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Me ghívó

Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja

Ingyenes

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT 2007. MÁRCIUS 14-ÉN
AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÜNNEPÉLYÉRE.

Program:
17 óra Gyülekezõ az általános iskola elõtt
Koszorúzás a temetõben Lázár Lajos sírjánál
Fáklyás felvonulás a Szent Imre úton
Koszorúzás a Hõsök terén
Ünnepi mûsor a mûvelõdési házban
Bag Nagyközség Önkormányzata

MÁRCIUSI
naplójegyzetek

„[...] Üdvez légy születésed napján,
magyar szabadság! Elõször is én
üdvezellek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvözellek oly magas
örömmel, a milyen mély volt fájdalmam, midõn nélkülöztünk tégedet!
Oh szabadságunk, édes kedves
ujszülött, légy hosszú életû e földön,
élj addig, míg csak él egy magyar; ha
nemzetünk utolsó fia meghal, borulj
rá szemfedõ gyanánt ... s ha elõbb jön
rád a halál, rántsd magaddal sírodba
az egész nemzetet, mert tovább élnie
nélküled gyalázat lesz, veled halnia
pedig dicsõség!“
/részlet Petõfi Sándor
1848. március 15-i naplóbejegyzésébõl/

„Eladtuk az országot két Lajosért (Batthyány
és Kossuth). Májam... gyalázatos. Ma látom,
Magyarország tökéletes felbomlása felé halad.
Hamarosan végem lesz. [...] Az egész úgy tûnik
fel elõttem, mint valami rossz álom! [...] Mit
lehet tenni? Batthyány Lajost és Kossuthot kell
támogatni! Hallgatnia kell minden gyûlölségnek,
ellenszenvnek, minden becsvágynak. [...]“

HARMADIK SZEM ARCHÍV

/részlet Széchenyi István
1848. március 15-i naplóbejegyzésébõl/

A

szavak nem csengenek egybe.
Petõfi lelkes, Széchenyi kétségbeesett. Ugyanazt az eseményt
ellentétes érzelmekkel élték meg. Hoszszú lenne ennek magyarázatát most itt
kifejteni, fontosabb talán ráirányítani a
figyelmet Széchenyi utolsó mondatára:

„Batthyány Lajost és Kossuthot kell támogatni! Hallgatnia kell minden gyûlölségnek, ellenszenvnek, minden becsvágynak.“ Bár a legnagyobb magyar
mélységesen elítélte a forradalmat, nem
értett egyet sem Kossuthtal, sem
Batthyányval, sem Petõfivel, ám mind-

ezeken felül tudott emelkedni. Talán
ezért is emlegetjük õt a legnagyobb magyarként, tiszteljük õt a legnagyobb példaképként. Lehet, hogy a róka, a holló
és a rák meséjét járt a fejében, akik
mindegyike más irányba akarta húzni a
kocsit, így az állva maradt?
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Tudnivalók a vizitdíjról
2007. február 15-tõl az egészségbiztosítás egyes egészségügyi szolgáltatásait
vizitdíj, illetve kórházi napidíj megfizetése mellett lehet igénybe venni. A vizitdíj orvos-beteg találkozónként 300 forint, a kórházi ápolás napidíja szintén
300 forint. A vizitdíj fizetése mellett igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatások: a háziorvosi ellátás, a fogászati ellátás és a járóbeteg-szakellátás.
A VIZITDÍJ ÖSSZEGE 600 FT, HA:
a biztosított – saját kezdeményezésére – a háziorvosi ellátást rendelõn kívül veszi igénybe;
a biztosított –saját kezdeményezésére – nem a
bejelentett tartózkodási helye szerinti területi
ellátásra kötelezett háziorvosnál vesz igénybe
ellátást;
a biztosított nem annál a háziorvosnál vesz
igénybe ellátást, amelyikhez bejelentkezett;
a biztosított nem azt a járóbeteg-szakellátást
veszi igénybe, ahova az orvos beutalta;
a biztosított a beutalóval igénybe vehetõ
ellátást beutaló nélkül veszi igénybe
A VIZITDÍJ ÖSSZEGE 1000 FT, HA:
a biztosított ügyeleti ellátást vesz igénybe, annak
ellenére, hogy azt nem indokolja sürgõs szükség
Az egészségügyi szolgáltató a vizitdíj, illetõleg a kórházi napidíj megfizetését nyugtával,
illetõleg kérésre számlával igazolja. A nyugtán, illetõleg a számlán fel kell tüntetni a biztosított nevét és TAJ számát is. Amennyiben
a biztosított ugyanazon egészségügyi szol-

gáltatónál egy nap több járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat csak egyszer
kell megfizetnie. A vizitdíjat az ellátás igénybevételének megkezdéséig kell befizetnie.
Amennyiben a biztosított ugyanazon egészségügyi szolgáltatónál egy nap több járó beteg-szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat az
elsõ ellátás igénybevételének megkezdéséig
kell befizetnie, és a befizetésrõl a nyugtát, illetve számlát is ekkor kell megkapnia. A
kórházi napidíjat a fekvõbeteg-gyógyintézetbõl történõ elbocsátáskor kell befizetni.
Amennyiben a biztosított nyugtával, illetõleg számlával igazolja, hogy az adott naptári évben, az általa igénybe vett háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati ellátást is), illetve
járóbeteg-szakellátásért legalább 20-20 alkalommal fizetett vizitdíjat, a 20 alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét az
illetékes jegyzõtõl visszaigényelheti.
A biztosított a befizetett – nem emelt
összegû – vizitdíj visszatérítése iránti kérelmét a lakóhelye, ennek hiányában tartózko-

dási helye szerint illetékes önkormányzat
jegyzõjénél terjesztheti elõ, legkésõbb a
tárgyévet követõ 60 napon belül. A 20 alkalmat a háziorvosi ellátások (ideértve fogászati ellátást is) és járóbeteg-szakellátások (ideértve a fogászati-szakellátást is) tekintetében
külön-külön kell figyelembe venni.
A kérelemhez minden esetben csatolni
kell az adott naptári évben igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított
nyugtát, illetve számlát.
A kérelemben jelölni kell, hogy a visszatérítés összegét a biztosított postai úton
kéri, vagy az illetékes önkormányzatnál személyesen veszi át. A jegyzõ a kérelem tárgyában egy napon belül dönt.
Bag község jegyzõje minden hónap elsõ
hétfõjét jelölte ki a visszaigényelt összegek
azonnali, és készpénzben történõ kifizetésére. A kifizetéssel kapcsolatos ügyintézést –
ügyfélfogadási idõben – a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja végzi.
A jegyzõ az eljárást követõen a kérelemhez csatolt nyugták, illetve számlák közül a vizitdíj visszaigényléséhez szükséges
összeg befizetését igazolókat visszaküldi a
kérelmezõnek. A visszaigénylésre irányuló
eljárás illeték- és költségmentes.
Penczi Ildikó (Tóth Tiborné)
megbízott jegyzõ

