valamennyi társult
önkormányzat elfogadó hatá-
rozata után emelkedett.

Aszódi kistérség
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Karácsonyi gyertyalángok

A közönség soraiban
ülõk szívében a mûsor-

számokat figyelve, sorra gyul-
lad ki karácsony egy-egy pi-
ciny gyertyalángja. A Muha-
ray Elemér Népi Együttessel
együtt imádkozva, advent lé-
nyege: a csendes, reményteljes
várakozás elevenedett meg.
Visszarepülhettünk egy kicsit
az idõben, részesei lehettünk
eleink szép ünnepvárásának, a
szentcsalád-járás szokásának. 

Késõbb a Százvirágú Ken-
dõ Alapítvány csoportjának
dalait hallgatva kinek-kinek
talán nagymamája, dédanyja
is eszébe jutott, felmerültek
emlékezetében azok a kará-
csonyok is, amikor még velük
vagy azóta elhunyt szerettei-

vel tölthette együtt e szép ün-
nepet. A spanyol galego nép-
csoport dalai üde színfoltként
érzékeltették az ünnep egyete-
mességét, miközben rácsodál-
kozhattunk arra, hogy e szá-
munkra csendes ünnepen sem
tagadja meg magát a tempera-
mentumáról híres nép. Vagy

talán volt, akinek nem dobban
együtt a lába a csörgõdobbal?
Iskolásaink elõadásában nagy
költõink szebbnél-szebb sorai,
zeneiskolásaink tehetséges
hangszeres játéka nyomán fel-
csendülõ klasszikus zene, és a
Cantiamo kórus egész termet
betöltõ, páratlan hangzású
énekszámai megerõsítette ben-
nünk, hogy a karácsony örök.
Évrõl-évre lehetõséget nyújt,
hogy kinyíljon szívünk és befo-
gadjuk az örök szeretetet. 

K.R. 

Rendhagyó kezdeményezés-
ként tavaly Baba-mama
klub indult az óvodában.
Geizerné Péli Melinda
és Kovács Istvánné,
Ilonka óvó nénik vár-
ják szeretettel, havonta
egy alkalommal az óvo-
dába még nem járó, ám a
közösséget, kortársaikkal
való játékot már igénylõ gye-
rekeket és szüleiket. 

A másfél órás foglalkozás egy kis
játékkal indul. Az ide látogató gye-

rekek kipróbálhatják az óvodai játéko-
kat, majd minden alkalommal bábjáték
keretében egy aranyos kis mesét monda-
nak el az óvó nénik, amit együtt éneklés,
mondókázás követ. Végül egy kis kéz-
mûveskedés: só-liszt gyurmázás, csuhéfi-
gura készítésben vehet részt mindenki
ügyessége szerint. 

– Tavaly rendszeresen, minden alka-
lommal nyolc-tíz gyerek és anyukája jött
el egy-egy foglalkozásra. Már fel is me-
rült bennünk, hogy kéthetente találkoz-

zunk – meséli Melinda óvó
néni –, aminek nagyon

örültünk. Idén azonban
három-négy gyerek láto-
gat el csupán hozzánk,
pedig  a tavalyi tapasz-
talatok azt mutatják,
hogy azok a gyerekek,

akik rendszeresen jártak a
Baba-mama klubba, elérve a

3 éves kort sokkal zökkenõ-
mentesebben és rövidebb idõ alatt

szoktak bele az óvodai életbe.
Kicsit szomorúak vagyunk az idei ér-

dektelenség miatt, és értetlenül is állunk

elõtte, hiszen kollégámmal társadalmi
munkában vállaltuk magunkra a klub
mûködtetését. Hiszünk benne, hogy jó
dolog. Ám a mi lelkesedésünk is lohad,
látva hogy idén ilyen kevesen jönnek el
hozzánk. 

Hirdetõtáblákra, utcai falragaszokra,
boltok kirakatába kihelyezett hirdeté-
sünk minden hónapban megtalálható. 

Januárban 17-én, 16.30-kor talál-
kozunk az óvodában, a sünis csoport-
ban. Várunk mindenkit a legnagyobb
szeretettel! 

-szerk-

Baba-mama klub az óvodában

Advent harmadik vasárnapján a mûvelõdési házban már
karácsony volt. Karácsony, bizony gyönyörû karácsony.
Méltó nyitánya az év legmeghittebb ünnepének. 

AMIKOR A LÁNYOM MÉG NEM VOLT óvodás sajnos nem mûködött a Baba-mama klub
Bagon, így Budapestre hordtam különféle játszóházakba, ahol óránként 800-1000 forintot
fizettem azért, hogy gyerekek között lehessen a csemete. Így aztán furcsállom, hogy ilyen 
kevés gyerekkel találkozom a klubban. Jómagam óvodás korú lányomat és másfél éves 
kisfiamat is el szoktam vinni, de jár egy kisfiú, aki még csak karonülõ. Õ két éves nõvérét 
kíséri el. Jár egy közel három éves fiúcska is , aki  miután számba vette a létezõ összes autót
a csoportszobában, szívesen el is mosogat, természetesen a babakonyhában. Találkozni
szoktunk egy kisfiúval, aki már tavaly is járt, pedig még csak most lesz két éves. Így tehát 
a kor igazán nem akadály, nagyobb testvér is jöhet, csak jöjjenek minél többen, mert félõ,
hogy a két lelkiismeretesen felkészülõ óvó néni egyszercsak úgy dönt: nincs értelme tovább
csinálni. Pedig van!  Legyen! K.R. 

