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1 SZÁZALÉK

Az Aszódi Rendõrõrs tájékoztatja
a lakosságot, hogy az aszódi mentõállomás megbízásából új mentõautók
berendezésének megvásárlására
nem folyik adománygyûjtés.

Általános iskolásaink február elején
a mûvelõdési házban tartották farsangi báljukat. Ötletesnél ötletesebb
jelmezekben jókedvvel, vidámsággal,
tánccal köszöntötték a tavaszt.

Összegyûjtöttük azon bagi civil
szervezeteket és adószámaikat,
melyek várják a személyi jövedelemadónk 1 százalékának felajánlását.
Éljünk a lehetõséggel!

2. oldal

6. oldal

A Muharay jövõje
„A TAGOK LELKESEDÉSE ÉLTETI AZ EGYÜTTEST“

7. oldal

Szerkesztõi üzenet
KEDVES BAGI LAKOSOK!
Az elmúlt hónapban bizonyára valamennyien kezükbe vették a Bagi Hírlap
megújult lapszámát. A visszajelzésekbõl arra következtettünk, hogy tetszik
Önöknek az új lap. Nagyon sok
dicséretet, jókívánságot kaptunk, ami
nagyon jól esett, köszönjük szépen.
Természetesen kritikával is illették a lapot,
amit szintén köszönünk, megszívleljük.
Továbbra is szeretnénk átfogó tájékoztatást adni falunk közügyeirõl, betekintést
nyújtani a mozgalmas közösségi élet
színtereibe, közkinccsé tenni népi
hagyományokat a falu régmúltjából,
és a lelkeknek kapaszkodót nyújtani
rohanó világunkban.

A támogatásnak nem fordítanának hátat...

Az önkormányzat – csõdközeli helyzetére hivatkozva – a múlt év végén valamennyi
bagi társadalmi szervezettõl visszavonta a 2006-os évre elõirányzott támogatásának
még ki nem fizetett részét. A Muharay Elemér Népmûvészeti Egyesület 2 800 000 Ft
támogatástól esett el. Ennek fényében a jövõrõl beszélgettem Ritecz Györggyel,
az egyesület elnökével és ifj. Rónai Lajossal, a népi együttes mûvészeti vezetõjével.
Váratlanul érte Önöket a megszorító intézkedés?
RITECZ GYÖRGY: Az önkormányzat alakuló ülésére valamennyi bagi civil szervezet meghívást kapott, amibõl arra következtettünk, hogy az újonnan felálló
képviselõ-testület szoros együttmûködésre törekszik a civil szférával. Éppen
ezért hideg zuhanyként ért bennünket

az a levél, amelyben a támogatás visszavonásáról értesítették az egyesületet.
Nehezményeztük, hogy a döntés elõtt
nem ültek le velünk, és nem kérdeztek
meg arról, milyen gondot, nehézséget
fog ez okozni nekünk.
A levél kézbevétele után találkozót kértünk a polgármester úrtól, hogy tisztázzuk a kialakult helyzetet: kapunk-e 

A Bagi Hírlapot ez év elsõ negyedévében
még ingyenesen juttatjuk el minden bagi
háztartásba. Áprilistól azonban a kijelölt
boltokban lehet majd megvásárolni.
(Ezek listáját és a lap árát a következõ
lapszámban tesszük közzé.)
A zökkenõmentes átállás miatt arra
kérünk mindenkit, akik a késõbbiekben
is szeretnék olvasni a hírlapot, hogy a
hátoldalon található szelvényt vágják ki,
és jutassák el a polgármesteri hivatalba!
Azt szeretnénk ugyanis, hogy azokhoz,
akiket érdekelnek a faluban zajló
események valóban eljusson
a lap minden hónapban.
a szerkesztõk
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S RENDÕRSÉGI HÍREK

Hamis
adománygyûjtõk
AZ ASZÓDI RENDÕRÕRS
TÁJÉKOZTATÁSA
Az Aszódi Rendõrõrs felhívja a lakosság figyelmét, hogy hamis adománygyûjtõk garázdálkodnak a környéken. Telefonkönyvbõl kinézett telefonszámokat hívnak fel, és
az aszódi mentõállomás négy új gépkocsijának berendezésére kérnek adományokat. Az aszódi mentõállomás azonban tájékoztatta a rendõrséget, hogy az õ megbízásukból nem folyik adománygyûjtés.
Ezzel kapcsolatban egy lakossági
bejelentés történt Hévízgyörkrõl. Telefonos megkeresés után postaautóval érkeztek az ál-adománygyûjtõk, és egy lezárt boríték ellenében 5000 Ft-t kértek
az adakozótól. A borítékban egyébként
köszönõlevél volt. A rendõrség sajnos
tehetetlen az esettel kapcsolatban,
mert az adománygyûjtõk felelõsségre
vonáskor azzal védekeztek, hogy õk csupán a „postás" szerepét töltötték be.
Ezért kérünk mindenkit, hogy erre a célra ne adakozzanak, mert a felajánlott
összeg nem oda kerül, ahova szánják.
Sajnos az elmúlt idõszakban több betörés is történt Bagon: a Dutka-dûlõn egy
hétvégi házat raboltak ki, a faluban pedig
egy családi házba törtek be, ahonnan
mûszaki cikkeket tulajdonítottak el.
Az OMW benzinkútnál parkoló egyik
busz tankjából január 22-én gázolajat
szívtak le, az Osterbraum sörözõ udvaráról egy tévét loptak el, egy családi ház
udvaráról pedig egy alumínium csónakot
tulajdonítottak el ismeretlen elkövetõk.
Elsõbbségadás elmulasztása miatt
egy nagyobb anyagi kárt okozó karambol történt január elején.
A járõrszolgálatot január 18-án verekedés miatt riasztották, több kés- és
kardszúrással sebesítették meg a sértettet. Egy nyolc hónapos terhes kismamát pedig élettársának volt anyósa
bántalmazott január 30-án.

Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának
0–24 óráig hívható telefonszáma:
06-20/516-5940

AZ ÕSBÛN – ismeretlen szerzõ grafikája
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 egyáltalán ezentúl önkormányzati se-

gítséget. Ez a megbeszélés nagyon pozitívan zárult. Tóth Gábor polgármester úr
vázolta az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetét, és hangsúlyozta, hogy az együttes fennmaradásáért, a pénzügyi helyzet
rendezõdését követõen, mindent meg fog
tenni az önkormányzat, mert e nagy múltú, sikeres, számtalan elismeréssel és díjjal
büszkélkedõ együttesre szüksége van a falunak. Addig is biztosított arról bennünket, hogy a bagi mûvelõdési ház továbbra
is otthona maradhat az együttesnek. Ez is
konkrét segítség, hiszen ott tartjuk próbáinkat, irodánk is van az épületben, és
ezért sem bérleti díjat, sem rezsi-hozzájárulást nem kell fizetnünk.
A jelentõs megvonás veszélyezteti
az együttes fennmaradását?
RITECZ GYÖRGY: Rövid távon egyelõre
nem, ugyanis igyekszünk mindenféle pályázati lehetõséget kihasználni. Az elmúlt
évben is jelentõs összegeket nyertünk pályázati úton. Szó sincs arról, hogy a Muharay Elemér Népi Együttes megszûnne,
csak pillanatnyilag nehezebb idõszakot
kell átvészelnie. Ezenkívül nagyon számítunk a személyi jövedelemadók 1 százalékának felajánlásaira is, amely az elmúlt években jelentõs összeggel segítette
az együttes munkáját.
IFJ. RÓNAI LAJOS: A pályázati pénzek nem
mindig elõnyösek, mert sajnos nagyon kevés a szabad felhasználású pályázat, ugyanis
sokszor nem a mûködés biztosítására, ha-

„E nagy múltú, sikeres, számtalan elismeréssel és díjjal büszkélkedõ együttesre
szüksége van a falunak“

nem csak technikai berendezések vásárlására, ruhák beszerzésére, egy-egy bemutató megszervezésére írnak ki pályázatot. Az
elnyert pénzt pedig, csak a pályázati kiírásban megjelölt módon lehet elkölteni.
RITECZ GYÖRGY: Jelen helyzetben azonban a külföldi meghívásokat vissza kell
utasítanunk, mert nem tudjuk, hogy az
útiköltségre lesz-e fedezet. Ez két okból
is nagyon fájó. Amatõr együttesrõl van
szó, melynek tagjai szabadidejükben
vesznek részt a munkában, akik semmiféle juttatást nem kapnak magas színvonalú közremûködésükért. Egy-egy külföldi
utazás számukra jutalmat, elismerést jelent. Másrészrõl pedig ez azt jelenti, hogy
az együttes nem fogja tudni emiatt Bag
hírnevét növelni határainkon kívül.
Mi lesz akkor, ha továbbra sem tudja
Önöket támogatni a bagi önkormányzat?
RITECZ GYÖRGY: A népi együttes minden jelentõsebb bagi rendezvényen részt
vesz, nélkülünk nehéz elképzelni a karácsonyi mûsort, a falunapot és egyéb ün-

KISTÉRSÉGI HÍREK
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Tanácsa 2007. január 30-án
ülést tartott.
A Tanács elfogadta I. félévi tervezett
munkaprogramját. Az ülésen elsõként a
kistérségi közoktatási intézkedési terv elkészítésérõl esett szó. A Társulás 2006. októberében döntött a terv kidolgozásáról, majd megállapodást kötött a PREKOG Pedagógiai Szolgáltató Intézettel e feladat ellátására. (A megállapodás emellett egyéb pedagógiai szakmai
szolgáltatások ellátásával is megbízta az
intézetet.) A kistérségi közoktatási intézkedési
terv három évre határozza meg a közoktatási
fejlesztési feladatokat, a térség közös feladatellátás lehetõségeit.
A Tanács az elkészült tervet egyhangúlag
elfogadta, és kéri a társult települések képviselõ-testületeit a terv megvitatására, oktatási
intézményeiket pedig a véleményezésre.
Következõ napirendi pont a Társulás 2007. évi
költségvetésének megvitatása volt.