A közgyógyellátási igazolvány igénylése
A társadalmi szolidaritás elve alapján lehetõség van egyes gyógyító
ellátások ún. közgyógyellátás terhére történõ igénybevételére.
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi
állapota megõrzéséhez, és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak
csökkentése érdekében – biztosított hozzájárulás.
A közgyógyellátásra való jogosultságról a lakóhely szerint illetékes
jegyzõ dönt, a háziorvos és a megyei egészségbiztosítási pénztár közremûködésével. A
jogosultság iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes jegyzõhöz kell benyújtani formanyomtatványon, amely a polgármesteri
hivatal pénzügyi csoportjától kérhetõ. A kérelemhez csatolni kell a kérelmezõ nyilatkozatát – amelyben tényekkel támasztja
alá és igazolja a közgyógyellátás iránti igényét –, illetve a háziorvos igazolását a havi
rendszeres gyógyító ellátásokról.
A háziorvosi igazolást zárt borítékban, a
kérelmezõ nevének és TAJ számának feltün-

tetésével kell a kérelemhez mellékelni. A borítékon fel kell tüntetni a háziorvos nevét,
bélyegzõszámát és a következõ megjegyzést:
„A háziorvosi igazolás közgyógyellátás
igénybevételéhez". A közgyógyellátás iránti
kérelem a korábbi jogosultság idõtartama
alatt, és annak lejártát megelõzõ három hónapban is benyújtható. A jegyzõ megvizsgálja a jogosultsági feltételek, majd ezt követõen szakhatósági állásfoglalást kér az illetékes
megyei egészségbiztosítási pénztárttól.
A gyógyító ellátások összes költségérõl és a gyógyszerkeretrõl, az orvos által
közölt betegségek kezelésére alkalmazott
terápia alapján, az illetékes megyei egész-

ségbiztosítási pénztár szakhatósági állásfoglalást ad ki a jegyzõnek. A szakhatósági állásfoglalás meghatározza a kérelmezõ esetében elismert havi rendszeres gyógyító ellátás térítési díját, az egyéni
gyógyszerkeret alapjául szolgáló gyógyszertérítési díj összegét, valamint az alkalmazható legolcsóbb gyógyszert. Mindezt
a háziorvos is megkapja az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztártól.
A jelenlegi gyakorlat szerint az illetékes
megyei egészségbiztosítási pénztár szakhatósági eljárása mintegy négy hónapot vesz
igénybe, így ezzel az idõvel növekszik a
közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos ügyintézés idõtartama. A kérelem benyújtásakor kérjük ezt figyelembe venni!
Közgyógyellátásra való jogosultság
feltételeinek fennállása esetén a jegyzõ
határozatban megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot, a jogosultság
kezdõ idõpontját, valamint – az illetékes
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 megyei egészségbiztosítási pénztár által ki-

adott szakhatósági vélemény alapján – a
gyógyszerkeret összegét. A közgyógyellátásra való jogosultság egy évre állapítható meg. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdõ idõpontja: a jegyzõ jogosultságot megállapító határozatának kiadásától
számított 15. nap. A közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító határozatot a
jegyzõ megküldi az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnak, a közgyógyellátási igazolvány kiállítása céljából.
A közgyógyellátási igazolványt egy évre, külön kérelem nélkül – a jogosultságot
megállapító határozat alapján – hivatalból
állítja ki az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár.
Az igazolványt a jogosultság kezdõ idõpontjáig postán megküldik a betegnek.
Ugyanakkor a beteg az igazolványt az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál személyesen, vagy meghatalmazott útján is átveheti, ha ezt elõzõleg kérelmezte a jegyzõnél.
A közgyógyellátás igényléséhez szükséges
háziorvosi igazolás kiállítása esetén, ha csak
adminisztrációs célú találkozó történik, nem
kell vizitdíjat fizetni.
A 2006. július 1-je elõtt kiállított közgyógyellátási igazolványok érvényességi idejükig, de legkésõbb 2007. július 1-jéig használhatók a régi szabályok szerint. Azonban
felhívjuk a figyelmet, hogy a korábban korlátlan érvényességû igazolványok is csak
2007. július 1-jéig használhatók fel.
A 2006. július 1-je és 2006. október 1-je
közt lejárt, régi közgyógyellátási igazolványok az érvényességi idejük lejártát követõen
2006. november 30-áig használhatók voltak.
A 2006. október 1-jén még érvényes közgyógyellátási igazolványok az igazolványon
feltüntetett érvényességi idõpontot követõ
második hónap utolsó napjáig használhatók,
de természetesen ez esetben is legfeljebb
2007. július 1-jéig érvényesek.
Az igazolványok felhasználhatósága egy
példával szemléltetve:
Ha az igazolványon szereplõ érvényességi idõ vége 2006. július 1. és szeptember 30.
közti napok valamelyikére esik – pl. augusztus 29-én jár le az igazolvány –, akkor az
2006. november 30-ig volt használható.
2006. október 1-én még érvényes igazolvány az igazolványon feltüntetett érvényességi idõpontot követõ második hónap utolsó
napjáig használható, ha például 2007. január
15-én jár le, akkor március 31-ig.
2007. július 1-jét követõen a régi (2006.
július 1-je elõtt kiadott) igazolványok nem
használhatók, függetlenül az igazolványon
feltüntetett érvényességi idõtõl.
Penczi Ildikó megbízott jegyzõ
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2007. évi költségvetés
A HIÁNY 47 MILLIÓ 183 EZER FORINT
2007. február 15-én tartott képviselõ-testületi ülés egyhangúlag megszavazta
Bag Nagyközség Önkormányzatának idei költségvetését. A szavazás egyhangú volt, de ezt – mint azt az ülésen Fodor Mihály képviselõ hangsúlyozta
– éles viták, sok-sok munka, éjszakába nyúló egyeztetések elõzték meg.
A Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete az önkormányzat
2007. évi költségvetését 417 399 000 Ft bevétellel, 12 361 000 Ft tárgyévi
forráshiánnyal, 34 822 000 Ft elõzõ évek adósságtörlesztése miatti forráshiánnyal,
429 760 000 Ft kiadással, 4 799 000 Ft fejlesztési célú hiteltörlesztéssel, 1 200 000
Ft elõzõ évek tartozásának visszafizetésével, 28 823 000 Ft mûködési célú hiteltörlesztéssel, azaz 47 183 000 Ft hiánnyal állapítja meg.