AZ ÜNNEPI MÛSOR
Szentcsalád-járás 
a Muharay Elemér Népi
Együttes elõadásában 
Arany János Általános Iskola
irodalmi mûsora
Galego karácsonyi dalok 
Gergely Veronika és Sergió
de la Ossa elõadásában 
Zeneiskola növendékeinek
hangszeres karácsonyi 
köszöntõje
Százvirágú Kendõ Alapítvány
mûsora
Cantiamo kórus elõadása

Színpadon 
a Százvirágú
Kendõ
Alapítvány
csoportja

DDeecceemmbbeerrbbeenn ccssuuhhéé-
aannggyyaallkkaa kkéésszzüülltt 

Baranyi Réka hegedül, 
a zongoránál Novák Istvánné
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Új orvosi ügyeleti
rendszer
2007. január 1-tõl nemcsak a hétvégi
ügyeletet biztosítja a Tura Központi Ügye-
let, hanem hétköznapokon délután 
16 órától, másnap reggel 8 óráig is 
a 28/466-038-as számon hívhatunk
ügyeletes orvost . Az új rendszer  célja,
hogy jól felszerelt rendelõben, korszerûbb
körülmények között folyhasson a beteg-
ellátás. Mindig két orvos van ügyeletben
az egyik állandóan a turai rendelõben tar-
tózkodik, a másik ú.n. kiszálló orvos, aki
házhoz megy. Õt egészségügyi végzettsé-
gû gépkocsivezetõ szállítja, aki segíthet
infúzióbekötés, újraélesztés, stb. esetén.
Az ügyelet állandó kapcsolatban van a fo-
gadó kórházakkal. 

Dr. Perjési György és dr. Balatoni
Gyöngyi háziorvosok is tagjai ezen
ügyeleti rendszernek, így õket délután
16 óra után ne keressék. 

Baleset, utcai rosszullét esetén rög-
tön a mentõk központi számát tanácsos
hívni (104), hiszen a kiérkezõ ügyeletes
orvos is ezt tenné, így értékes idõt nyer-
hetõ, ami akár életet is menthet. 

KÖZÖSSÉGI ÉLET

A fejtetvesség elõfordulása évrõl évre
visszatérõ jelenség, elsõsorban az általá-
nos iskolákban, de az óvodákban is,
ezért fontos áttekinteni, miként lehet
felismerni, kezelni, illetve megelõzni e
fertõzés kialakulását. 

A fejtetû a piszkos és tiszta hajban
egyaránt megtelepszik, nincs te-
kintettel korra, nemre, rangra –
egyszerûen táplálékot: vért keres.
Nem az a baj, ha valaki hajában
tetveket találnak, hanem az, ha
nem kezdjük el azonnal irtani, hi-
szen így veszélyeztetjük a közösséget –
amelyben élünk.

A fejtetû körülbelül 3-4 mm nagysá-
gú rovar, amely a színét a haj színének
megfelelõen változtatja és a meleg, kevés
fényhez jutó fejbõrön igen hamar szapo-
rodik. Ovális alakú petéi, a serkék a haj-
szálak tövéhez tapadnak, majd a hajszá-
lak növekedésével a hajas fejbõrtõl eltá-
volodnak. A serkébõl a tetvek 7-8 nap
alatt kelnek ki. A fejtetû által okozott
viszketés és vakarózás következtében a
fejbõrön másodlagos bõrgyulladás is ki-
alakulhat, ám a fejtetû – a kullanccsal el-
lentétben – betegséget nem terjeszt.

Terjedése
Közvetlen érintkezés útján terjed, példá-
ul, ha játék közben a gyermekek feje egy-
máshoz ér. De közös használati tárgyak-
kal (pl.: fésû, törülközõ, sapkacsere,
széktámla) is átvihetõk egyik emberrõl a
másikra. A gyermekektõl fertõzõdhetnek
a családtagok is.

Felderítésük
Gyanú esetén a hajat alaposan vizsgáljuk
át! Mivel a tetvek fény elõl gyorsan me-
nekülnek, ezért fõleg a serkéket keres-
sük. A serke és az élõ tetû a barna és a fe-
kete hajban szabad szemmel is könnyen

észrevehetõ, de a világos hajúaknál már
fokozottabb figyelem szükséges.

Irtásuk 
A tetûirtószerek (Nittyfor, Pedex,
Nix) a gyógyszertárakban megvá-

sárolhatók, ezek a kikelt tetveket és
a serkéket is elpusztítják. A kezelést

a mellékelt utasításnak megfelelõen vé-
gezzük! (Tanácsos a család minden tagját
kezelni.) Vigyázzunk, hogy a szembe ne
kerüljön, mert kötõhártya-gyulladást
okozhat. Az elpusztult serkéket a hajról
el kell távolítani, ami nem könnyû. Jó vi-
lágos helyen két ujjunkkal húzogassuk le
a hajszálakról az elhalt serkéket, vagy sû-
rû fogú fésûvel, alaposan fésüljük át a ha-
jat, majd meleg vízzel, samponnal mos-
suk meg. A fésût, hogy a tetveket, serké-
ket eltávolítsuk néhány percre mártsuk
forró vízbe, a sapkát pedig mossuk ki. 

Megelõzés 
Egyik legfontosabb tényezõ a szülõi gon-
doskodás. Fontos a gyermekek rendsze-
res hajmosása és hajápolása, a haj idõn-
kénti ellenõrzése. Ezen kívül kerülni kell
a fésük, kefék, sapkák és egyéb fejfedõk
közös használatát.

Marinka Edit 
védõnõ

MIÉRT VESZÉLYES HULLADÉK A HASZNÁLT ÉTOLAJ?
A háztartások a fogyasztói társadalom terebélyesedésével egyre több veszélyes hulladékot termelnek.
A háztartási vegyszerek, barkácsolási segédanyagok és a kertben használt különféle gyomirtók, per-
metezõszerek mellett, a használt étolaj az egyik legnagyobb mennyiségben termelõdõ veszélyes hulla-
dék házunk táján. Szerves anyagok (mint az étolaj is) égetése során ugyanis poliaromás szénhidrogé-
nek keletkeznek, így a túlhevített vagy sokáig használt, elégetett sütõolajokban is benne vannak. A
poliaromás szénhidrogének pedig rákkeltõk. Így a használt sütõolajat sohase öntsük a vécébe, se a le-
folyóba. Homokkal vagy földdel keverve, bezacskózva tanácsos a szeméttárolóba dobni. 