A költségvetés a szociális és gyermekjóléti feladatokon, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat
mûködtetésén túl lehetõvé teszi, hogy a Társulás – a munkaszervezeten keresztül – térségfejlesztési programok, projektek megvalósítását
kezdeményezze, és az azokhoz szükséges háttérmunkát biztosítsa. Az elfogadott költségvetési terv szerint az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Társulása 2007. évi bevételeinek tervezett összege 100 821 000 Ft, amely tartalmazza a közös feladatellátásra igényelhetõ állami normatívákat (66,6 millió Ft), az egyes vállalt feladatokhoz az önkormányzatok által biztosított pénzeszközöket (14 millió Ft), valamint az
egyéb átvett pénzeszközöket (20 millió Ft).
A fõbb kiadások a következõk: a Társulás
munkaszervezete személyi és dologi kiadásaira
20 millió Ft, a a társult települések belsõ ellenõrzési feladatellátására 11,5 millió Ft , a pedagógiai
szakmai szolgáltatások közös szervezésre 2,5
millió Ft, az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata mûködésére 36,8 millió Ft, a szociális
és gyermekjóléti feladatok ellátására – amely
minden településre kiterjedõ intézményfenntartó
társulás keretében valósul meg – 29,9 millió Ft.
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nepeket. A fellépések alkalmával ki kell
fizetnünk a zenekart, és egyéb költségeink is felmerülnek. Ha az önkormányzat
nem tud támogatni minket, akkor sajnos ezeknél a fellépéseknél kérnünk kell
az önkormányzati költségátvállalást.
IFJ. RÓNAI LAJOS: A Muharay Népi
Együttes a minket övezõ kistérség fiataljait fogja össze. Lehet, hogy nem mindenki bagi a csoportban, de ha bárhol
járunk, és megkérdezik, honnan jöttünk, azt mondjuk: bagiak vagyunk. Az
együttes Bag hírét viszi mindenfelé,
ezért úgy gondolom, a falu vezetésének
is fontos szempont lesz ez a támogatás
megszavazásakor.
RITECZ GYÖRGY: Január 29-én reggel a
Kossuth rádió, „Az én Hazám“ címû reggeli mûsorában Tóth Mihályné Sápi Julianna, az együttes alapító tagja beszélt a
bagi népviseletrõl, annak elkészítésérõl,
arról, neki mit jelent az együttes, a hagyományõrzés. Szerintem óriási jelentõsége
van annak, hogy falunkról országos szin-

ten is hallhattunk, amire alkalmat együttesünk munkája és közismertsége adott.
Mire készül most az együttes, mikor
láthatjuk õket újra?
IFJ. RÓNAI LAJOS: Most készülünk évi
szokásos gálamûsorunkra. Az este keretében látható lesz mindaz, amivel az elmúlt évben foglalkoztunk. Új mûsorszámokat, új és felújított koreográfiákat
viszünk színpadra, valamint folytatjuk
népi hagyományok bemutatását is. Erre
várunk mindenkit szeretettel.
RITECZ GYÖRGY: Az egyesület áprilisban
tisztújításra készül, a jelölõ bizottság felállítása már folyamatban van. Szeretném
megragadni az alkalmat, hogy egyesületünk tagjai sorába hívjak mindenkit, aki
az egyesület munkáját segítve szeretné
kifejezni szülõföldje iránti elkötelezettségét. A tagfelvételi kérelmeket írásban
kérjük eljuttatni a mûvelõdési házba. A
közgyûlés idõpontjáról a Bagi Hírlapban
is értesítést fogunk közzétenni.
K.R.

A MUHARAY ELEMÉR NÉPMÛVÉSZETI EGYESÜLET
SIKERES PÁLYÁZATOK ÚTJÁN ELNYERT TÁMOGATÁSAI:
Nemzeti Civil Alapprogram 2005. évi pályázatán: 1 millió forint (2006-ban fizették ki.)
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázatán: 1 millió forint
Nemzeti Civil Alapprogram 2006. évi pályázatán: 1,2 millió forint
(2006-ban ebbõl még csak 390 ezer forintot utaltak ki részükre.)

Pest Megyei Önkormányzat pályázatán: 0,3 millió forint

A Társulás tavaly novemberi határozata tette szükségessé az Aszódi kistérség és településeit érintõ fejlesztési terv felülvizsgálatát, mivel
az eredetihez képest több településen változott
az, hogy mely fejlesztési tervek élveznek elsõbbséget. A projekteknek ezen kívül illeszkednie kell
a Közép-magyarországi operatív programhoz,
valamint a régió által pályázható más operatív
programokhoz.
A fejlesztési tervben szereplõ kistérségi
szintû, elsõbbséget élvezõ fejlesztéseket (felszíni
csapadékvíz elvezetése a kistérség településein,
egységes informatikai koncepció és rendszer kialakítása, valamint Kistérségi Közösségi Központ kialakítása, a térség humán szolgáltató
rendszerének fejlesztése) a Tanács kilenc igen

szavazattal elfogadta. A Tanács döntött a felszíni
csapadékvíz-elvezetéshez kapcsolódó pályázati
elõkészítõ munkáról, melynek szükséges önrészét
a társult önkormányzatok lakosságszám-arányosan biztosítják. A projekt célja, hogy a kilenc településen kiépüljön a vízelvezetõ csatornahálózat
és a vízgyûjtõk rendszere, megvalósuljon a Galgapatak vízgyûjtõ területének rendezése.
A következõ napirendi pont: a Társulással
kapcsolatos információk rendszeres megjelenése a kistérségi médiában.
Itt két döntés született: a Tanács szükségesnek tartja, hogy a települési újságokban
rendszeresen tájékoztassa a lakosságot a kistérségi feladatokról, aktuális témákról, továbbá
tárgyalásokat kezdeményez két információ-

BAGI HÍRLAP 3

Meghívó
A Muharay Elemér Népi Együttes
mindenkit szeretettel vár
gálamûsorára a BAGI DÓZSA GYÖRGY
MÛVELÕDÉSI HÁZBA.
A GÁLA IDÕPONTJA:
2007. február 17., 17 óra

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Támogató adományaikat
köszönettel fogadjuk.

RÖVIDEN
A NAGYVÖLGYI ÁROK UTÁN megkezdõdik a salakos út megtisztítása is a burjánzó növényzettõl. Reméljük, tavasszal már
gyalogosan, kerékpárral könnyedén át lehet jutni az úton Aszódra.
A BAGI TC ‘96 ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT
között a bagi foci jövõjérõl lapzártakor
még folytak a tárgyalások, ezért sem a
klub vezetése, sem az önkormányzat érdemben nem nyilatkozott. Reméljük, a
következõ számban már tájékoztatni tudjuk a szurkolókat a foci klub jövõjérõl.
2007. FEBRUÁR 1-jétõl Tóth Tiborné
átvette a jegyzõi feladatok ellátását
Dr. Braun Pál volt megbízott jegyzõtõl. Sikeres és eredményes munkát kívánunk neki!

szolgáltatással foglalkozó céggel, hogy a jövõben információkat közöljenek a Társulás tevékenységérõl.
A Társulási Tanács elfogadta a 2006. évi pályázati beszámolókat, módosította a társulás
munkaszervezete alapító okiratát, tudomásul vette a belsõ ellenõrzési vezetõ személyére vonatkozó javaslatot, mely szerint a társult települések
(Bag, Domony, Hévízgyörk, Galgahévíz, Iklad,
Kartal, Tura, Verseg) belsõ ellenõrzési feladatainak szervezését februártól Kerek Márta látja el.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása üléseinek anyaga és a
társulás tevékenységére vonatkozó információk olvashatók a társulás honlapján:
www.aszodikisterseg.hu.

PÁLYÁZATI LEHETÕSÉGEK:

Aszódi kistérség

Önkormányzati bérlakás program: http://www.aszodikisterseg.hu/index.php?menu_id=35&action=2&tender_id=40
Iskolatej program: http://www.aszodikisterseg.hu/index.php?menu_id=35&action=2&tender_id=39
Számítógépek kiosztása: http://www.aszodikisterseg.hu/index.php?menu_id=35&action=2&tender_id=20
Családbarát Munkahely 2007: http://www.aszodikisterseg.hu/index.php?menu_id=35&action=2&tender_id=14
Környezetkultúra szakalapítvány pályázata: http://www.aszodikisterseg.hu/index.php?menu_id=35&action=2&tender_id=43
További pályázati lehetõségeket találnak honlapunkon (www.aszodikisterseg.hu) a „Hasznos linkek” címszó alatt.
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× A NYUGDÍJASKLUB HÍREI

Pótszilveszter 2006!
2006. január 6-án, szombaton a mûvelõdési házban pótszilvesztert tartott
a Bagi Nyugdíjasklub. A jó hangulatról, muzsikáról, táncról Bálint Piroska
versbe szedte érzéseit, gondolatait.