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FÕBB TÉTELEI
BEVÉTELEK
I. SAJÁT BEVÉTELEK
Intézmények mûködési bevétele
Általános forgalmi adóbevétel
Helyi adók
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek
II. ÁTENGEDETT MEGOSZTOTT BEVÉTELEK
Személyi jövedelemadó
– Helyben maradó rész
– Kiegészítés
– Normatív részesedés
Talajterhelési díj
Gépjármûadó
III. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Egészségbiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz
IV. ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK
Normatív állami hozzájárulás
Normatív kötött felhasználású támogatás
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Forráshiány (mûködési célú hitel)
Elõzõ évek adósságtörlesztésére felvett hitel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

95 068 000 FT
35 831 000 Ft
5 237 000 Ft
30 000 000 Ft
24 000 000 Ft
171 063 000 FT
143 563 000 Ft
31 665 000 Ft
74 668 000 Ft
37 230 000 Ft
500 000 ft
27 000 000 Ft
11 734 000 FT
6 334 000 Ft
5 400 000 Ft
139 534 000 FT
123 421 000 Ft
16 113 000 Ft
417 399 000 FT
12 361 000 Ft
34 822 000 Ft
464 582 000 FT

KIADÁSOK
I. FOLYÓ (MÛKÖDÉSI) KIADÁSOK
Személyi jutattások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Tárgyi eszközök
Nagyértékû tárgyi eszköz felújítása
Beruházások ÁFA egyenlege
III. TÁMOGATÁSOK, ELVONÁSOK
Mûködési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre
Mûködési célú pénzeszköz átadása államháztartáson belülre
Társadalom- és szociálpolitikai jutattások
IV. HITELEK KAMATAI
Folyó kiadások összesen
Fejlesztési célú hiteltörlesztés
Átfutó kiadás
Mûködési célú hiteltörlesztés
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

372 417 000 Ft
216 714 000 Ft
69 726 000 Ft
80 905 000 Ft
5 072 000 Ft
9 613 000 FT
2 017 000 Ft
5 994 000 Ft
1 602 000 Ft
40 491 000 FT
5 553 000 Ft
1 613 000 Ft
33 325 000 Ft
7 239 000 FT
429 760 000 Ft
4 799 000 Ft
1 200 000 Ft
28 823 000 Ft
464 582 000 FT

4 BAGI HÍRLAP

KÖZÜGY

2007. MÁRCIUS

2007. ÉVI MUNKATERVÉT Bag
Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 2007. február 15-én tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta.
E szerint március hónapban a község
közrend- és közbiztonságának helyzete, a helyi polgárõrség mûködése, a
belsõ ellenõrzés 2007. évi munkatervének megvitatása, a cigány kisebbségi önkormányzattal való megállapodás
kérdése, Bag Nagyközség Szervezeti
és Mûködési szabályzatának megalkotása, a köztisztviselõkkel szemben támasztott követelmények meghatározása, valamint a mûvelõdési ház és
könyvtár beszámolója kerül napirendre. A munkaterv további részét hónapról hónapra ismertetjük olvasóinkkal.
A BAGI TC’96 közüzemi számlatartozásainak kifizetését kérte Bag Nagyközség Önkormányzatától. A Tigáz, ÉMÁSZ,
és a Galgamenti Viziközmû Kft felé öszszesen 685 696 Ft-tal tartozik a fociklub, a kiegyenlítetlen számlák miatt a
felszólítások már a szolgáltatás megszüntetésével fenyegettek. A pénzügyi
bizottság felhatalmazta Tóth Gábor
polgármestert, hogy utalja át a klub
ÉMÁSZ felé fennálló 473 000 Ft összegû
tartozásának felét, azaz 273 000 Ft-ot
február 2-ig, második felét pedig március
15-ig. Önkormányzatunk képviselõ-testülete mindezt február 15-i ülésén jóvá
hagyta, azzal a kikötéssel, hogy az önkormányzat által kifizetett összeg a klub
2007. évi támogatását terhelje. Ugyanakkor a gáz- és vízszámlákkal kapcsolatban azt javasolta, a klub kérjen részletfizetési lehetõséget a szolgáltatóktól.
AZ ASZÓDI RENDELÕINTÉZET
Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2007. február 15-i
ülésén egyhangúlag megszavazta az
aszódi Szakorvosi Rendelõintézet Aszód
Város Önkormányzat fenntartásában történõ további mûködtetésének támogatását. Ugyanakkor kérte a rendelõintézet
pénzügyi és szakmai átvilágítását, a mûködtetõ pénzügyi és szakmai terveinek
ismertetését, valamint az egészségügyi
szolgáltatás körére és színvonalának
emelésére vonatkozó elképzeléseit.
Amennyiben fenti információk a képviselõ-testület rendelkezésére állnak, és biztosított a lakosság megfelelõ szintû
egészségügyi ellátása, akkor önkormányzatunk az aszódi Szakorvosi Rendelõintézet fenntartásához szükséges támogatási összeg rá esõ részét biztosítja.

Az 1991. évi
bagi falunap, még
színpad nélkül

FOTÓ: DUDÁS GÁBOR

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

TÖBB PONTON VÁLTOZOTT A MEGSZOKOTT RENDEZVÉNYTERV

A közösségi élet színterei
Önkormányzatunk képviselõ-testülete 2007. február 15-i ülésén
a mûvelõdési, oktatási, ifjúsági és -sportbizottság elõterjesztése alapján
elfogadta községünk idei rendezvénytervét.
Az önkormányzat által rendezett
ünnepségek, események sora –
mint táblázatunkban látható – néhány helyen módosult. Az anyák napi és nõnapi
megemlékezés ezentúl nem tartozik a
hivatalos rendezvények közé. Az anyák
napja a mûvelõdési, oktatási, ifjúsági és
-sportbizottság álláspontja szerint belsõséges, családi ünnep, a nõnapi ünnepség
megszervezését pedig a civil szervezetekre bízza a bizottság. Mondok Ervin és Antal Istvánné képviselõk a nõnapi ünnepség eltörlését kifogásolták, szerintük nem
minden bagi nõ tagja valamely civil szervezetnek, így az õ köszöntésük el fog maradni. Katona Károly képviselõ ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az önkormányzat
nem a nõnapot, mint ünnepet szünteti
meg a faluban, csupán ezentúl nem az önkormányzat szervezi a nõnapi köszöntést.
Dr. Péter Mihály javasolta, hogy a húsvét megünneplése is kerüljön be valamilyen formába a hivatalos rendezvények
közé. Ebben az évben, ennek formai kidolgozásához már késõ van, de Tóth Gábor polgármester javasolta, hogy állítsanak fel egy – az önkormányzat által támogatott – ún. rendezvénylistát. Erre
felkerülhet bármilyen civil kezdeményezésû rendezvény, melyek sikerüktõl, látogatottságuktól függõen a késõbbiekben bekerülhetnek az önkormányzat által szervezett események sorába.
Változott a falunap idõpontja. Eddig
minden év június utolsó hétvégéjén tartot-