ELEMEK 
Elhasznált, lemerült elemeket se dobjuk a szemetesbe. A szeméttelepeken lerakva az elemekben lévõ
savak lassan kioldódnak, és nagy mennyiségû szemetet képesek veszélyes hulladékká tenni, visszafor-
díthatatlan környezeti károkat okozva. Ha fontos számunkra környezetünk védelme, akkor a lemerült
elemeket gyûjtsük össze, és adandó alkalommal vigyük el a gyûjtésükre alkalmas szemetesbe, amely
ma már sok közintézményben megtalálható. (Bagon például az óvodában, Coop üzletben) 

Zöldköznapi kalauz nyomán

Bagról Elszármazottak
Bálja
Bag Nagyközség Önkormányzata szere-
tettel várja bagi születésû polgárok és
barátaik jelentkezését, akik a megmaradt
családi, rokoni, baráti kapcsolataikon kí-
vül is ápolni szeretnék szülõfalujukhoz,
Baghoz  való kötõdésüket, és szívesen
megtisztelnének bennünket jelenlétükkel
egy, az idei év elején megtartandó ren-
dezvényen, melynek mottója: Itt szület-
tem én ezen a tájon. Kérjük a Bagon élõ
hozzátartozók szíves segítségét, hogy e
felhívás eljusson az érintettekhez.
BEB (BAGRÓL ELSZÁRMAZOTTAK 
BÁLJA) ELÉRHETÕSÉGEI:
Bagi Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, 
Szent Imre út 52., Telefon: 06-28-504-140,
Fax: 06-28-504-136
E-mail: bagpolghiv@dunaweb.hu
Elõre is köszönjük, hogy elfogadják meg-
hívásunkat.

Bag Nagyközség Önkormányzata

FELHÍVÁS

A hívatlan vendég
A FEJTETVESSÉG FELDERÍTÉSE, MEGELÕZÉSE

KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉBEN

Mezey István: arcok
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BAGI HAGYOMÁNYOK

Boldogasszony hava
A mindennapokban használatos hó-
napneveink latin eredetûek. Január az
ókori Róma Ianus nevû istenérõl kapta
elnevezését, aki a kezdet és vég istene
volt. Pedig milyen szép is a január régi
magyar neve: Boldogasszony hava. A
magyarországi Mária-kultusz miatt ele-
ink az év elsõ hónapját, a magyarok
nagyasszonyaként tisztelt Szûz Máriáról
nevezték el. Emellett a reformkori nyelv-
újítás szülte a Télhó, a csillagászat pe-
dig a Vízöntõ hava elnevezés. 

JELES NAPOK
január 1. Újév, a béke világnapja,
Petõfi Sándor születésnapja
január 2. Jézus nevenapja
január 6. Vízkereszt, e naptól 
hamvazószerdáig tart a farsang 
idõszaka 
január 22. A magyar kultúra napja, 
a Himnusz születésnapja
január 25. „pálforduló“ Szent Pál
apostol megtérése
január 27. Holocaust nemzetközi 
emléknap

Böjtmás hava
Február a böjt elsõ hava volt, mivel a
nagyböjt kezdete általában ebbe a
hónapba esik. Erre utal a hónap régi
magyar elnevezése: böjtmás hava.
Köznapi elnevezése latin eredetû, a
szabin februm, „tisztulás“ szóból ered.
Nevezték Halak havának, a reformkor-
ban Télutó havának, és létezik
Jégbontó elnevezése is.

február 1. Köztársaság napja
február 2. Gyertyaszentelõ
Boldogasszony
február 3. Balázs napja, 
Balázsolás szokása
február 4. Rákellenes világnap
február 9. A voronyezsi katasztrófa
(1943) emléknapja 
február 11. Betegek napja

(Következõ lapszám megjelenése nem pon-
tosan február 1-re esik, ezért februári jeles
napokat is közöltünk. Következõ lapszá-
munkban folytatjuk.)

HÓNAPSOROLÓ

ÉRTÉKÕRZÕ

Farsang idején is tartottak még a
disznóvágások, amikor a szûkebb

család vagy szomszédság segítségével
egy-egy háznál levágták a hízókat. Szokás
volt rokonoknak kóstolót küldeni. A
disznó saját belének legvastagabb részébe
töltött hurka, a komaasszony hurkája,
mint neve is mutatja, mindig a komaasz-
szonyt illette. A segítõket este a disznóto-
ron látták vendégül, melynek fõ étke az
orjaleves volt. Disznóvágás alkalmával
megjelentek a háznál a pacúrok, akik ál-
talában bolondos jelmezbe öltözött
szomszédok voltak. Még arcukat is eltor-
zították, krumplit helyezve a szájukba,
amit úgy faragtak ki, hogy úgy
tûnjék, csak egy foguk van. A
pacúrokat illett megkínálni
egy kis kóstolóval, miköz-
ben viccelõdtek, ijesztget-
ték a gyerekeket, kritizál-
ták a munkát, az elkészült
finomságokat.

Ha novemberben nem
volt lakodalom a rokonságban és
a két év végi ünnep között nem került rá
sor, akkor ebben az idõszakban történt a
bor átfejtése is. Ilyenkor egyik hordóból
a másikba „húzták át“ a bort, megtisztít-
va ezzel az aljára lerakódott sûrûjétõl. 

Tél lévén nem kellett a földeken dol-
gozni, így a hosszú téli estéken folyt a
szövés-fonás, tollfosztás, kukoricamor-
zsolás. Ezeket a munkákat többnyire ka-
lákában, közösségben végezték. A szom-
szédság, rokonság gyûlt össze egy-egy
háznál, de ilyenkor mûködött a fonóház
is. Általában egy szegényebb család bizto-
sított helyiséget fonóháznak, ahol a lá-

nyok, asszonyok, legények összegyûlhet-
tek. A tüzelõt az érkezõk hozták, így a
családnak hat hétig, míg tartott a munka
nem kellett tüzelõre költenie. Ha meg-
éheztek szalonnát, kolbászt, krumplit sü-
töttek. Az idõsebb asszonyok a fonás
mellett kukoricahajból szõlõkötözõt ké-
szítettek vagy rongyot hasogattak, a fia-
talabbak pedig hímeztek is. Bagon ter-
mesztettek kendert, a lent általában vásá-
rolták. Mindenki vitte magával az adott
munkához szükséges eszközét, fonáshoz
a guzsalyt, rajta a különbözõ minõségû
elõkészített kenderrel. A jobb minõségû-
bõl finomabb fonal készült, amibõl aztán

hamvast (derékaljat) és ruhavász-
nat szõttek. A rosszabb minõ-

ségû kenderbõl durvább fo-
nal lett, zsáknak, pokróc-
nak való. A legények belé-
põ díjként tûzifát vagy pár
csõ kukoricát hoztak és õk

biztosították a zenészt, (egy
cigányt vagy egy harmonikást)

is szombaton és vasárnap. E két
napon a munka után indult a tánc, a mu-
latság, alkalmat adva a párválasztásra. A
legények viccelõdte, évõdtek a lányokkal
munka közben. Ha leesett az orsó vagy a
gyûszû zálogba került és bizony csak egy
csók fejében lehetett visszaszerezni.
Amúgy nagy szégyennek számított, ha
egy lány nem tudott fonni, ha nem pör-
gött kezében az orsó.