BÁLINT PIROSKA:

PÓTSZILVESZTER
Julis néni, Panka néni táncol,
körbe-körbe,
kettõt jobbra, kettõt balra,
gyere be a körbe.
„A piros bagi dombtetõn
integet a szeretõm“–
neked szól a nóta,
a talpalávalót a bagi zenekar
vidáman húzza.
Mi most bút felejteni jöttünk.
Ne szomorkodj ott magadban,
érezd magad jól közöttünk!
Egyszer csak éjfélt üt az óra.
Mi észre sem vettük,
hogy egy év már megint
elszállt felettünk.
Hé, barátom, egy évvel már
megint öregebbek lettünk!
„Isten, áldd meg a magyart!“
– szól a Himnusz.
S ha lehet, jó kedvvel, bõséggel,
ne ellenséggel!
Ebben a rohanó világban oly nehéz
Igaz embernek lenni.
Tanuljuk meg egymást
tisztelni, szeretni.
Bár az ember lehet gazdag
vagy szegény,
csak úgy lehet boldog,
ha békében él.
Isten áldj meg minden embert,
ki a földön él!
Bag, 2007.01.06.

BÚT FELEJTÜNK – ismeretlen szerzõ
grafikája
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Óvoda a gyermekekért
Községünkben mûködik egy alapítvány, amely a címben szereplõ nevet viseli.
De hát ki másért létezhet egy óvoda, mint a gyermekekért, kérdezhetnénk.
Valóban az óvoda értük van, ám az alapítvány segítségével még többet, szebbet
és jót tud nekik nyújtani.
Tábik
Andrásné
köszönti
a bálozókat

Muharay-s
lányok
készülnek
a fellépésre
Szovicsné
Kolesza
Erika
óvó néni
elõadás
közben
Így kell járni...

„TELT HÁZ, SOK ISMERÕS,
SOK-SOK TOMBOLANYEREMÉNY
ÉS NAGY-NAGY SZERETETTEL
ÖSSZEÁLLÍTOTT MÛSOR FOGADTA,
VÁRTA A VENDÉGEKET“
Az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 1996-ban alakult, az óvoda
épületében lévõ két szolgálati lakás
átépítésének, csoportszoba, iroda kialakításának támogatására. Miután az építkezéssel elkészültek, világossá vált, hogy
az alapítvány nagyon sokat tudna segíteni abban, hogy ösztönözze a község lakóit, közösségeit és vállalkozóit a gyermekek testi és értelmi nevelésének, fejlõdésének elõsegítésére, hogy segítségükkel az ehhez szükséges tárgyi feltételeket
elõ lehessen teremteni.
Azóta – az alapítvány lelkes kuratóriumi tagjainak köszönhetõen – az óvodai
csoportok asztalokat, kis székeket, különbözõ bútorokat, idén policarbonát étkészleteket, szép új függönyöket kaptak. Alapítványi pénzbõl vásárolnak az óvónõk
minden évben karácsonyi ajándékot csoportjaiknak, és szintén az alapítványnak
köszönhetõ, hogy az óvoda udvarára egyre több, az Európai Unió követelményeinek megfelelõ udvari játék kerül.
Az alapítvány minden évben, a báli
szezon derekán jótékonysági bált rendez a

mûvelõdési házban, melyet idén január
27-én tartottak. Telt ház, sok ismerõs,
sok-sok tombolanyeremény és nagy-nagy
szeretettel összeállított mûsor fogadta,
várta a vendégeket. Az óvó nénik mulatságos népmesei történeteket mutattak be,
nagy kanál humorral fûszerezve, megteremtve a bál alaphangulatát: a jókedvet.
(Nem csoda, hogy a korán hazatérõk reggel negyed hétre, a mulatósak pedig negyed nyolcra értek csak haza.) A Muharay
Elemér Népi Együttes fergeteges bemutatója után finom vacsora, tánc, mulatás, a
szerencséseknek tombolanyeremény következett.
Az alapítvány nagyon köszöni mindenkinek, aki ott volt, hogy jelenlétével támogatta munkájukat. Külön köszönet azoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik tombolanyereményt ajánlottak
fel. És köszönet azoknak is, akik adójuk
1%-át ajánlják fel részükre.
Reméljük, jövõre még több óvodás korú gyermek apukája és anyukája dönt úgy,
hogy mulat egy jót „gyermekei javára“.
K.R.
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Nem lehet elég korán kezdeni
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A MUHARAY NÉPI EGYÜTTES ALSÓS CSOPORTJÁRÓL
Ejtsünk pár szót errõl a csoportról is,
mert évek múlva õk lesznek majd az
együttes derékhada, akik tovább öregbíthetik a néptánc terén a bagiak hírnevét. Közel ötven kisgyerek, fiúk-lányok
vegyesen járnak ide.
Szeptember óta hetente kísérem az
unokámat az egyesület által legkisebbeknek tartott néptánc tanfolyamra, így hetente szemtanúja vagyok a fejlõdésüknek.
Óriási ez a fejlõdés, hiszen ezek a
négy-nyolc éves gyermekek most ismerkedhettek meg elõször a néptánc mozgáselemeivel és azzal, hogy mindezt dallamra, ritmusra kell tenniük. Ráadásul
egyszerre kell mozdulniuk a táncosukkal, rá is figyelve. Közben hihetetlen
módon fejlõdik a mozgás-koordinációjuk, ami elõsegíti az írási, olvasási, matematikai képességük fejlõdését. Amellett önfegyelemre és közösségi szellemre
is oktat. Mindezt ifj. Rónai Lajos, az alsós csoport vezetõje jókedvûen és oly

% HÁZUNK TÁJA
Növényfajtáink 70-80
százaléka novembertõl márciusig pihen: nincs
szükségük annyi vízre és
tápanyagra, mint nyáron.
Egyes fajták esetében,
hogy nyáron igazi pompájukban kiteljesedhessenek,
radikális víz- és tápanyag
megvonásra is szükség van.
Növényeinket soha ne kezeljük egyformán, ahány
fajta növény, annyi különbözõ igényt kell számon
tartanunk.

ügyesen vezeti, hogy a
gyermekek örömmel jönnek a foglalkozásokra.
Önfeledten táncolnak és
játszanak, hiszen a tánc
mellett megismerhetnek népi játékokat,
kiszámolókat és népdalokat is.
Ez a legtisztább hazaszeretetre nevelés, mert a foglalkozásokon megszeretik,
értékelik, sõt tudatuk részévé válik nemzetünk legfõbb kincse: a népmûvészet.
ifj. Rónai Lajos még arra is gondot
fordít, hogy a csoport tagjai ne csak a
bagi, hanem más tájegységek népi hagyományaival is megismerkedhessenek.
A legkisebbek február 17-én az együttes gálamûsorán – a sárközi játékokkal és
táncokkal – már bemutathatják tudásukat. Kérjük Bag lakosait, minél többen
tiszteljék meg részvételükkel az elõadást,
hiszen méltán büszkék lehetünk a
Muharay Népi Együttesre, tudásukra és
mûvészetük színvonalára.
Baczoniné Felszeghy Katalin

Bagról
Elszármazottak Bálja
Bag Nagyközség Önkormányzata
szeretettel várja bagi születésû polgárok és barátaik jelentkezését,
akik a megmaradt családi, rokoni,
baráti kapcsolataikon kívül is ápolni szeretnék szülõfalujukhoz,
Baghoz való kötõdésüket, és szívesen megtisztelnének bennünket jelenlétükkel egy, az idei évben megtartandó rendezvényen, melynek
mottója: Itt születtem én ezen a tájon. Kérjük a Bagon élõ hozzátartozók szíves segítségét, hogy e felhívás eljusson az érintettekhez.
BEB (BAGRÓL
ELSZÁRMAZOTTAK
BÁLJA) ELÉRHETÕSÉGEI:
Programgazda: Balázs Gusztáv
Tel./fax: 28/ 408-369,
vagy 30/ 314-2492,
e-mail: bgusztav@dpg.hu
Elõre is köszönjük, hogy elfogadják
meghívásunkat.
Bag Nagyközség Önkormányzata

Tél végi virágápolás
Lassan véget ér a tél, de a nap még mindig
alacsonyan jár, korán sötétedik, késõn világosodik.
Sokan úgy gondolják, hogy a meleg, száraz levegõjû,
fénytelen szobákban ugyanúgy élnek a növények,
mint a nyári hónapokban.
TÉLI ÉS KORA TAVASZI
NÖVÉNYEINK ÉS ÁPOLÁSUK

Primula
14–18°C-os hõmérsékletet
kedveli, melegben ugyanis
elsárgul. Közepes vízigényû,
alulról locsoljuk. Az elnyílt

IRÁNYELVEK A TÉLI PIHENÕ ALATT
Ritkábban locsoljuk a növényeinket, páraigényük is kisebb.
Tápanyagot 3-4 hetente adjunk nekik.
Novembertõl márciusig terjedõ idõszakban ne ültessünk át
egy növényt sem.
Ha szellõztetjük a lakást, soha ne engedjük, hogy a kinti
hideg levegõ közvetlenül érje növényeinket.
A leander, a hibiszkusz és a datura, ha túl meleg helyiségben
teleltetjük õket, hajlamosak a tetvesedésre. Ha leveleiken
megjelennek a virágtetvek, azonnal különítsük el õket,
és kezdjünk hozzá a tetûk vegyszeres irtásához.

virágokat mindig szedjük le
róla, mert ezek alatt található a sok új bimbó. Ha elvirágzott vagy elsárgult, ne
dobjuk ki, mert áprilistól kiültethetõ a kertbe. A szabadban az évelõ növényekhez
hasonlóan viselkedik, de télen le kell takarni.