BAG NAGYKÖZSÉG 2007. ÉVI
RENDEZVÉNYTERVE
MÁRCIUS 14. 1848/49-es forradalom
és szabadságharc emlékünnepélye, fáklyás felvonulás,
majd megemlékezés a mûvelõdési házban
ÁPRILIS 14. Galga menti találkozó a „Százvirágú
kendõ” Alapítvány szervezésében
MÁJUS 1. Falumajális túrázással összekötve
a környezõ erdõk valamelyikében
JÚNIUS 2. Falunap
AUGUSZTUS 19. Szent István napi megemlékezés
SZEPTEMBER Hagyományõrzõ Egyesületek
Országos Találkozója
OKTÓBER 7-10. Testvértelepülésünk, Malsfeld
lakosainak fogadása
OKTÓBER Szüreti felvonulás
OKTÓBER 23. 1956-os forradalom
és szabadságharc emlékünnepélye
NOVEMBER 17. Bagról elszármazottak bálja
DECEMBER 23. Falukarácsony

ták, ám ez az idõpont egybeesik az 1800-as
évek végén, a faluban történt hatalmas
jégverés emléknapjával, mely búcsújáró
nap a faluban. Máig élõ hagyomány, hogy
e természeti csapás emléknapján falunk
lakosai közül sokan elzarándokolnak
Máriabesnyõre. Nem szerencsés tehát,
hogy ezen a szomorú emlékû napon vidám falunap kerüljön megrendezésre.
Új elemként szerepel a listán a Galga
menti találkozó, a falumajális – melyet
túrázással kötnek egybe a környezõ erdõk valamelyikébe – és a Bagról elszármazottak báljának megrendezése.
-szerk-
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Családokért, gyermekekért
A Kistérségi Gondozási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
megkezdte munkáját falunkban. Kissné Nemes Zsuzsanna a családon
belüli gondok megoldásában segít, Petró Andreához pedig a gyermekeket
érintõ ügyekben lehet fordulni. Irodájuk a polgármesteri hivatalban
található, keressék fel õket bizalommal!

Családsegítés

A családsegítõ szolgálat munkatársa minden olyan családnak vagy személynek a
szolgálatára áll, akik úgy érzik, válsághelyzetben vannak. Szociális, életvezetési,
mentális tanácsadást nyújt azoknak, akik
erre igényt tartanak, mert: pályakezdõk
vagy tartós munkanélküliek, adósságterhekkel küzdenek, lakhatási problémáik
vannak, fogyatékkal élnek, esetleg szenvedélybetegségük, pszichiátriai betegségük miatt akadályokba ütköznek.
A családsegítõ szolgálat munkatársa
szociális és mentálhigiénés tanácsadást
nyújt, a családgondozás során mûködési
zavarok, konfliktusok megoldását segíti.
Veszélyeztetettséget, krízishelyzetet észlelõ jelzõrendszert mûködtet az érintett
szakemberek segítségével, emellett humán jellegû civil kezdeményezéseket és
speciális támogató és önsegítõ csoportok
szervezését és mûködtetését segíti. De
forduljanak hozzá azok is, aki elakadtak
a bürokrácia útvesztõjében.
A CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT
MUNKATÁRSÁNAK FOGADÓÓRÁJA:
Hétfõ:
12-16
Kedd:
8-12
Szerda:
8-12
Csütörtök: 12-16
Péntek:
12-16

Gyermekjólét

A gyermekjóléti szolgálat munkatársát
felkeresheti mindenki, aki szeretne tájékozódni a gyermekjogokról és a gyermek
után járó támogatásokról, az igénybevétel módjáról vagy családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsra van szüksége.
Forduljanak hozzá a várandós vagy
egyedülálló anyák, akik megítélésük szerint
szociális válsághelyzetben vannak, hivatalos
ügyeik intézéséhez segítséget kérnek.
A gyermekjóléti szolgálat munkatársa
meghallgatja a családtagokat a családon
belül kialakult nehéz helyzetrõl, segít a
családi konfliktusok, problémák megoldásában.
Elõsegíti a család gyermeknevelési
körülményeinek megteremtését, javítását, a szülõ és gyermek közötti kapcsolat
helyreállítását
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
MUNKATÁRSÁNAK FOGADÓÓRÁJA:
Hétfõ:
8-12
Kedd:
12-16
Szerda
12-16
Csütörtök: 8-12
Péntek:
8-12
FORDULJON BIZALOMMAL a Kistérségi
Gondozási Központ Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóihoz!

2191 BAG SZENT IMRE U. 52. TEL: 06-28/504140/16, 06-30/693-5930

S RENDÕRSÉGI HÍREK
Az Aszódi Rendõrõrs felhívja a lakosság figyelmét, hogy parkoló autóikban
ne hagyjanak jól látható helyen semmiféle értéket. Az elmúlt hónapban
ugyanis több autófeltörés is történt Bagon. Volt olyan autó, amelybõl iratok, készpénz és a rádió mellett tulajdonosa laptopját is elvitték a tolvajok, többszázezer forintost kárt okozva ezzel. Ha az a laptop a csomagtartóban lett volna, vagy tulajdonosa magával vitte volna, elképzelhetõ, hogy autóját nem törik fel.
Falunkban több alkalommal jártak teherautóról tüzifát áruló emberek. Akik
tõlük vásároltak, rosszul jártak, mert megesett, hogy a kifizetett harminc mázsa fa
helyett csupán tizenöt mázsát tettek le az autóról a vásárló portájára. A rendõrség
kéri a lakosságot, hogy ilyen utcai árusoktól ne vásároljanak!
A múlt hónapban egy kisebb és egy súlyosabb közúti baleset történt falunk útjain, a Dutka-dûlõn pedig egy villanyoszlopot elfûrészeltek, de a kábelt végül is
nem sikerült elvinni a tolvajoknak.

Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának 0–24 óráig hívható telefonszáma: 06-20/516-5940
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A BOND&ASZFALT és Építõipari
Kft. nemrégiben megkereste önkormányzatunkat és jelezte, hogy az elmúlt évben történõ aszfaltozási munkák során, a Bagi Üzletház elõtti parkolóban végzett munkájukat nem fizették
ki részükre. Az aszfaltozási munka költsége 992 530 forint. A pénzügyi bizottság vizsgálata jogosnak tartotta a követelést, javasolta annak két részletben
történõ kifizetését. A vállalkozóval
egyébként semmiféle írásos szerzõdés
nem köttetett e munka elvégzésére,
ezért e szerzõdés utólagos megkötésére Tóth Gábor polgármestert hatalmazta fel a képviselõ-testület. A Bagi Üzletház tulajdonosai, a tulajdonukban lévõ
területrész aszfaltozásának ellenértékét,
310 000 Ft-ot, hajlandóak átvállalni
azzal a kikötéssel, hogy az összeget az
óvoda nyílászáróinak cseréjére fordítja
az önkormányzat.
A KÖZSÉG KÖNYVTÁRÁBAN
MÛKÖDÕ négy számítógépen elérhetõ szélessávú internet-szolgáltatás
ingyenessége 2007. január 5-ével
megszûnt. Ezért Bag Nagyközség
Önkormányzatának képviselõ-testülete internet-szolgáltatási díjat határozott meg. Ez felnõttek esetében
200 Ft/óra, diákok esetében – érvényes diákigazolvány felmutatásával –
150 Ft/óra.
ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT,
hogy 2007. március 10. és május 10.
között arcképes igazolvánnyal rendelkezõ kéményseprõk kéményelenõrzést
végeznek falunkban. A szolgáltatásért
díjat szednek.
BAG KÖZBIZTONSÁGÁÉRT
Mint arról már szóltunk, Bag Nagyközség Önkormányzata térfigyelõ rendszer
kiépítését kezdeményezte falunkban,
és erre 2007. évi költségvetésében
2 millió Ft-ot különített el. Emellett a
rendszer megvalósításához a Bagi Polgárõrség alszámlájára (számlaszám:
64100191-11034029) is várják vállalkozók, magánszemélyek támogatását.
A késõbbiekben az önkormányzat az
alszámla számlaszámával ellátott kézpénzfizetési csekkeket is eljuttat a lakossághoz, várva az egyéni felajánlásokat. A rendszer megvalósításával kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak
Mondok Ervinhez, a Bagi Polgárõrség
vezetõjéhez, aki az 504-145-ös telefonszámon érhetõ el.
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A múlt évben megkezdõdött,
és most is javába folyik
a magyar egészségügy átalakítása. A reformok egy része
a gyógyszerárakat, gyógyszerekhez való hozzájutás lehetõségét
érinti. Dobozdíjról, a gyógyszerárak változásáról kérdeztem
a bagi Generáció Patika
gyógyszertárvezetõjét,
dr. Télessy Istvánt,
a gyógyszerészeti tudományok
kandidátusát, címzetes
egyetemi docenst.

Új gyógyszerjogszabályok hatásairól
Mennyiben segíti, könnyíti a lakosság gyógyszerellátását az, hogy
a jövõben a gyógyszertáron kívül is lehet
különbözõ gyógyszereket beszerezni?
Dr. Télessy István: A lakossági gyógyszerellátás szempontjából ez a nyitás
mindenképpen könnyíti a gyógyszerekhez való hozzájutást. Tudni kell azonban, hogy a „gyógyszerkincsnek” (a forgalomban lévõ gyógyszerek összességének) csak egy kis része érintett ebben. A
jogalkotók arra törekedtek, hogy elsõsorban azok a gyógyszerek kerüljenek be
ebbe a körbe, melyek a mindennapos és
enyhe betegségek vagy tünetek csillapítására szolgálnak. Emellett más gyógyszerekkel való kölcsönhatásuk és mellékhatásaik ritkák vagy enyhék.
A lakosság megnyugtatására azonban
elmondom, hogy a gyógyszerészek mindig szívesen állnak bárki rendelkezésére,
ha akármilyen kérdésük lenne a gyógyszerekkel kapcsolatban. Mindenkit bátorítok, hogy akárhol szerezte is be gyógyszerét, ha nem kívánt vagy szokatlan hatást észlel, nyugodtan forduljon a gyógyszertári dolgozókhoz vagy gyógyszerészhez. Az idõben észlelt gyógyszer kölcsönhatás vagy mellékhatás az esetek túlnyomó részében ugyanis maradandó károsodás nélkül kiküszöbölhetõ.
Miért tapasztaljuk azt, hogy szinte nap
mint nap emelkedik a gyógyszerek ára?
Dr. Télessy István: Mindenekelõtt le kell
szögeznem, hogy téves az a nézet, hogy a
gyógyszerek ára emelkedik. A tényleges
gyógyszer ár emelkedése elhanyagolható.
A betegek által fizetendõ összeg azért
emelkedik, mert az egészségbiztosítás a

gyógyszerek árából egyre kisebb részt vállal át. Tételezzük föl, hogy egy gyógyszer
árának az egészség biztosító eddig a 70
százalékát vállalta magára, akkor a betegeknek csak 30 százalékot kellett a gyógyszertárban kifizetnie. Ha ugyanezt a
gyógyszert már csak 50 százalékban támogatja az egészség-biztosítás, akkor önöknek a gyógyszertárban a gyógyszer árának
már az 50 százalékát kell megfizetniük. Ez
az önök pénztárcájának 66 százalékos kiadási többletet jelent. Számokban kifejezve: egy 1000 forintos gyógyszer esetében
a beteg az elsõ esetben 300, a második
esetben már 500 forintot fizet. Ez valóban
66 százalékos kiadásnövekedés.

“

szabadon felírhatja. Viszont, ha a gyógyszerek térítési értéke elérte a 12 000 forintot, abban a hónapban már csak az általános térítési díj megfizetése mellett
juthat gyógyszerhez a beteg.
Azokat a gyógyszereket, amelyeket
egészségügyi rendelet alapján korábban
térítésmentesen kaptak a betegek, ez év
január 16-tól már csak dobozonként
300 forint úgynevezett „doboz-díj”
megfizetése után kaphatják meg a rászorulók. Ha azonban a betegnek új típusú közgyógy-igazolványa van, és ezt
az orvos a vényen jelzi, akkor a 300 forintos dobozdíjat a havi 12 000 forint
terhére kell elszámolni.

A BETEGEK ÁLTAL FIZETENDÕ ÖSSZEG AZÉRT
EMELKEDIK, MERT AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS A GYÓGYSZEREK
ÁRÁBÓL EGYRE KISEBB RÉSZT VÁLLAL ÁT.