Nagy Jenõné gyûjtése alapján

(Következõ számunkban 
folytatjuk a bagi farsangi hagyományok

bemutatását.)

Mulatság és munka
A farsang változó hosszúságú ünnepi idõszak, Bagon hagyományosan újév utáni hé-
ten kezdõdött és egészen kövércsütörtökig tartott. Ez az idõszak az ünneplés, a szó-
rakozás mellett nagyon sok munkával is telt valaha falunkban. 

„Nagy 
szégyennek 

számított, ha egy lány
nem tudott fonni, 
ha nem pörgött 

kezében az orsó“

„Mindennapok
Bagon“ címû

elõadás
életképe
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MINDENNAPI KENYERÜNK

ÉRTÉKÕRZÕ

Ha megfontoljuk, Keresztelõ János az elsõ tö-
megpszichológus. János nemcsak az egyéne-
ket és kis közösségeiket szólítja meg, hanem a
nagy tömegeket. Páratlan sikerrel. Képzeljük
csak el, hogy Pestrõl, Egerbõl, Gyõrbõl, kitó-
dulnak a népek valahova a kunsági pusztába,
hogy meghallgassanak egy prédikátort. Nagy-
jából ez felelne meg a János-jelenségnek. De a
valódi „sikermérõ“, hogy meg is térnek! Mit
nem adna a mai plébános egyetlen megtértért!
Itt viszont ezrek térnek meg. Az APEH ellenõrei
is, a pénzügyõrök és mindenféle más egyenru-
hás vagy közszolga. Képzeljük csak el, hogy
ma kérdeznék aggódva: Mit tegyünk?

János válasza legalább olyan meglepõ:
Legyetek derék, becsületes emberek a saját
szakmátokban, munkátokban, a hivatalok-
ban! Ennyi! És ez ma sem kevés! A korrupciós
ügyek korában elég program ma is: „Eléged-
jetek meg zsoldotokkal.“ Ennyi azonban kell,
hogy elõkészítsük annak jövetelét, aki min-
dent és mindenkit megtisztít. Ez a várakozás
kettõs arca: van egy „máriás várás“ a gyer-
mek befogadására. A tiszta fogadja be a
Tisztát. És van a „jánosi várás“, amikor mi
tisztátalanok megtisztulunk. A közélet meg-
tisztulása, mint program? Meglepõ ugye?
Van persze egy harmadik arca is a várásnak.

Ez a szegényeké. Különösnek tûnhet, de Já-
nos nem a gazdagoktól kér alamizsnát, ha-
nem a szegényektõl két szolidaritást. Egy-
másra támaszkodjatok, osszátok meg a ke-
veset – ez az üzenet. 

Amikor arról panaszkodunk, hogy a kará-
csony kezdi értelmét veszíteni, mert kereske-
delmi promóció lett belõle, talán a szolidari-
tás újjászületésében kellene keresnünk a
megoldást. Nemde, Isten Megtestesülése is
a szolidaritás jele. A mérce magas.

Kiss Ulrich jezsuita testvér 
írásából válogattunk

Amikor Keresztelõ János bûnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit tegyünk?“ „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket ossza
meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.“ Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje õket, s így szóltak hoz-

zá: „Mester, mit tegyünk?“ Ezt felelte nekik: „Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.“ Megkérdezték õt a katonák is: „Hát mi mit
tegyünk?“ Nekik így felelt: „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.“

A nép feszülten várakozott és azon töprengett, hogy nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek ti-
teket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Õ majd Szentlélekkel és tûzzel fog titeket megkeresztel-
ni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérûjét: a búzát csûrébe gyûjtse, a pelyvát meg olthatatlan tûzben elégesse.“ És még
sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget (Lk 3:10–18.).

Egy kisfiú az asztalra könyökölve jó cselekedeteket írt a füzetbe. Az
édesanyja mellette ruhákat vasalt. – Ha látnám, hogy valaki fuldok-
lik – írta a fiú – azonnal a vízbe ugranék, hogy segítsek neki. Az égõ
házból kimenteném a gyerekeket. Ha földrengés lenne, nem félnék
attól, hogy a romok közé menjek és kimentsek valakit. Az életemet
arra szentelem, hogy a világ szegényeit segítsem. Ekkor édesanyja
így szólt hozzá: – Karcsikám, szaladj át a szomszéd boltba, és hozz
egy kiló kenyeret! – Anyu, hát nem látod, hogy csepereg az esõ?

JÓ CSELEKEDETEK
KISEBBEKNEK KISEBBEKNEKKISEBBEKNEK KISEBBEKNEK KISEBBEKNEK

GYULAI PÁL:

A SZÉL ÉS A NAP
Egykor régen szél urfival
Fogadott az öreg nap:
Egy vándor köpenyét melyik
Lophatná le hamarabb.

Jött a szél s magát fölfúván
Zúgott-búgott; mint csak tudta,
A köpenyt úgy húzta, fútta.
Hát a vándor mit csinál?
Elébb ugyan félelmében
Ijedten kap fûhöz-fához,
De a köpenyt majd a vállhoz
Szoritgatja s odébb áll.

Mosolyog a jó öreg nap,
S hõ sugárral, fényes-szépen
Megindul a tiszta égen.
Hát a vándor mit csinál?
Lassabban megy, meg is izzad,
A meleget alig állja,
Majd a köpenyt földhöz vágja,
S hogy pihenjen rajt', megáll.

Egykor régen így nyeré meg
Szél urfit az öreg nap:
Többet ésszel, mint erõvel,
Igy közel, úgy hamarabb.

1846

VERS

NÉPMESE

Egyszer volt egy gazdaember s
annak egy fia.

Kimegy ez a gazdaember a
mezõre, ment vele a fia is,
mentek a cselédei, a napszá-
mosok, gyûjtötték erõsen a
szénát, hogy csak úgy csurgott
le róluk a verejték.