Jácint és hajtatott
hagymások
10–15°C-os hõmérsékletetû
helyiséget szeretik, viszonylag
alacsony a vízigényük. Minél
melegebb helyen tartjuk õket,
minél több vizet kapnak, annál hamarabb elvirágoznak.
Hagymájuk õsszel állandó
helyre kiültethetõ.

Szobában is nevelhetõk
a tavaszi hagymás virágok

Korallvirág,
fokföldiibolya
18–22°C közötti hõmérsékleten érzik jól magukat.
Közepes vízigényûek, öntözzük meg õket alaposan
alulról, aztán várjunk, amíg
a föld kissé kiszárad.
Szeretik a napos, világos helyet, de a korallvirág
északi és nyugati fekvésû
helyiségekben is jól érzi
magát. Tápanyagot ebben
az idõszakban csak háromnégy hetente adjunk nekik.
Bármilyen kombinált vagy
sima mûtrágyát alkalmazhatunk.
Árvácskás Ági
okleveles virágkötõ
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Színes forgatag, karneváli hangulat
1

5

2

3

4

1) Kislányok forgatagban
2) A halálfejes lepke
3) A múmiák
4) Eredményhirdetésre várva
5) Tánc a „parketten“
6) Tombolán nyertem!

6

Általános iskolásaink február 3-án tartották farsangi báljukat a mûvelõdési házban.
Idén ugyan nem nagyon volt tél, amit búcsúztatni lehet, ám ez nem szegte kedvüket,
hogy ötletesnél ötletesebb jelmezekben, jókedvvel, tánccal köszöntsék a tavaszt.
Igazi hölgyek és urak, a nyolcadik
osztályosok nyitó táncával kezdõdött a bál, utánuk a kisebbek léptek színre. Harminchat egyéni és tíz csoportos jelmezes vállalta a megmérettetést a jelmezversenyen. Sok-sok királynõ mellett (ez a
jelmez volt a lányok körében a sláger)
megjelentek ötletes, egyedi kivitelezésû
jelmezesek is. A három tagú zsûri, Baginé
Oláh Ildikó vezetésével bizony nem volt
könnyû helyzetben a döntés tekintetében,
de úgy tûnt, õk is az eredeti, saját készítésû jelmezeket értékelték inkább.

A felvonulás után felcsendült a zene,
és ellepték a parkettet a táncosok. Volt
olyan anyuka, akit nyolcadikos nagyfia
hívott táncba, és hát erõsen felfelé kellett
néznie, ha bele szerett volna nézni pici
fia szemébe. Ilyenkor látszik nagyon,
mennyire megnõtt a gyerek! A zsúfolásig
megtelt mûvelõdési házban anyukák,
apukák, nagymamák, rokonok perdültek táncra szeretett gyerekek, unokák
táncosaként. Jó alkalom volt a bál az
együttlétre, ilyenkor talán még a kamaszok sem annyira kamaszok...

A JELMEZVERSENY EREDMÉNYE:

Egyéni jelmezek kategóriában
I. HELYEZETT:
a halálfejes lepke, Palkovics Medárd
II. HELYEZETTEK:
a micimackós ceruzatartó (Rózsa Szimonetta)
és a lovag (Paltán Gergõ)
III. HELYEZETTEK:
a kínai kislány (Benedek Kata)
és a cserkész (Angyal Levente)

Csoportos jelmezek kategóriában
I. helyezettek: Hónapok és a Strucc
II. helyezett: pom-pom lányok
III. helyezést nem osztott ki a zsûri

Þ KÖRNYZETÜNK VÉDELMÉBEN

Apró lépések a globális felmelegedés ellen
A Föld légköre olyan, mint
egy üvegház. A napfény
a légkörön keresztül eléri a Földet.
A láthatatlan infravörös sugárzás
visszatükrözõdik az ûrbe. Néhány
légköri gáz, amelyeket üvegházgázoknak nevezünk, megakadályozza, hogy a sugárzás elhagyja
a Föld légkörét, és visszatükrözik
azt a Föld felszínére. Üvegházhatás nélkül a Föld túl hideg lenne
számunkra. Körülbelül 33 °C-kal
hidegebb lenne, mint most. Az
utóbbi idõkben az üvegházgázok
(hat fõ üvegházgáz létezik, a leggyakoribb a szén-dioxid) mennyi-

A múlt század második fele óta az átlaghõmérséklet a Földön
körülbelül 0,6 °C emelkedett. A történelemben ismert tíz legforróbb évet 1980 óta élte át az emberiség. Egyre gyakoribbak az aszályos idõszakok, erdõtüzek, árvizek. Nem is olyan
régen hatalmas orkán (Kirill) pusztított kontinensünkön.
sége a légkörben megnövekedett,
több infravörös sugárzás tükrözõdik vissza a Földre, és ez okozza
a globális felmelegedést.

A BÛNÖS SZÉN-DIOXID
A földi légkör széndioxid-tartalma
már veszélyesen közel jár ahhoz a
kritikusnak tartott értékhez, amely
visszafordíthatatlan változásokat

okozhat. A légkör jelenleg 380/millió részecske arányban tartalmazza
az üvegházhatást okozó gázokat; az
arány az ipari forradalom elõtt 275
volt. Ezért többek között az ipar, az
erõmûvek, a szárazföldi szállítás és
a háztartások felelõsek. Ugyanakkor
óriási erdõterületeket vágtak ki vagy
égettek le, melyek természetes módon nyelték el a szén-dioxidot.

KÖVETKEZMÉNYEK
Azok a helyek, amelyek már most
is melegek, még forróbbá válnak;
ahol hûvös az idõjárás, ott meleg
lesz, és így tovább. Ha egy korábban hûvös terület meleggé válik,
néhány állat megpróbál hidegebb
területekre költözni, és ennek következtében nagyobb harc folyik
majd az élõhelyért és a táplálékért
az érintett területeken.
Néhány növény örökre eltûnhet és kihalhat, ami az azokon élõ
állatok kihalását is okozhatja.
Lehetetlenné válik bizonyos
gabonafélék és haszonnövények
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KELLÕ KÖRÜLTEKINTÉSSEL MEGELÕZHETJÜK

A bölcsõhalálról
A bölcsõhalál elnevezése onnan ered, hogy alvás közben
elhunyt csecsemõket a bölcsõjükben találták meg, és arcukon nem láttak fájdalomra, szenvedésre utaló jeleket.
A bölcsõhalál (SIDS=Hirtelen Csecsemõhalál Szindróma) csecsemõkorban (0–12 hó) alvás közben bekövetkezõ hirtelen légzésleállás, amely halálhoz vezet. Többségében 2–4 hónapos kor között
fordul elõ, 6 hónapos kor után ritkább.
A bölcsõhalál a leggyakoribb halálozási ok csecsemõk körében, bekövetkezését
a légzõközpont zavarával magyarázzák.
Légzésleállás következtében kialakult oxigénhiányos állapotra a gyermek nem ébredéssel, mozgással, sírással reagál, hanem
mindenféle jel nélkül leáll a légzése.
Csecsemõk fekhelyének kialakításakor ügyelni kell arra, hogy ne legyen pu-

ha, nem szabad párnát használni, és meg
kell gyõzõdni arról, hogy a csecsemõ arca nincs betakarva. A hálózsák használata ajánlott.
Azoknál a csecsemõknél, akiknél 20
másodpercnél hosszabb légzéskimaradást
tapasztaltak, az otthoni légzésfigyelõ készülék használata mindenképp indokolt.
Más esetekben a szülõknek kell mérlegelni, hogy használnak-e légzésfigyelõ készüléket. A közhiedelemmel ellentétben az
oltások nem emelik a hirtelen csecsemõhalál kockázatát.
Marinka Edit
védõnõ

Egy százalék
A magyar törvények lehetõvé teszik, hogy adóforintjaik egy része
ne a közös kalapba kerüljön, hanem általunk, az adóbevallás
során megjelölt szervezet számlájára utalja át az APEH. Éljünk
ezze a lehetõséggel, hogy a bagi civil szervezetek mûködését,
céljaik megvalósítását segítsük.
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
Bagi Polgárõrség
Muharay Elemér Népmûvészeti Egyesület
Helytörténeti Baráti Társulat

adószáma: 18673144-1-13
adószáma: 18697562-1-13
adószáma: 19184472-1-13
adószáma: 19181943-1-13

MIT KELLENE TENNI?

termelése, ami a gazdákat is
arra kényszeríti, hogy új helyre költözzenek.
A sarkkörökön található jég olvadni kezd, a tengerszint megemelkedik. Sok sziget és part menti övezet víz alá kerül.
A szélsõséges idõjárási jelenségek: orkán, aszály, hurrikánt, stb. (és
azok következményei: árvíz) gyakrabban fordulnak elõ.