Hogyan érinti a közgyógyellátottakat a
megváltozott rendelkezés?
Dr. Télessy István: Van, akit kedvezõen,
másokat pedig hátrányosan érint a változás. A lényeg az, hogy eddig az orvos egy
egészségbiztosítás által meghatározott
gyógyszerlistáról választhatott gyógyszert a közgyógyellátásban részesülõ beteg számára. Ami ezen a listán nem szerepelt, azt a beteg csak általános jogcímen kaphatta meg, azaz a mindenkit
megilletõ gyógyszertámogatással írta fel
az orvos számára.
Az új rendelkezés szerint ez a lista
megszûnik, és egy bizonyos értékhatárig
(ez ma maximum12 000 Ft) az orvos a
betegének legjobbnak ítélt gyógyszert

Mit jelent a gyógyszerek helyettesíthetõsége?
Dr. Télessy István: Ugyanazt a gyógyszer
hatóanyagot ma már a gyógyszergyártók
különbözõ néven és áron forgalmazzák.
Ha ezek a gyógyszerek bizonyítottan
egyenértékûek, és az orvos a recepten nem
tiltja le a helyettesíthetõséget, a gyógyszertárban a felírt helyett kiadható a helyettesítési listán szereplõ bármely gyógyszer. Az
orvost és a gyógyszerészt januártól jogszabály kötelezi arra, hogy a beteg számára a
kedvezõbb árú készítményt ajánlja fel. Ám
ha a beteg ragaszkodik a már megszokott,
de esetleg drágább gyógyszeréhez, magasabb térítési díj mellett természetesen továbbra is hozzájuthat ahhoz.
Baczoniné Felszeghy Katalin
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A mûsorban az alsós, felsõs és hagyományõrzõ
csoportok mutatták be tánctudásukat a nézõk elé tárva
mindazt, amit a 2006-os évben
tanultak, és amellyel az idei évben bemutatkozhatnak más településeken, versenyeken is.
Február 17-én mindazok, akik eljöttek
Az együttesnek a Fix- – és idén igazán szép számmal jöttek – gyönyörködhettek
Stimm zenekar húzta a talpaláa népi együttes fergeteges Folklórlemez
valót, Varga Mihály pedig mecímû gálamûsorában.
séivel szórakoztatta a közönséget, mintegy összefogva ezzel a
különbözõ mûsorszámokat.
A kezdõ, Háromnapok címû táncot Széphalmi Zoltán,
a befejezõ Fonó címû táncjátékot Iglói Éva koreografálta.
A kalotaszegi, felsõ-sófalvi,
keménytelki, sárközi, szlovák,
dél-alföldi, no és persze bagi
táncokat ifj. Rónai Lajos koreografálta és tanította be, aki
maga is táncolt, sõt szólóban
is bizonyította kivételes tehetségét és tánctudását.
„Fontos, hogy nem kérek
olyat a táncosaimtól, amit én
magam nem tudok megcsinálni“ – nyilatkozta a mûsor
után ifj. Rónai Lajos, majd
így folytatta: „Megpróbálom
úgy kérni és bemutatni az el- mintaként figyel, hallgat a
Hangsúlyozta, hogy a
képzeléseimet, hogy társaim szüleire, nálunk a fiatalabbak 2006-os évben immáron ötöérezzék, meg vagyok gyõzõd- eltanulhatják az idõsebbek- dik alkalommal nyerte el az
ve annak helyességérõl, amit tõl, hogyan kell a népi visele- együttes – a Kapuváron mega színpadon elõadunk. Mivel teket hordani, hogyan kell rendezett, népi együtteseket
ezt az együttes tagjai mind- kezelni, tisztítani. Így fontos minõsítõ versenyen – az elõannyian átérzik, elfogadva a szerepe van az együttesnek a kelõ „kiválóan minõsített”
példát, õk is a közös célért hagyomány átörökítésében, rangot. Ez ifj. Rónai Lajos
küzdve mindent és még annál de abban is, hogy megtanul- munkáját, hozzáértését bizois többet megtesznek, hogy juk egymás tiszteletét, becsü- nyítja, hiszen mióta õ vezeti
eredményesek lehessünk. Az lését és segítését.”
az együttest, ez a második
együttes úgy mûködik, mint
A mûsor után a Muharay igen magas szintû minõsítése
egy nagy család, hiszen min- Elemér Népmûvészeti Egye- az együttesnek. Ezután azok a
den generáció képviselõje ott sület elnöke, Ritecz György tagok vehettek át kitüntetõ
táncol a színpadon. Itt min- köszönte meg az együttes elismerésként oklevelet, akik
denki megtalálja a helyét. Rá- táncosainak és ifj. Rónai La- tíz, tizenöt, húsz, huszonöt,
adásul, ahogy a kisgyermek josnak a munkáját.
harminc és harmincöt éve

A MUHARAY ELEMÉR NÉPI EGYÜTTES
GÁLAMÛSORA

FOTÓ: KATONA PÁL

FOLKLÓRLEMEZ

tagjai az együttesnek. A kitüntetett hölgyek az oklevél
mellé virágcsokrot, a férfiak
pedig egy üveg névre szólóan
címkézett tokajhegyaljai bort
is kaptak.
Végül Ritecz György köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik eljöttek az elõadásra
és adományaikkal hozzájárultak az együttes fennmaradásához. Megköszönte azt is, ha
valaki adója egy százalékát
ajánlotta fel az egyesületnek,
valamint köszönetet mondott
támogatóiknak: Bag Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek, a Nemzeti Civil Alapprogramnak, Oktatási
és Kulturális Minisztériumnak, Pest Megye Önkormányzatának, az Indi-Car Kft.-nek,
a Galgamenti Viziközmû Kft.nek, a Galga TV-nek és a bagi
Dózsa György Mûvelõdési
Ház libresszójának.
Mi pedig - a nézõk és a magunk nevében - sok sikert, jó
egészséget kívánunk az együttesnek további munkájához!
A GÁLA VÉGÉN KITÜNTETÕ ELISMERÉSKÉNT OKLEVELET VEHETTEK ÁT:

Fazekas Jánosné, Péter Edit,
Péter Zsuzsa, Szabó Ildikó,
akik 10 éve tagjai az együttesnek
Kovács Andrásné, Kovács Éva,
Hajdú István,
akik 15 éve tagjai az együttesnek
Fercsik Gábor, Péter Tibor,
akik 20 éve tagjai az együttesnek
Péter Lászlóné,
aki 25 éve tagja az együttesnek
Lados Istvánné,
aki 30 éve tagja az együttesnek
Balázs Jánosné, Tóth Mihályné,
akik 35 éve tagjai az együttesnek
Baczoniné Felszeghy Katalin

Húsvéti vásár az óvodában
Március 28–30-ig húsvéti vásárt rendez a
bagi óvoda. Délelõtt 7.30-10-ig és délután
15.30-16.30-ig az óvónõk és a gyermekek által
készített szebbnél szebb tárgyakat vásárolhatják
meg mindazok, akik egyedi, saját készítésû, ötletes ajándékokkal szeretik meglepni szeretteiket.
Emellett az óvoda dolgozói várják a bagi lakosok, szülõk, nagyszülõk felajánlásait is. Min-

den új vagy újszerû tárgynak örülnek, melyre
gazdájának nincs szüksége, ám úgy gondolja,
mások még nagyon örülnének neki. Ha valaki,
valamikor kétszer megkapta ugyanazt a könyvet
ajándékba, és az egyik azóta is ott áll a könyvespolcon, anélkül, hogy bárki kinyitotta volna, akkor hozza be az óvodába! Ha kibontatlanul áll
egy kávéskészlet a szekrényben, netalán van a

háznál egy soha meg nem hallgatott CD, akkor
gondoljanak a legkisebbekre! Ajánlják fel a jótékonysági vásár számára, mert a bevételt teljes
egészében az óvoda támogatására fordítják.
Támogató felajánlásaikat kérjük
mielõbb jutassák el a bagi óvodába.
Mindezt elõre is köszönik az óvoda dolgozói
és a gyerekek.
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BAGI HAGYOMÁNYOK