Mindenki dolgozott, csak a
gazda kutyája nem. Az ott he-
verészett a bokor tövében, a jó
árnyékban.

Látja a gazda fia, megirigyli a
kutya dolgát, sóhajt keservesen:

– Hej, édesapám, de szeret-
nék kutya lenni!

– Szeretnél-e, fiam? – mond-
ja az ember. – No, ha szeret-
nél, feküdj a kutya mellé. Ne
dolgozz, én nem bánom.

Hiszen a legény kétszer sem
mondatta magának, lefeküdt
a bokor alá, nagyot aludott,
míg a többi ember dolgozott, s

esze ágában sem volt, hogy
megfogja a villa nyelét.

No, hanem elkövetkezett az
ebéd ideje.

A gazda a cselédeivel meg a
napszámosaival a tál elé ült, s
kanalazták a kaszáslevest, de
a legényt közel sem eresztet-
ték a tálhoz, csak csontot meg
kenyérhéjat dobtak neki, ép-
pen mint a kutyának.

Hiszen a legény nem bánta
erõsen, mert még nem volt
éhes.

Ebéd után megint lehevere-
dett a bokor alá, s ott hevert
uzsonnáig.

Eléjönnek a cselédek s a
napszámosok az uzsonnához,
de bezzeg felkelt a legény is a
bokor alól. Odament, hogy ne-
ki is adjanak valamit.

– Várj csak a sorodra, fiam –
mondotta a gazda –, majd te is
megkapod becsületesen a ma-
gadét, amikor a kutya. S megint
csak kenyérhéjat dobtak neki.

De már estefelé zöldet-vörö-
set látott a szeme, s azt mond-
ta az apjának:

– Édesapám, elég volt a ku-
tyaságból, nem leszek én töb-
bet kutya, mert mégiscsak
igaz az, hogy a kutyának ku-
tyául van dolga.

– Látod, fiam, látod – mondot-
ta a gazda –, az ember legyen
ember, a kutya legyen kutya.

Bezzeg ezután a legény meg-
fogta a villa nyelét, nem kíván-
ta meg többet a kutya sorsát.

A fiú, aki
kutya akart

lenni
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MEGBOCSÁTÁS
Az ókornak volt egy nagyon szigorú törvé-
nye, amely így hangzott: „Szemet sze-
mért, fogat fogért“. Ez azt jelenti, hogy aki
kiütötte valakinek a szemét, az a szemé-
vel fizetett, aki pedig kiütötte valakinek a
fogát, annak kiütötték a fogát. Ez volt a
megfizetés törvénye. Jézus azonban új
törvényt hozott ebben a világba: a meg-
bocsátás törvényét. Ez azt jelenti, hogy
ne fizess rosszért rosszal. Pál apostol eh-
hez még hozzáteszi: „A gonoszt jóval
gyõzd meg“. Erre kicsoda képes? Az erõs
visszaüt, sõt megduplázza. A gyenge pe-
dig úgy próbál elégtételt venni, hogy csú-
folódik, nyelvét öltögeti. JÓL VAN EZ ÍGY?
Az osztályba azért van annyi verekedés, csú-
folkodás, mert a rosszért rosszal fizetünk.

A GYERMEKI ÉLET KÉRDÉSEI

Kék mezõben szép arany nyáj legelész,
mellette egy fényes pásztor heverész.
Nappal, ha keresem, sehol meg nem
látom, éjszaka, ha felkelek, minden 
percben látom. (Az ég, a hold, a csillagok)

TALÁLÓS KÉRDÉS

ÉRTÉKÕRZÕ

NAGYOBBAKNAK NAGYOBBAKNAKNAGYOBBAKNAK NAGYOBBAKNAK NAGYOBBAKNAK

KI VAGYOK ÉN?
Megkérdezésem nélkül néhány év óta a Föld nevû égitesten vagyok az univerzumban. Tudom,
hogy a Nap magával vonzza bolygóit – köztük a Földet is – és 70 000 km-es óránkénti sebesség-
gel a Vega nevû csillag felé halad, amely a Lant csillagképhez tartozik, és hogy az a 3–4 ezer csil-
lag, melyeket esténként mozdulatlanul látok az égen, szintén szédületes sebességgel kering, szá-
guld a világûrben. A MINDENSÉGBEN SEHOL SINCS NYUGALOM. Én pedig odaláncolva  a Föld-
höz, vele keringek, forgok, és száguldok. A legkülönösebb, hogy ebbõl semmit sem érzek. Élek,
mert mellkasomban éjjel-nappal mûködik egy izomköteg – a szívem. Ez az izom naponként száz-
ezerszer is összerándul és kitágul. Különös dolog az is, hogy amíg a testemmel a térnek egy meg-
határozott helyéhez vagyok kötve, gondolatban bebarangolhatom az egész mindenséget.

KI VAGYOK ÉN? Ebben a sorozatban Rólad lesz
szó. Ha belépsz egy szobába, ahol többen is van-
nak és rólad beszélgetnek, ugye odafülelsz: mit
mondanak rólam? Talán azért is olyan fontos ez
neked, mert magad sem vagy tisztában önmagad-
dal. Biztosan össze is szoktad hasonlítani magad
másokkal. DE VIGYÁZZ! Ilyenkor két csapdába is
könnyen beleeshetsz!
AZ EGYIK CSAPDA az, hogy túlértékeled magad.
Azt gondolod, hogy nálad okosabb, szebb, ügye-
sebb, tehetségesebb nincs a földön. Ezért aztán
mindig azon mesterkedsz, hogy hogyan lehetne 
tiéd az utolsó szó. AKARATODNAK feltétlenül telje-
sednie kell. Otthon is. Az iskolában is. Barátaid,
barátnõid körében is. Akkor vagy elemedben, ha
középpontba kerülsz. Ha téged dicsérnek, csodál-
nak, kényeztetnek vagy irigyelnek. Mindegy, csak
te légy a középpontban!

A MÁSIK CSAPDA legalább ilyen veszedelmes,
amikor alábecsülöd magad. Azt gondolod, hogy
nálad butább, csúnyább, ügyetlenebb boldogtala-
nabb gyerek nincs is. A feladatok elõtt megtor-
pansz: „nekem ez úgyse sikerül“. Sok felnõtt is bele-
esik ebbe a csapdába. A lélektan szakemberei
úgynevezik ezt: „kisebbségi érzés“.