A Föld csupán 0,1 °C -os hõmérséklet-változáshoz és 2 centiméternyi tengerszintváltozáshoz képes
alkalmazkodni az évek során. Annak érdekében, hogy ezeken a határokon belül maradjunk, már most
60%-kal kellene csökkentenünk az
üvegházgázok kibocsátását! Mindez csak a világ valamennyi országának és azok kormányainak összefogásával lehetséges.

MIT TEHETÜNK MI?
Csökkentsük az energiafogyasztást
azáltal, hogy az energiát ésszerûen
használjuk. Olyan hûtõgépet, mosógépet válasszunk, amelyek a lehetõ
legkevesebb energiát fogyasztják.

BAGI HÍRLAP 7

Vizsgálatok szerint a bölcsöhalál
bekövetkezésének esélyét az alábbi
tényezõk növelhetik.
BIOLÓGIAI TÉNYEZÕK:
fiatal (20 év alatti) anyai életkor
bölcsõhalálban meghalt testvér
nem (fiúk körében gyakoribb)
koraszülöttség
alacsony születési súly
csecsemõkori 20 másodpercnél
hosszabb légzéskihagyás
ikerszülés
lázzal járó fertõzõ betegség
KÖRNYEZETI TÉNYEZÕK:
hason fekve altatás
anya kábítószer-fogyasztása
a terhesség és a szoptatás alatt
anya dohányzása a terhesség
és a szoptatás alatt
passzív dohányzás
õszi-téli idõszak, napszak (hajnali órák)
túlöltöztetés, vastag takaró használata
lakás túlmelegítése
rossz szociális körülmények
levegõ szennyezettsége
puha matrac vagy ágynemû
közös ágyban alvás a szülõvel

Bonifác Alapítvány
Bagi Egyházközség Szent András Alapítvány
„Százvirágú Kendõ” Alapítvány
Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesülete
Postagalamb Egyesület

adószáma: 18674482-1-13
adószáma: 18666894-1-13
adószáma: 18693568-1-13
adószáma: 18698934-1-13
adószáma: 1970040902-42

A Bagi Nyugdíjasklub egyesületként való bírósági bejegyzése folyamatban van. Bírósági végzés nélkül azonban nem tudnak adószámot kérni. Reméljük, 2007. május 20-ig meglesz az új adószám.
Kérjük azokat a bagi civil szervezeteket, akik nem szerepelnek
a listán, viszont szeretnék kérni a személyi jövedelemadó
1%-nak felajánlását részükre, jelezzék szerkesztõségünkben.
Köszönjük.
kr.

Kevesebbet járjunk autóval, használjuk a tömegközlekedési eszközöket. Menjünk gyalog vagy kerékpárral, amikor lehetõségünk van rá.
Ne feledkezzünk meg arról,
hogy a gyárak olyasmit állítanak
elõ, amit mi is fogyasztunk. Használjunk újrahasznosított papírt és
többször használatos termékeket.
Keressük a lehetõ legkevesebb
csomagolásba burkolt árucikkeket.
Az üzletközpontokban például ne
az elõrecsomagolt, hanem a kimért gyümölcsöket vásárjuk meg.
A szennyezés nagy része a közlekedésbõl származik, beleértve a
teheráru-szállítást. Vásároljunk
olyan termékeket, amelyeket a lakóhelyünk közelében állítanak elõ.

A paradicsom, amit eszünk, külföldrõl származik vagy itthon termesztik? Valóban boldogabbá tesz
minket, ha télen is ehetünk epret?
Próbáljunk olyan termékeket
használni, melyeken feltüntetik az
„ózonréteget kímélõ“ címkét.
Kapcsoljuk le a villanyt, a TV-t
és a számítógépet, amikor nincs rájuk szükség. Ültessünk fát! A fa
szén-dioxidot, egyfajta üvegházgázt
vesz fel a levegõbõl.
Fontos a régi hûtõgépek és légkondicionáló berendezések újrahasznosítása. Ügyeljünk rá, hogy régi gépeink olyan helyre kerüljenek,
ahol gondoskodnak arról, hogy a freonok nem kerülnek a légkörbe.
Kun Marcella
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Böjtelõ hava

Február a böjt elsõ hava volt, mivel a
nagyböjt kezdete általában ebbe a
hónapba esik. Erre utal a hónap régi
magyar elnevezése: Böjtelõ hava.
Köznapi elnevezése latin eredetû, a
szabin februm, „tisztulás“ szóból ered.
Nevezték Halak havának, a reformkorban Télutó havának, és létezik
Jégbontó hava elnevezése is.
JELES NAPOK: FEBRUÁR
11. A betegek világnapja
14. Szent Bálint napja
18. farsangvasárnap
20. húshagyókedd
21. hamvazószerda, Nemzetközi
anyanyelvi nap
22. A bûncselekmények áldozatainak
napja
25. A kommunizmus áldozatainak
emléknapja, nagyböjt elsõ vasárnapja
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Mulatság és munka

Farsang ünnepe a tél és a tavasz nagy küzdelmének szimbóluma, az emberek a telet
szerették volna elûzni, s a tavaszt elõcsalogatni minél hamarabb jókedvvel, mulatozással. Kövérhéten, az idõszak utolsó hetében sok finnomságot, sok húst ettek. A
munka mellett farsang minden vasárnapján mulatság volt falunkban, az ünnep
végül háromnapos bállal záródott.

Böjtmás hava

Március köznapi elnevezése a latin
Martius hónapnévbõl ered. Jelentése:
Mars (isten) hava. Március régi magyar
neve Böjtmás hava. Az elnevezés arra utal,
hogy március a böjt második hónapja.
Nevezték Kos havának is, és ismeretesek
a Tavaszelõ, Kikelet hava elnevezések is.
JELES NAPOK: MÁRCIUS
1. A nukleáris fegyverek elleni harc
világnapja
2. 190 éve született Arany János,
a magyar líra halhatatlanja
4. nagyböjt második vasárnapja
5. Energiatakarékossági Világnap
8. Nemzetközi Nõnap
11. nagyböjt harmadik vasárnapja

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJA: FEBRUÁR 25.

1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fõtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul
letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban. Az
Országgyûlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében e napon a
kommunizmus áldozataira emlékezünk.
„Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van (...)
s mert minden célban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban; (...)
beivódik, evõdik velõdig;
eszmélnél, de eszme
csak övé jut eszedbe,“
(Részlet Illyés Gyula: Egy mondat
a zsarnokságról címû versébõl)

Bagon a farsang idõszakában falusi színjátszók színdarabokat is bemutattak.
A képen „A piros alma“ címû színdarab szereplõi láthatók (1930).

Hasonlóan kalákában végzett munka volt a tollfosztás is. A háznál
tartott libák kopasztásakor a finomabb
tollak a párnákba, dunnákba kerültek. A
házilag készült párna és dunna értékes
stafírungnak számított a házasságra készülõ lányok számára. A nagyobb tollakat
azonban fosztották: kezükbe fogták és
mindkét oldaláról lehúzták a tollat, a
megmaradt csutkát pedig eldobták. Nagyobb libatollakból tollúsöprût készítettek, amit kenyérsütésnél és egyéb konyhai munkák során használtak. (Ilyennel
söpörték le például a gyúródeszkát.)
A kisebb libatollból pedig kenõke lett. A
tollfosztókat a házigazdák mákos kukoricával kínálták. A szárított (akkori) csemegekukoricát több napig vízben áztatták,
majd egy éjszakán át fõzték. Kimerték a
fõzõlébõl, és cukros mákkal ízesítették.
Ez a munka is hétvégén többnyire
mulatsággal végzõdött. Gyakran megtörtént, hogy egy legény barátaival szövetkezve annak a lánynak a háza elé, aki
nem akart szóba állni vele, kiszórta a tollcsutkákat. Esõs, havas idõben az bizony
beleragadt a sárba, és ott éktelenkedett
tavaszig, míg annyira fel nem száradt a
föld, hogy el lehetett onnan söpörni. De
olyan is elõfordult, hogy a kikosarazott