A kenderfeldolgozásról
Eleink húsvétkor már a frissen szõtt pokróccal terítettek le a szobát, az asztalra is saját szövésû abroszt terítettek. Adventig tartott ugyanis a kendernövény feldolgozása, farsang ideje alatt mindent megfontak, majd
húsvétig mindent meg is szõttek.
ték, a kévéket széthúzták,
majd kiszárították. A megázott
kenderkórók teljes kiszáradása
után következett a törés.
A törõmunkák legáltalánosabb eszköze a tiló. Az eszköz lényegében két, párhuzamosan egymás mellett húzódó
deszkaél, amelyek közé egy

“

FOTÓ: NAGY JENÕNÉ ARCHÍVUMA

A házilag elõállított textíliák alapanyagát, a
kendert, termesztették Bagon
is, a lent általában vásárolták.
Kenderföldek a falu Hévízgyörk felé esõ végén található
kereszt mögötti területek voltak. A kendermagot kora tavasszal vetették, amely tizenkét, tizennégy hétre a vetés
után beérett. A kender kétlaki növény: virágos (hím) szálai beporozzák az akkor még
alacsonyabb magvas (anya-)
szálakat. A beporzás után a
virágos szálakat azonnal betakarították, míg a beporzott
magvas kendert csak aratáskor szedték ki, amikor az
megérlelte a magjait.
A betakarítás során a kenderszálakat kézzel, gyökerestül
szaggatták ki a földbõl. A
learatott kendert kévébe kötötték, és az egész termést
hagyták kint a földön szikkadni, majd elvitték az áztatóba,
ahol három-négy hétig áztatták. Bagon a kenderáztatók a
mai Jókai utca Aszód felé nézõ
házainak kertjei végén voltak.
Áztatás után a kendert hazavit-

A MEGÁZOTT KENDERKÓRÓK TELJES
KISZÁRADÁSA UTÁN KÖVETKEZETT A TÖRÉS

harmadik deszkaél jár az egyik
végén rögzített csap segítségével. Az egykarú emelõ módjára mûködõ törõszerszám szabadon mozgó karja, a két párhuzamos deszka közé beverve
töri meg a deszkaélek szögébe
helyezett kenderkórót. A tilolás során a kenderszár minden
része megtört, így héhölésre
alkalmas kócállagú anyagot
kaptak. Héhölés során egy kb.
15 cm átmérõjû fakorongon,
melyre sûrûn 80-as szögeket
vertek, végighúzták a kócállagú kendert, hogy a száraz,
használhatatlan részektõl megszabaduljanak.

A rostanyagot két minõségi csoportba, egy jóba (szála) és egy rosszba (kóc) osztályozták, majd fonallá sodorták, azaz megfonták. A különbözõ minõségû anyagot
feltették a guzsalyra, majd
orsókra tekerték.
Bagon ún. talpas guzsalyt
használták, amit gyakran a legények a lányoknak szerelmi
ajándékba készítettek, ami
meglátszott faragásukon, díszítettségükön.
A finomabb fonalból
hamvast, vásznakat, a durvább, szálasabb kenderbõl
zsákvásznat, pokrócot szõt-

tek. A bagiak otthon parasztszövõszéken, szádfán szõttek, amelyen 60 cm széles
vásznat lehetett készíteni.
Otthon többnyire a durvább
fonalat szõtték, a finomabb
fonalat szövõnõhöz vitték,
ebbõl lett a ruhavászon, asztalnemû, fehérnemû alapanyaga. Híres bagi szövõnõ
volt Palya Terézia, aki sok
család számára készített szép
dolgokat.
Az elkészült vásznat nyáron a napfény és víz segítségével fehérítették is. Mint a
képen látható, az Aranyos
patak mellett kiterítették a
60 cm széles vásznakat, majd
folyamatosan locsolták, szárították.
Nagy Jenõné
gyûjtése

y HÓNAPSOROLÓ
JELES NAPOK, MÁRCIUS
15. Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc évfordulója,
– a magyar sajtó napja,
– fogyasztóvédelmi világnap
18. Nagyböjt negyedik vasárnapja
19. A cigányság világnapja
21. A csillagászati tavasz kezdete
22. A víz világnapja
23. Meteorológiai világnap
25. Nagyböjt ötödik vasárnapja,
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja,
a nyári idõszámítás kezdte
27. Színházi világnap

SZENT GYÖRGY HAVA
Április hónap neve is az ókori Rómából
ered. A hagyomány szerint Romulus
adta a nevét isteni anyjának, Venusnak
etruszk neve után (Apru, l. görög
Aphrodité). Terentius Varro, római
tudós a név eredetét népies etimologizálással az aperire „kinyílni, feltörni”
igére vezeti vissza, mondván, most
nyiladozik a természet, most töri fel az
eke a talajt. Áprilist régen a Bika havának is nevezték, régi magyar neve:
Szent György hava, de hívták
Tavaszhónak és Szelek havának is.

JELES NAPOK, ÁPRILIS
1. Virágvasárnap, ifjúsági világnap
2. Andersen születésnapja,
a meseírás és a gyermekkönyvek napja
5. Nagycsütörtök
6. Nagypéntek
7. Nagyszombat, egészségügyi világnap
8. Húsvétvasárnap,
az emberszeretet világnapja
9. Húsvéthétfõ
10. Nemzeti rákellenes nap
11. A magyar költészet napja,
József Attila születésnapja,
12. A muhi csata emléknapja.
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MINDENNAPI KENYERÜNK

Húsvéti gondolatok
Az ördögök eredetileg angyalok voltak, de kevélyen szembefordultak
ISTENNEL. Sorsuk ezért az örök és reménytelen istennélküliség: a kárhozat. Minket, embereket is erre a sorsra akarnak juttatni. Kísértéseikkel próbálják megingatni az emberek bizalmát a mennyei ATYA jóságában. Pillanatnyi javak és élvezetek varázsával igyekeznek elterelni figyelmünket életünk céljától.
Az életben sokszor találkozunk oly mérhetetlen rosszakarattal, oly agyafúrt gonoszsággal, amelyre az ember önmagától képtelen. Alig tudunk más kiegészítõ magyarázatot adni az értelmetlen pusztításokra és tömeggyilkosságokra, a hazugság és megtévesztés világméretû sikereire is.
AZ ÁTEREDÕ BÛN
Az elsõ emberek bûne tragédia lett. Nemcsak saját maguknak, hanem utódaiknak,
az egész emberiségnek is. Az emberi természet szeretetre volt beállítva, és ez az
eredeti rend megsérült a bûn által. Ezt a
szomorú adottságot örököljük mindnyájan
emberi természetünkkel együtt.
Ez az õsbûn, az áteredõ bûn, azonban
más, mint amikor valaki személyesen követi
el a bûnt. Ez nem olyan bûn, amiért felelõsek
vagyunk, mégis súlyos teher rajtunk. Fontos
szerepe van személyes bûneinkben, mert ennek az õsbûnnek a következménye, hogy bár
a jót szeretnénk, mégis a rosszra hajlunk.