Isten szeret téged. Nem akarja, hogy bármelyik
csapdába vergõdj. Ha mégis valamelyik csapda
megfogott volna, biztos lehetsz abban, hogy meg
lehet szabadulni belõle. „Ha a Fiú – Jézus Krisztus
– megszabadít titeket, valósággal szabadok
lesztek“ (János 8:36.)
Hogy e csapdákat kikerüld, gondolkodj el azon,
hogy ma már több mint 6 és fél milliárd ember él a
földön, és mindegyik más. Mint ahogy nincs két tel-
jesen egyforma falevél sem. „Egyedi darab“ vagy. 
Ebbõl következik az is, hogy vannak olyanok, akik-
nek fontos vagy. Akik szeretnek. Ha eltünnél: keres-
nének, hiányoznál nekik. Ha bajban vagy: aggód-
nak érted. Ha örömöd van, veled együtt örülnek. Ál-
dozatot is vállalnak érted. Ilyenek a szüleid, nagy-
szüleid, barátaid, tanáraid, lelkipásztorod. Néha ta-
lán terhesnek érzed jelenlétüket, rosszul esik az, ha
beleszólnak az életedbe. Úgy érzed korlátoznak sza-
badságodban. De vajon nem szeretetbõl és nem a
te javadra van ez így? És néha úgy érzed, hogy té-
ged senki sem szeret és senki sem ért meg, akkor is
légy afelõl bizonyos, hogy Isten szeret és megért! 

Biztosan ismered azt a bibliai történetet, ami Jó-
zsefrõl Jákob tizenkét fiának egyikérõl szól. József
álmot látott: „Éppen kévét kötöttünk a mezõn, az
én kévém fölkelt és állva maradt, a ti kévéitek pe-
dig körülállták és leborultak az én kévém elõtt.“
József is szeretett dicsekedni, még az új köntö-
sét is szerette mutogatni. Egyszer pedig másik
álmot látott, és azt is elbeszélte testvéreinek:
Egyszer csak leborult elõttem a Nap, a Hold és a
tizenegy csillag.“ Ekkor apja megdorgálta: „Mi-
csoda álmot láttál? Talán bizony járuljunk eléd
anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre bo-
ruljunk elõtted?“ (Ha kíváncsi vagy a történetre,
kérj szüleidtõl egy Szentírást! Mózes I. könyvé-
nek 37–50 fejezeteit keresd!)

Jeremiást szolgálatra hívta el az Úr Isten. Nagy
feladatot akart rábízni. Ezt mondta neki: „Én
most a szádba adom igéimet! Lásd, én a mai
napon népek és országok fölé rendellek , hogy
gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és
plántálj!“ Megijedt a feladattól Jeremiás és tilta-
kozott: „Ó, Uram, Uram! Hiszen én nem értek a
beszédhez, mert fiatal vagyok!“

VERS

Ülj össze két társaddal, és három üres lapra írjátok le az
alábbi listát. Ha készen vagytok mindenki a maga
lapján jelölje meg azt a tulajdonságát 
+  jellel, amelyik megvan benne,
––           jellel, amelyik hiányzik belõle,

jellel, amelyiket szeretne elérni.
Ha befejezted önmagad értékelését, cseréld ki a lapot
egyik társaddal, hogy õ is értékelhessen téged. Ha min-
denki készen van, vitassátok meg pontról pontra, hogy
õk is úgy ismernek-e téged, mint te önmagad!

udvarias
közönyös
igazmondó
rendetlen
mûvelt
ügyetlen
kedves
lusta

dicsekvõ
szeleburdi
pletykás
okos
goromba
csendes
zárkózott
irigy

barátságtalan
sértõdékeny
jóindulatú
segítõkész
megbízhatatlan
vidám
szorgalmas
megértõ

ISMERD MEG MAGAD! (Közös játék)

☺

?

Az vagyok-e 
valójában, 

aminek mások 
mondanak?

Ugye milyen
szomorú?

Fordítsd csak meg!

Következõ számunkban: Milyen szeretnék lenni? 

ADY ENDRE: 

Az Úr érkezése
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborus éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De õt, a fényest, nagyszerût,
Mindörökre látom.

JÓZSEF ATTILA:

Az Isten itt áll 
a hátam mögött...
(részlet)

Az Isten itt áll a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot
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BELGYÓGYÁSZAT: 
DR. BODÓ ZSOLT

kedd, csütörtök: 8.00–13.00,
beutalóköteles
DR. DULISKOVICH TAMÁS

hétfõ, kedd, csütörtök:
8.00–13.00, szerda: 13.00–
17.30, péntek: 10.00–13.00,
beutalóköteles

BÕRGYÓGYÁSZAT:
DR. HARANGOZÓ ADRIENN

hétfõ, szerda 8.00–15.00
FIZIKOTHERAPIA: 

LEHOCZKINÉ KÁRÁSZ MÁRIA

hétfõ–péntek: 6.30–13.00 
beutalóköteles

FOGÁSZAT:
DR. ACKERMANN TERÉZIA

hétfõ, csütörtök: 14.00–18.00,
szerda, péntek 8.00–12.00 
bejelentkezés szükséges

GYÓGYTORNA:
FODORNÉ RÉZ JÚLIA

hétfõ–csütörtök 8.00–13.30
beutalóköteles

GYÓGYMASSZÁZS:
BOJTOS GÁBOR

hétfõ: 14.00–17.30,
kedd–csütörtök: 10.00–15.00, 
péntek: 8.00–13.00 
beutalóköteles, 
bejelentkezés 
szükséges