legény a lány házának kiskapuját vitte fel
a háztetõre. Szedje le onnan, aki tudja!
A farsangolás szokása is élt Bagon, a
komaasszonyok családjukkal eljártak ebben az idõszakban egymáshoz látogatóba. A házigazda fõételként szalonnát, oldalast, kolbászt sütött, amihez tört
krumplit tett, mellé pedig fánkot, herõkét sütött. A fánk szalagos kellett legyen,
porcukorral ízesítették, amit kristálycukorból otthon daráltak.
A farsang mindig háromnapos bállal
záródott. Farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartott a nagy mulatság, ami valójában télbúcsúztató is volt. Vasárnap délelõtt ünneplõ ruhában mindenki elment
misére, délután litániára, majd ruhát váltott, és kezdõdhetett a tánc. A legények
a muzsikusokkal végigvonultak a falun,
hírül adva a mulatság kezdetét. Hétfõn
és kedden is elmentek misére, bármilyen
sokáig is tartott az elõzõ napi mulatság.
Farsang keddjén a bíró pálcájával ráütve
a mestergerendára jelezte, hogy az utolsó tánc kezdõdik, véget ér a mulatság.
Sokan azonban már korábban hazamentek, mert aki éjfél után ért haza, már
nem ehetett az ünnepi finomságokból,
kezdõdött a böjt.
Nagy Jenõné gyûjtése alapján
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MINDENNAPI KENYERÜNK
A húsvéti szent idõt bûnbánati idõvel
kezdjük. Ez a nagyböjt, ami hamvazószerdától húsvétvasárnapig, vagyis negyven napig tart. Húsvét vasárnapja a tavasz kezdetét
(március 21.) követõ holdtölte utáni vasárnapon van. A negyvenes szám Izrael negyvenéves
pusztai vándorlására, Mózes 40 napi sinaihegyi tartózkodására, de leginkább Jézus negyvennapos böjtjére emlékeztet.
Böjtöl az, aki ki akarja fejezni, hogy Isten az
ÚR életében, Istennel és nem a föld javaival akar
eltelni. Isten javunkra adta a világot, és szeretetre
hív, örök szeretetre hív, azaz ÖNMAGÁVAL akar
eltölteni, örök szeretetben. A próba: elismerem,
hogy csak Isten tudja betölteni életemet úgy,
hogy éljek; vagy úgy döntök, nem kell szeretete,
és eltelek önmagammal, a többi teremtménynyel, a világgal: ez a lassú halál.
A böjttel kifejezem Istenhez való viszonyomat. A böjttel kiüresítem magamat, hogy az Úrral
töltekezhessem. A böjt a test imája. Az Újszövetségben olvassuk: Jézus a Szent Lélektõl eltel-

KISEBBEKNEK

A NAGYBÖJTRÕL
ve otthagyta a Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a
pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit, de végül megéhezett. Ekkor megszólította a
sátán: Ha ISTEN FIA vagy, mondd ennek a kõnek, hogy váljék kenyérré (Lk. 4:1–13.).
Jézus imával, böjttel és cselekedettel teszi alkalmassá emberi természetét, az Istennel való
eggyé válásra és azt fejezi ki, hogy eggyé akar
válni az emberekkel is. A sátán, a hazugság atyja Jézust akarja rávenni, hogy emberi módon elképzelve váltsa meg a világot, gazdasági és politikai jólétet hozzon az embereknek. Jézus azonban kitart Atyja üdvözítõ akarata mellett, és
igent mond akaratára a szenvedésben és a kereszthalálban, hogy a bûntõl és következményeitõl váltson meg és feltámadásban részesítsen
az örök életben.

KISEBBEKNEK
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A böjt arra figyelmeztet, hogy a sátán a hasadon, a testies dolgokon keresztül próbál hatalmába keríteni. Mi lesz veled, ha nem lesz kenyered, állásod? A sátán arra sarkall, hogy mennél
nagyobbat harapjunk a világból, megjöjjön az étvágyunk és elfeledkezzünk Urunkról. Így bonyolódunk bele tisztességtelen birtoklásba.
Hamvazószerda a nagyböjt elsõ napja. A
szentmisén az elõzõ évi virágvasárnapi szentelt
barkából készült hamut a misézõ megszenteli, az
eléje járuló híveket megjelöli e szavakkal: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!“
(Ter.: 3:19.). A hamu az elmúlásnak jelképe, ha
csak e világgal töltekezünk, így járunk. Aki hittel
elfogadja Istent Teremtõjének, aki bûnbánatot
tart, újra dönt, de most már Isten szeretete mellett, és így kifejezi hitét az értünk meghalt és feltámadt Krisztusban, az örökké él, Istenben él.
A család közös böjtje segíti az egyes tagokat,
hogy a közös elhatározást közös tett kövesse, jelen esetben: valamirõl lemondok, hogy kifejezzem, életemben, életünkben Isten az ÚR! szt.

KISEBBEKNEK

VIGASZTALÁS

Egy kislány hazajött a szomszédasszonytól, akinek nyolcéves gyermeke nemrég
tragikus körülmények között halt meg. Az édesanyja kérdõre vonta:
– Mit keresel ilyenkor a szomszédban! Van annak a szegény asszonynak elég baja!
Nem hiányzol te neki!
– Azért mentem át, hogy megvigasztaljam a nénit!
– Egy ilyen kisgyermek hogyan tud megvigasztalni egy bánatos asszonyt?
– Az ölébe ültem, és együtt sírtam vele.
Ha melletted valaki szenved, sírjál vele együtt. Ha valaki boldog, legyél te is az.
A szeretet lát, figyel, hallgat és észrevesz. A szeretet azt jelenti, hogy minden erõddel együtt érzel. Aki szeret, felfedez önmagában számtalan rejtett erõt, és részvéte nem megszokás. Egyszárnyú angyalok vagyunk: csak akkor tudunk
repülni, ha karon fogjuk egymást.

 MESE, MESE, MÁTKA...
Volt egyszer egy szürke
kis veréb. Életét az
aggodalom, kétségek sorozata
és a félelem töltötte ki.
Még a tojásban volt, de már
azon aggódott: „Vajon sikerüle valaha a tojás kemény héját
feltörnöm? Nem esem-e ki a
fészekbõl: Kapok-e elegendõ
ételt szüleimtõl?“
Alig szabadult meg az aggasztó kérdésektõl, jött a többi. Különösen akkor, mikor az
elsõ szárnycsapásokat próbálgatta: „Olyan gyengék a szárnyaim! Lezuhanok, és végem
van... Ki hoz ide vissza?“
Sikeresen megtanult repülni,
de tovább sopánkodott: „Találok-e magamnak egy jó párt?

A CSODA

Tudok-e majd fészket rakni?“
Ez is sikerült, de a veréb tovább
emésztette magát: „Ki vigyáz a
tojásaimra? Villám üthet a fába, és oda a családom... Mi
lesz, ha jön egy sas, és elragadja a kicsinyeimet? Találok-e
nekik elegendõ táplálékot?“
Amikor a madárkák egészségesnek, szépnek és virgoncnak bizonyultak, és már szár-

nyaikat is nyitogatták, a szürke verébmama panaszkodott:
„Vajon, hogy élnek majd?
Megmenekülnek-e a macskáktól és egyéb ragadozóktól?“
Egy szép napon a Mester
megállt a tanítványaival a
lombos fa árnyékában. Rámutatott a kis verébre és így
szólt: „Nézzétek az ég madarait: nem vetnek, nem aratnak,
és nem gyûjtenek gabonát
csûrjeikbe... A ti mennyei
Atyátok õket is táplálja!“
A kis szürke veréb rádöbbent, hogy tulajdonképpen fölöslegesen aggódott, hiszen
mindene megvan... csak nem
vette észre.
Bruno Ferrero nyomán

KISEBBEKNEK

Mit tanultam
anyukámtól?
Megbecsülni mások
munkáját
„Ha mindenáron meg akarjátok
ölni egymást az öcséddel, kint
csináljátok! Most takarítottam fel!”

Vallást
„Jobb lesz, ha imádkozol, hogy
kijöjjön ez a folt a fehér ingedbõl!”

Az idõutazás alapjait
„Úgy megcsaplak, hogy a jövõ
héten térsz magadhoz!”

Logikát
„Azért, mert én azt mondtam!”

Tornamutatványokat
„Most nézd meg, hogy néz ki itt
hátul a nyakad!”

Türelmet és kitartást
„Addig ülsz ott, amíg
a spenót el nem fogy!”

A meteorológia
alapelemeit
„Úgy néz ki a szobád, mintha
tornádó söpört volna át rajta!”

Irigységet
„Ezer és ezer gyerek van a világon,
akik boldogok lennének, ha ilyen
nagyszerû szüleik
lehetnének, mint neked!”
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KI VAGYOK ÉN? MILYEN SZERETNÉK LENNI?

Sorozatunk elsõ részében felfedezhetted önmagadban azokat a rejtett gondolatokat, azokat az
„én“ formákat, amelyek csapdába ejthetnek azzal kapcsolatban, hogy kinek, minek tartod magad, és ki is vagy valójában. De mégis, milyen vagy és milyen szeretnél lenni? Mi az élet értelme?
Ezt nem mi mondjuk meg neked, erre te, magad jössz rá!