NÕGYÓGYÁSZAT:
DR. TORDA ATTILA

hétfõ, csütörtök: 14.00–17.30, 
kedd, péntek: 8.00–12.00, 
szerda: 9.00–12.00

ORR-FÜL-GÉGÉSZET:
DR. SZÁRAZ KATALIN

hétfõ: 13.00–15.30, 
kedd, péntek: 8.00–12.30, 
csütörtök: 8.00–11.00

ORTHOPÉDIA (FELNÕTT):
DR. KRASZNAI ISTVÁN

kéthetente hétfõn: 
9.00–12.30

ORTHOPÉDIA (GYEREK):
DR DREISSINGER IMRE

kéthetente kedd 
16.30–19.30

PSZICHIÁTRIA:
DR. HALMOS PÉTER

hétfõ: 14.00–16.00, 
kedd–csütörtök: 8.00–11.00, 
péntek: 8.00–10.00

NEUROLÓGIA:
hétfõ: 8.00–13.00, 
csütörtök: 14.00–17.00

REUMATOLÓGIA:
DR. NAGY PÉTER, 
DR. BALOGH JUDIT

hétfõ, péntek: 8.00–13.30, 
szerda: 8.00–14.00 
bejelentkezés szükséges

RÖNTGEN:
DR. MAGYARI BEATRIX

hétfõ–péntek: 8.00–13.30 
beutalóköteles

ULTRAHANG:
DR. MAGYARI BEATRIX

bejelentkezés alapján, 
beutalóköteles

SEBÉSZET:
DR. PAPP PIROSKA

hétfõ–péntek: 8.00-12.00
SZEMÉSZET:

DR. LUKÁCS MÁRIA

hétfõ: 14.00–17.30,
kedd–csütörtök: 8.00–13.30 
bejelentkezés szükséges

UROLÓGIA:
szerda: 14.00–15.00

LABORATÓRIUM:
hétfõ-péntek: 8.00–10.00, 
leletkiadás: 13.30–14.30

TÜDÕBETEG-GONDOZÓ
INTÉZET:

2170 Aszód, Kossuth L. u.78. 
Telefon: 28-400-051 
DR. SIMORJAY ZSUZSANNA

hétfõ–csütörtök: 8:00–14:00, 
péntek: 8:00–13:00

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS, ASZÓD

SZOLGÁLTATÓ

HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
DR. BALATONI GYÖNGYI

hétfõ, kedd, csütörtök: 8-12 óráig
szerda: 12-16 óráig 
péntek: 8-11 óráig (csak páros héten)
DR. PERJÉSI GYÖRGY

hétfõ, szerda: 8-12 óráig
kedd, csütörtök: 12-16 óráig
péntek: 8-11 óráig (csak páratlan héten)

NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI ÜGYELET
2007. január 1-tõl a hétvégi ügyelet mellett a
nappali és éjszakai ügyeletet is a Turai Központi
Ügyelet látja el. Köznapokon 16 órától másnap
reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 
16 órától hétfõ reggel 8 óráig hívható, illetve
kereshetõ fel. Címe: Tura, Petõfi tér 2. 
Tel.: 28/466-038. Baleset, utcai rosszullét
esetén közvetlenül a mentõk 104-es telefon-
számát hívják! (Bõvebben lásd. 7. oldal)

A FOGORVOS RENDELÉSI IDEJE
DR. SZABÓ MELÁNIA

Bag, Hõsök tere 1. 
Telefon: 28/409-670
hétfõ, szerda, péntek: 14.00-19.00
kedd, csütörtök: 8.00-13.00 

ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT 
január  6-7.: DR. MÁRTON JÁNOS

Galgamácsa, Kiskút u. 3. 
tel.: 06-30/400-9819 
január 13-14.: DR. SZÕKE ZSOLT

Kartal, Felszabadulás u. 197. 
tel.: 06-20/956-6529
január 20-21.: DR. MÁRTON JÁNOS

Galgamácsa, Kiskút u. 3., 
tel.: 06-30/400-9819 
január 27-28.: DR. NÉMETH MIHÁLY

Aszód, Kossuth Lajos u. 62. 
tel.: 06-30/275-4718

ORVOSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Szerkesztõi üzenet
Megnõtt a gyerek és feleslegessé vált a
kiságya? Eladnivalója akadt? Ha vala-
mibõl hiánya van, vagy éppen feleslege,
eladni szeretne vagy vásárolni, netán
ajándékozni vagy ajándékot kapni, 
hirdesse meg a Bagi Hírlap hasábjain.
Szeretettel várjuk apróhirdetéseiket,
melyeket INGYEN közzéteszünk.

HA VALAKINEK feleslegessé vált, régi,
még mûködõ tévéje, rádiója van, kérjük
jutassák el szerkesztõségünkbe (Szent
András u. 70), hogy – egy egyedülálló,
magányos bagi lakos számára, kinek
nagy szüksége lenne rá –, továbbküld-
hessük. Köszönjük.

HASZNÁLT HÁZTARTÁSI GÉPEK garan-
ciával eladók. Hûtõk, kombinált hûtõk,
fagyasztóládák, autómata mosógépek,
mosógépek, villany-és gáztûzhelyek,
ruhaszárítógépek. Érdeklõdni a
20/367-8180-as telefonszámon.

ÁGYNEMÜTARTÓS kisgyermekheverõ
újszerû állapotban eladó! (Kék alapon
macis mintás.) Érdeklõdni: Bag, Szent
András út 58.

APRÓHIRDETÉSEK

ASZÓDI SZAKORVOSI RENDELÕINTÉZET: 
2170 ASZÓD, BAROSS GÁBOR U. 4. TEL.: 28-500-790. 

FIGYELEM!
Várjuk cégek, vállalkozások hirdetéseit!
Telefon: 28/409-174, 9–16 óráig!

ASZÓD
Szent István Patika 
Kondoros tér 49., 
tel.: 28/402-128
Páratlan héten 
szombaton: 8–12-ig, 
vasárnap 9.30–11.30-ig
Városi Gyógyszertár 
Szabadság tér 2., 

tel.: 28/500-015
Páros héten 
szombaton: 8–12-ig, 
vasárnap 9.30–11.30-ig

GÖDÖLLÕ
Hétköznap, hétvégén 
és ünnepnapokon 22
óráig tartanak ügyeletet 

a következõ patikák: 
Sanitas Patika: 
január 8-14-ig 
Tesco, Thegze L. u. 2.,
tel.: 28/545-585
Egyetemi Gyógyszertár: 
január 15-22-ig 
Egyetem tér 1., 
tel.: 28/420-243

Máriabesnyõi
Gyógyszertár: 
január 22-28-ig
Szabadság  út 167., 
tel.: 28/419-749 
Medicina Gyógyszertár
január 29-február 4-ig 
Dózsa György u. 12, 
tel.: 28/432-126
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Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági 
és Sportbizottsága
Szerkesztõk: Könczöl Rita, Szabados Tamás
Nyomdai munkák: Edit Kft, Kistarcsa
Megjelenik: 1000 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás: 
06-28-409-174-es telefonszámon

IMPRESSZUM

EZMEGAZ

JANUÁR 6. – VÍZKERESZT
Ha esik, akkor hosszú lesz a tél és férges
lesz a mák. Hideg idõ esetén korai 
tavaszban reménykedhetünk, de rossz
termésre lehet számítani. Ha a szél fúj,
szerencsés év lesz.

JANUÁR 13. – VERONIKA NAPJA
Sokhelyütt errõl a napról azt tartják,
hogy az év leghidegebb napja. 

JANUÁR 18. – PIROSKA NAPJA 
Ha Piroska napján fagy, negyven napig
el nem hagy.

JANUÁR 20. – FÁBIÁN 
ÉS SEBESTYÉN NAPJA 

A népi természeti megfigyelések szerint
e napon indul meg a fákban a nedvke-
ringés, ezért az elsõ „tavaszébresztõ“
napnak tartották. 

JANUÁR 21. – ÁGNES NAPJA
Ha ezen a napon derült az idõ, akkor jó
termés lesz az évben. 

JANUÁR 22. – VINCE NAPJA 
Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince. 

 JANUÁR 25. – PÁL NAPJA 
A szép, derült idõ sokfelé azt jelentette,
hogy még hosszan tartó hidegre lehet szá-
mítani. Termésjósló jelek is felfedezhetõk
e napon. Ha egész nap jó az idõ, az jó ter-
mést jelent. Ha Pál napján fúj a szél, szûk
szénatermés várható. Ha ez a nap ködös,
az a jószág pusztulására figyelmeztet. Ál-
talános hiedelem szerint Pál fordulásakor
a tél ellenkezõjére fordul, vagy jégtörõ,
vagy jégcsináló lesz. Ha az ember meglátja
az árnyékát, hosszú télre kell számítani. 

FEBRUÁR 2. – GYERTYASZENTELÕ   
BOLDOGASSZONY

Ha ezen a napon kisüt a nap, és a med-
ve meglátja az árnyékát, akkor vissza-
megy, és még negyven napig tart a tél. 

FEBRUÁR 05. – ÁGOTA NAPJA 
Ágota még szorítja, de Dorottya majd
tágítja." 

FEBRUÁR 06. – DOROTTYA NAPJA 
Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.
Vagyis, ha Dorottya-napkor fagy akkor
Julianna napjára megenyhül az idõ.

NÉPI METEOROLÓGIA AZ ÚJ BÁRÁNY RIPORTERE 
FELKERESTE ORDAST.
Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd.
Igaz volna ama vád, hogy Ön orvul elfo-
gyasztott egy egész nyers nagymamát?
Egy nagymamát? Egy grammot se! Ez az
egész csak Grimm-mese!
Hogy Piroskát Ön falta fel, talán csak az
is hamis vád? Nem hagyott meg belõle
mást, csak egy fél pár harisnyát?
Hogy én õt ruhástul? Mit ki nem eszeltek!
Én még az almát is hámozva eszem meg.
Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevõd-
tek mindketten, mégis piros farkasnyál-
nyom díszeleg a parketten.

Az úgy történt, hogy õk aznap meghívtak
a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt,
szamóca és piskóta, s mivelhogy én evés
közben állandóan vicsorgok, a vérveres
szamócalé a pofámból kicsorgott.
Én úgy tudtam, hogy önnél szabály,
hogy csak friss húsárut zabál.
Kacsa! Füvet rágok lomhán legelészve,
zsengét, hogy a gyenge gyomrom meg-
eméssze.
És meddig lesz Önnél a juhhús is 
tiltva?
Eddig! De errõl már nem írhatsz, te 
birka!

Romhányi József

INTERJÚ A FARKASSAL, 
aki állítólag megette Piroskát

VALENTIN NAPI  NYEREMÉNYJÁTÉK!

Válaszaikat (a helyes válasz betûjele, pontos név, cím, telefonszám)
az ÁRVÁCSKÁS VIRÁGBOLTBAN elhelyezett dobozba 
dobhatják, vagy sms-ben elküldhetik a következõ 
telefonszámra: 06/20 97 88 410

SOK SZERENCSÉT!

Akik helyesen válaszolnak az alábbi kérdésre, azok között egy darab 
3000 FT ÉRTÉKÛ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT sorsolunk ki, 
amelyet az Árvácskás virágboltban válthatnak be. 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: 2007. FEBRUÁR 7. 

ÍRÁSOS EMLÉKEK MIKOR EMLÍTETTÉK ELÕSZÖR BAG NEVÉT, 
AVAGY MIKORTÓL SZÁMÍTJUK BAG TÖRTÉNETÉT?

a) 1526 b)1394 c) 1972

VA-

LEN-

TIN

A Százvirágú Kendõ Alapítvány ezúton is
köszönetet mond mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát
alapítványuknak ajánlották fel!

KÖSZÖNJÜK!

Hála Istennek a Bagi Hírlap lélekharang-
ja még nem kondult meg, ahogy azt az
elõzõ számban olvashatta a kedves olva-
só. Még nem. Mindennek megvan a ma-
ga ideje. „Mindennek rendelt ideje van,
és ideje van az ég alatt minden akarat-
nak. Ideje van a születésnek és ideje a
meghalásnak, az ültetésnek, ideje annak
kiszaggatásának, a mi ültetett.“ (Prédi-
kátorok könyve 2.3.)

A Bagi Hírlapot megújult formában
és tartalommal adjuk most át Önöknek,
bízva abban, hogy a tárgyilagos tájékoz-
tatás továbbra is a lap erõssége marad.

Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni a lap eddigi szerkesztõinek: 

Giczi Rudolfnak, Sándorné Varga
Szilviának és Dócza Imrénének. Külön
köszönet Giczi úrnak a lap átvételekor
nyújtott segítségéért és reméljük, hogy
vonakodása ellenére írásaival, észrevéte-
leivel, javaslataival továbbra is részt vesz
a Bagi Hírlap készítésében. 

Az olvasóknak azt kívánjuk, hogy ha-
szonnal olvassák megújult lapunkat, és
olyan szeretettel fogadják, amilyennel mi
készítjük Önöknek.  

a szerkesztõk

Köszönetnyilvánítás

MESE FELNÕTTEKNEK, KÖZSZEREPLÕKNEK