„Én úgy képzelem el
magam, mint egy hírneves színésznõt, vagy
mint egy híres orvost;
esetleg tolmácsként,
amint sok nyelvet beszélek és sok országot
beutazok; vagy esetleg felfedezõként, amint
éppen mikroszkópnál ülök, és éppen felfedezek valami fontosat...“

Minden ember boldog szeretne lenni. Ez a legalapvetõbb és a legtermészetesebb vágyunk.
Lényegében mindent ezért cselekszünk. Az emberek különbözõ módon keresik a boldogságot
és sok mindennel próbálkoznak, ami boldoggá
teheti õket.
Gyerekek sokszor megvalósíthatatlan vágyálmai: „Gazdag leszek és olyan autóm lesz,
amivel mindenkit lehagyok!“
A felnõttek vágyálmai: „Boldognak érezném
magam, ha több lenne a fizetésem, ha nyernék
a lottón, ha lenne nyaralóm, ha kiemelnének a

☺ A GYERMEKI ÉLET KÉRDÉSEI
A KISEBBRENDÛSÉGI ÉRZÉS
Laci szomorúan ment haza az iskolából.
Édesanyja rögtön észrevette, hogy valami
bántja a fiút.
– Mi bajod van? Beteg vagy? Vagy talán roszszul feleltél az órán? – faggatózik édesanyja.
Laci fanyalogva válaszol:
– Nem nem, nem vagyok beteg... csak...
csak... ma kettest kaptam matekból.
A bölcs anyai szív azonnal megérzi, hogy
„hol szorít a cipõ“. Megsimogatja a fiú fejét:
– Ne búsulj, fiam, mindenki nem lehet jeles!
Lehet, hogy belõled nem lesz nagy feltaláló,
kiváló matematikus, de rajztanár még lehetsz, mert szépen rajzolsz.
Laci hálásan nézett anyjára:
– Milyen jó, hogy ilyen anyja van. Nem korholja, nem mondja, hogy buta vagy, úgysem lesz belõled semmi, hanem bíztatja
és jó irányba tereli gondolatait.
Ezt gondolja magában: „Köszönöm, Istenem, hogy ilyen édesanyát adtál nekem,
aki úgy tud szeretni, hogy bátorít és biztat,
mert olyan sokszor nem értem, hogy mi történik velem és körülöttem.“

munkahelyen, stb. Tehát a boldogsághoz mindig
valami olyan kellene, ami éppen hiányzik. A szegény ember annak örülne, ha mindennap jóllakhatna és pénzgondok nélkül élhetne. Az öreg
szeretné, ha fiatalabb lehetne.

Mi lesz az álmainkból?

Az élet azt mutatja, hogy sok vágyunk nem teljesül. Ha azonban teljesednek is kívánságaink, és
boldognak érezzük magunkat, akkor is tudnunk
kell, hogy a szerencse nagyon bizonytalan és
múlékony. Gondoljunk csak arra, hogy: hány befutott embert megfúrtak már; a hatalom birtokosait gyakran bukás várja; elõfordult már az is,
hogy a lottó nyertes belehalt az izgalmakba. Tudunk megsüketült zeneszerzõrõl, megvakult festõrõl, megbénult olimpiai bajnokról, megtébolyult feltalálóról.
Aki ilyenben keresi boldogságát, az elõbbutóbb megtapasztalja, hogy ez a boldogság milyen hamar véget ér, a vágyálom szertefoszlik.
Az emberiség egészének sem teljesedtek még vágyai: Az emberiség kétharmada azért éhezik, mert
nincs mit ennie, a maradék azért éhezik, mert fogyókúrázik. Évente több millió ember hal éhen.
Százmillióknak egészséges ivóvíz sem jut. Sok millió azoknak a száma, akik nem tudnak írni, olvasni.
Természeti csapások, földrengések, tûzvészek, és
egyéb katasztrófák következtében ezrek, százezrek
válnak egyik pillanatról a másikra nyomorulttá.
Sokféle betegség, járvány pusztítja a népeket. Sok
helyen nincs elég orvos, sem gyógyszer. Mindezt a
nyomort még gyakran fokozza az emberi önzés és
gonoszság, a kizsákmányolás és a háború.

De vajon, ha az ember minden kívánsága teljesül is, megelégszik vele? Általában nem! A földi
lehetõségek azonban kevésnek bizonyulnak. Az
ember mindig többre vágyik. A határtalan boldogságvágy, a földi élet elmúlása, a halál az emberekben állandó feszültséget és hiányérzetet
kelt. Itt a földön nincs teljes boldogság, lehetünk
ugyan boldogok, de ez a földi boldogság véget ér.

Akik megsejtettek valamit

Voltak és vannak boldog emberek a földön, mert
megéltek, megértettek valamit, ami több a földi
boldogságnál. Morus Tamás kivégzése elõtt is
tréfálkozott. Kolbe atya éhhalálra ítélve is éneNÉHÁNY ISTENTÕL JÖTT
BÖLCSESSÉG
A PÉLDABESZÉDEK
KÖNYVÉBÕL:

A te korodban természetes az álmodozás.
Biztosan elõfordult már veled is, hogy ülsz
a tankönyv felett, tanulsz, de aztán azon veszed
észre magad, hogy egészen másutt jár az eszed.
Álmodozol. Többnyire arról, milyen szeretnél lenni.
Okos, csinos, sikeres. Miért ne? Senki se szeretne
tudatlan, visszataszító vagy ügyefogyott lenni.

kelt. M. Luther King halálos fenyegetések ellenére is küzdött az elnyomottakért... Õk a szenvedések ellenére is megtalálták a boldogságot. De ez
más boldogság, mint amit a világ nyújtani tud.

Mi az ember?...

... Ki vagyok én? Mi az életem értelme? Miért kell
meghalnom? Miért van az a sok rossz, az a sok
betegség? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
1) VANNAK, AKIK NEM KERESNEK VÁLASZT. Nem
tartják fontosnak ezeket a kérdéseket, mert más
dolgok foglalják le õket. Így aztán folyton változtatják magatartásukat, véleményüket. Élnek
napról napra, ahogy az események sodorják õket.
Vannak, akik azért nem keresik a választ, mert
félnek attól, hogy megtalálják az igazságot, és
meg kellene változtatni eddigi életmódjukat.
2) VANNAK, AKIK KERESNEK, DE NEM TALÁLNAK.
Sokan vannak, akik keresik az igazságot, vágyódnak a megtalálására, de még nem fedezték fel.
3) VANNAK, AKIK AZT ÁLLÍTJÁK, HOGY MEGTALÁLTÁK. Egyesek bizonygatják, hogy megtalálták az
élet kérdéseinek megoldását. Tanaikat terjesztve
igyekeznek minél több embert megnyerni gondolataiknak, világnézetüknek. Vannak, akik azt állítják, hogy a földi élet nehézségeit csak a földi élet
keretein belül lehet megoldani pl.: marxizmus, szocializmus, diktatúrák és egyéb társadalmi rendszerek. Vannak, akik e világ erõin kívül egy másik, magasabb világ erõit is igénybe akarják venni, hogy
az emberiség problémáit megoldják. Ezek a vallásos emberek. Meggyõzõdésük, hogy az emberi
élet eseményei mögött Valaki található, akitõl
minden függ, még az ember is.
EZ A VALAKI AD VÁLASZT ÉLETED
NAGY KÉRDÉSEIRE, EGYEDÜL Õ TUDJA
MEGOLDANI AZ EMBERI ÉLET PROBLÉMÁIT.
EBBEN A KERESÉSBEN ÉS DÖNTÉSBEN AKAR
SEGÍTSÉGEDRE LENNI EZ A SOROZAT.

„Minden féltett dolognál jobban õrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.“ (4:23.)
„Aki a szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad
a barátjától“ (17:9.)
„Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik.“ (17:17.)
„A szelíd beszéd megtöri a csontot“ (25:15.)

Következõ számunkban: Az ember útja
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8 APRÓHIRDETÉSEK

Szerkesztõi üzenet
HIRDESSEN A BAGI HÍRLAP HASÁBJAIN!
Szeretettel várjuk apróhirdetéseiket,
melyeket INGYEN közzéteszünk.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, víz-gáz-központi fûtés szerelés. 06-30/488-0783
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 – továbbküldhessük. Köszönjük.
ELADÓ HÁZ Bagon. Érdeklõdni lehet a
28/409-357-es telefonszámon.
ÁGYNEMÛTARTÓS kisgyermekheverõ
újszerû állapotban eladó! (Kék alapon
macis mintás.) Érdeklõdni a Bag, Szent
András út 58. szám alatt lehet.
BÁRMILYEN ÁLLAPOTÚ MOTORKERÉKPÁRT megvásárolnék. Roncs is
érdekel. Hívja a 70/611-9609-es
telefonszámot.

FIGYELEM!

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

SZOLGÁLTATÓ
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LELKIPÁSZTORI ELLÁTÁS
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHIVATAL: Tóth Ferenc, 2191 Bag, Szent András u. 125. T.: 28-408-029
ÜNNEPÉLYES ESKÜVÕ : A jegyesek házassági szándékukat év elején jelezzék a plébánián!*
ÜNNEPÉLYES KERESZTELÕ: Havonta egy alkalommal. Az idõpontot a plébánián egyeztethetik .*
BETEGEK, IDÕSEK SZOLGÁLATA: Havonta egy alkalommal és nagyobb ünnepek elõtt.
TEMETÉS: Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek 10 és 14 óra, a fõgyászolóval egyeztetve.
HITOKTATÁS : Az órák beosztásában a szülõk által beíratott gyermekeknek.
IRODAI SZOLGÁLAT: Köznapokon a szentmisék után.
* Szükséghelyzetben változhat.

ORVOSI ÜGYELETEK
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-jétõl 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
telefonszámát hívják!

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL: 504-140, 504-141, 504-135
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHIVATAL: 28-408-029
TEMETÕ GONDNOK: Varga István 06-20-983-7592
TEMETKEZÉS: M. Szabó és Társa Bt.: 504-175, 06-20/9417-578
DÓZSA GYÖRGY MÛVELÕDÉSI HÁZ: 504-145
KÖNYVTÁR: 504-105
ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ
MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY: 408-106, 408-233, 504-070
ÓVODA: 408-316, 504-150
SPORTCSARNOK: 409-939
POSTA: 408-033
BAGI POLGÁRÕRSÉG 06-30/515-6945
ASZÓDI RENDÕRÕRS JÁRÕRSZOLGÁLATA: 06-20/516-5940
TURA KÖZPONTI ÜGYELET: 28/466-038
TIGÁZ ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06-40/333-338
Mérõállás bediktálás, havi elszámolás esetén: 06-80/333-338,
06-40/333-338 (e-mail: ugyfelszolgalat@tigaz.hu)
ÉMÁSZ TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATA: 06-40/28 28 28
GALGA MENTI VÍZIKÖZMÛ KFT: 408-527, 504-120
MÁV DIREKT, TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06-40/494-949
VOLÁNBUSZ, GÖDÖLLÕ FORGALMI TÉRSÉG: 28/420-444
3 KÕ TAKARÉKSZÖVETKEZET: 504-020
GALGA TV: 402-321, 590-580
ASZÓDI SZENNYVÍZTELEP: 409-164
ASZÓDI OKMÁNYIRODA: 500-660
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
MENTÕK: 104
RENDÕRSÉG: 107
TÛZOLTÓK: 105

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
február 10-11.:
DR. SZÕKE ZSOLT
Kartal, Felszabadulás u. 197.
tel.: 06-20/956-6529
február 17-18.:
DR. NÉMETH MIHÁLY
Aszód, Kossuth Lajos u. 62.
tel.: 06-30/275-4718
február 24-25.:
DR. MÁRTON JÁNOS
Galgamácsa, Kiskút u. 3.,
tel.: 06-30/400-9819

8 FELHÍVÁS

Jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás
Az Aszódi Kistérség új szolgáltatásként, jelzõrendszeres
házi segítségnyújtást vezetetett be 2006. május
hónaptól a társult településeken.
RÖVIDEN A MÛKÖDÉSRÕL:
Otthonukban egyedül élõk,
egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt rászorulók segítségére szolgáló segélyhívó készülék használatával a felmerülõ krízis helyzetek
könnyebben elháríthatók.
A készülék egyszerûen
kezelhetõ, a kézre könnyen
felszerelhetõ. Használata
ingyenes.
Szükség esetén használatával a probléma megoldása
érdekében akár azonnali intézkedésre is lehetõség van
(orvos, mentõ, tûzoltóság,
gondozónõ, rendõrség, stb.).

KIK IGÉNYELHETIK
A SZOLGÁLTATÁST?
egyedül élõ 65 év felettiek,
egyedül élõ, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai betegek,
kétszemélyes háztartásban
élõ 65 év feletti, illetve súlyosan
fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását
A visszajelzések a már mûködõ
készülékekrõl kedvezõek. Aki úgy érzi, hogy a szüksége van a szolgáltatásra, kérem, hívja a következõ telefonszámokat: 06 28/400-103,
06 30/816-0462, vagy keresse
fel a helyi családsegítõ szolgálatot.

Varga Jánosné
a Kistérségi Gondozási Központ vezetõje
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$ NÉPI METEOROLÓGIA
! FEBRUÁR 16. JULIANNA NAPJA

A néphagyomány Julianna napjától az idõ
melegebbre fordulását várja. Ha mégis havazik, akkor azt mondják: „bolondoznak a
Julisok“, megrázzák a dunyhájukat.
! FEBRUÁR 19. ZSUZSANNA
Ha ezen a napon megszólal a pacsirta,
akkor közel a tavasz, ha viszont „befagyott a szája”, akkor a hideg idõ még
tovább tart. Egy másik megfigyelés szerint: ha alacsonyan repül a pacsirta,
akkor még hideg idõ várható, de ha
magasan száll, akkor közel a jó idõ.
! FEBRUÁR 24. MÁTYÁS NAPJA
Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem
talál, akkor csinál.
! MÁRCIUS 1. ALBIN
Ha március elsõ napja rossz idõt hozott,
akkor még egy jó darabig kellemetlen,
rossz idõjárást várhatunk.
! MÁRCIUS 9. FRANCISKA NAPJA
Amilyen idõjárás uralkodik Franciska
napján, olyan idõ lesz egész márciusban.

Baba-mama klub
Február 14-én, 16.30-kor várja az óvodába még nem járó gyermekeket és szüleiket Geizerné Péli Melinda és Kovács
Istvánné óvó néni a sünis csoportban
egy kis közös játékra.

:)

EGY KIS MOSOLYT KÉRÜNK

Egy asszony rántottát készít reggelire a férjének. A férj hirtelen beront a konyhába.
„– Óvatosan! VIGYÁZZ! Egy kicsivel több
vajat tegyél bele. JAJ! Túl sokat sütsz egyszerre. TÚL SOKAT! Fordítsd meg!
FORDÍTST MEG AZONNAL! Több vaj kell!
Jaj! JAJ! TÖBB VAJAT! ODAÉG! VIGYÁZZ!
Azt mondtam, ÓVATOSAN! SOHA nem
hallgatsz rám, ha fõzöl! Fordítsd meg! Gyerünk! Normális vagy? ELMENT AZ ESZED?
Ne felejtsd el megsózni. Mindig elfelejted
megsózni! Sózd! SÓZD MEG! SÓZD MÁR!“
Az asszony értetlenül bámul rá: „Mi a
bánat van veled? Azt hiszed, nem vagyok
képes megsütni egy rántottát?“
A férj nyugodtan válaszol: „– Csak meg
akartam mutatni, milyen érzés az, amikor
te utasítgatsz, amikor vezetek.“

! IMPRESSZUM
Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági
és Sportbizottsága
Szerkesztõk: Könczöl Rita, Szabados Tamás,
Baczoniné Felszeghy Katalin
Nyomdai munkák: Edit Kft, Kistarcsa
Megjelenik: 1000 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon

EZMEGAZ
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NÕNAPI NYEREMÉNYJÁTÉK!

"
#

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. MÁRCIUS 5.

MELYIK NÉMETORSZÁGI TELEPÜLÉS FALUNK
TESTVÉRVÁROSA?
a) Malsfeld

b) Hagen

c) Mannheim

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!

Valentin napi nyereményjátékunk megfejtése: b) 1394
NYERTESE: Albert Tibor (telefon: 70-581-4421) GRATULÁLUNK!
! MERENGÕ

Azokról, akiknek igazuk van
Nagyon kell vigyázni azokra az
emberekre, akiknek igazuk van.
Például, nagy méltánytalanság, galádság
sújtotta õket: elrabolták munkájuk gyümölcsét, szabadságukat, megölték kedvesüket, s mindezt jogtalanul cselekedték mohó vagy aljas, kegyetlen emberek. Ezeknek az embereknek igazuk
van, s úgy járnak a világban, mint lángoló fáklya, vörhenyes vésztüzet hordoznak körül, a maguk kétségtelen igazságát. S kárpótlást akarnak, vagy bosszút
akarnak, s néha maguk sem tudják, mit
is akarnak? – csak történjen valami...
Ezek a szerencsétlenek nagyon veszélyesek, mert igazuk van; minden ember
veszélyes, akinek igaza van és tudja ezt.
A gyakorlatban csak a bûnbánatos
emberekkel lehet megvalósítani az
együttélést, azokkal, akik rossz fát is

tettek a tûzre, így vagy úgy, s ezt tudják. Ezekkel lehet mûködtetni a társadalmakat. A megsértettek, s azok,
akiknek feltétlenül igazuk van, roszszabbak, mint az egykönyvû emberek.
Mert ezeknek csak egy igazságuk van,
s azt akarják, hogy az egész világ ezt
az egyetlen igazságot, az õ méltatlan
szenvedéseik igazságát szolgálja. Értelmi és érzelmi érvekkel egyáltalán
nem lehet közeledni hozzájuk. Meg
kell várni, amíg az idõ kiszívja lelkükbõl az elsõ fájdalom kígyómérgét. Akkor megnyugosznak. S egy napon ráeszmélnek, hogy õk, az igaztalanul üldözöttek és megkínzottak, igen, õk is
felelõsek mindazért, ami történt.
Mindenki felelõs azért, ami történik
vele. Akkor vigasztald õket; ne elõbb.
Márai Sándor

"
MEGKÉRDEZZÜK...
A Bagi Hírlapot az év elsõ negyedévében még ingyenesen jutattjuk el
minden bagi háztartásba. Áprilistól azonban a kijelölt boltokban lehet
majd megvásárolni. (Ezek listáját és a lap árát a következõ lapszámban
tesszük közzé.) Ha a késõbbiekben szívesen megvásárolná a lapot,
kérjük tegyen X-et a kis négyzetbe, és a szelvényt jutassa el
a polgármesteri hivatalba (Bag, Szent Imre út 52.)!
KÖSZÖNJÜK

IGEN, áprilistól szívesen megvásárolom a Bagi Hírlapot.