A MEGVÁLTÁS JÉZUS KRISZTUSNÁL
ISTEN a bûnnél sokkal erõsebb hatalmat állított
a világba: „Isten azzal bizonyítja irántunk való
szeretetét, hogy amikor még bûnösök voltunk,
KRISZTUS meghalt értünk... Fia halála által kiengesztelõdött velünk az Isten... Amint tehát egynek
bûnbeesésébõl büntetés szállt minden emberre,
úgy árad minden emberre életadó megigazulás
egynek igaz volta miatt. Amint ugyanis egynek engedetlensége miatt bûnössé váltak sokan, úgy
sokan megigazulnak egynek engedelmessége miatt... Amikor azonban elhatalmasodott a bûn, túláradt a kegyelem, hogy amint halálhozóan uralkodott a bûn, úgy uralkodjék az örök életre szóló
megigazulás révén a kegyelem is a mi Urunk,
JÉZUS KRISZTUS által.“ (Róm 5:8–21.).
Így szerette – tehát – ISTEN a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz
Benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(Jn 3:16.). JÉZUS eljött, magára vállalta az emberi
természetet. Ezért amikor Õ imádkozik, benne az
ember is imádkozik. Amikor Õ szereti az ATYÁT,
benne az ember is szeret... JÉZUS így Isten-közelbe hozta, felemelte az ember természetét. Végtelenre növelte önmagában az általa képviselt ember szeretetét. Eltüntette a mérhetetlen szakadékot, ami Isten és ember között volt. Addigi reménytelen állapotunkból megváltott minket. Azt mondta, Õ az az ajtó, amely az életre nyílik... Amikor
Õhozzá igazodunk, akkor bennünk is elkezdõdik a
megváltás. Reménytelen önzésünk megszûnik,
számunkra is ajtó nyílik az igaz szeretetre. -szt.-

BÛN: ütés, sértés, megbántás, akár Istennel, akár emberrel szemben. Elvont értelemben
egy-egy baráti megállapodás (szerzõdés, szövetség) vagy erkölcsi törvény megsértése is bûn.
Halálos ütést, halálos sértést is jelent. Így beszélünk halálos bûnrõl is, mint súlyos törvényszegésrõl, ami „agyonüti“ bennünk a szeretetet.
VÉTEK: gyengeség, hajlékonyság. Szemben a bûnnel, vagyis a tudatos „ütéssel“,
törvényszegéssel, a vétek az emberi gyengeségbõl, rosszra való hajlandóságunkból
eredõ törvényszegéseket jelenti. Elvéteni, eltéveszteni.

KISEBBEKNEK

KISEBBEKNEK

KISEBBEKNEK

Locsolni jöttem illatos vízzel,
örömhírt mondani békés, tiszta szívvel.
Az ÚR él, gyõzött a sír fölött,
Krisztus föltámadt, boldog ünnepet!
Szabad-e locsolni?

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,
új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömöt hirdetek,
mert Jézus föltámadt! Ezen örvendjetek!
Már régen szokása minden kereszténynek:
örvendeznie e nap ifjúnak és vénnek.

FELELJ, HA TUDSZ!

MILYEN ÉTEL ÉS ITAL VOLT
AZ UTOLSÓ VACSORÁN?
a) húsleves
b) kovásztalan kenyér
c) ecetes uborka
d) saláta
e) sör
f) pirított krumpli
g) bor
h) kóla
KI ÁRULTA EL JÉZUST?
a) Péter
b) János
c) Júdás
d) Jakab
KÖSD ÖSSZE
AZ ÖSSZETARTOZÓKAT?
Virágvasárnap
Nagycsütörtök

Jézus kereszthalála
Jézus feltámadása

Nagypéntek

Jézus bevonulása
Jeruzsálembe

Nagyszombat

Az utolsó vacsora

Húsvétvasárnap

Jézus testét
a sziklasírba teszik

HÁNY NAPRA TÁMADT FEL
JÉZUS
a) Másodnapra
b) Ötödnapra
c) Harmadnapra

KISEBBEKNEK

KISEBBEKNEK

Adjon a jó Isten,
Boldog ünnepeket!
Mindenféle jókkal
Lásson el titeket.
Az öreg nagyapám
Ily köszöntõt hagyott,
Örvendjetek vígan,
Jézus föltámadott.
Öröm ez tinéktek,
Énnekem és másnak,
De én is örülök
A hímes tojásnak.
Adjanak hát nékem
Néhány piros tojást,
Hogy jó kedvvel menjek
Az utamra tovább.
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KI VAGYOK ÉN?

Az emberek világnézetüknek megfelelõen válaszolnak az élet nagy
kérdéseire. A vallásos emberek meggyõzõdése szerint az emberi élet
eseményei mögött található Valaki, akitõl minden függ. Õ tud kielégítõ
választ adni az élet nagy kérdéseire, és nála találhatja meg az ember a
végsõ megoldást.
A világon sokféle vallás van. Egy hindu mondás azt tartja: „Istennek
sok neve van, ISTEN felé sok út vezet“. Az ember a maga módján
közelít a dolgokhoz, a maga módján keresi az igazságot. Így tehát azon
sem csodálkozhatunk, ha az egyes népek kultúrájuknak, adottságaiknak
és körülményeiknek megfelelõen, a maguk módján próbálnak feleletet
adni az élet nagy kérdéseire. Ezért alakultak ki különbözõ vallások.
Minden vallás alapvetõ tanítása az hogy, van egy magasabb rendû
Valaki, egy értelmes, intelligens, és hatalmas Létezõ, Akitõl minden
függ, Aki a világ URA. Ezt a valakit ISTENNEK nevezzük, a zsidók
Jahvénak, a mohamedánok Allahnak, az indiánok Nagy Szellemnek...
További alapvetõ tanítása minden vallásnak, hogy követõik hisznek
egy másik, érzékeinkkel meg nem tapasztalható világban, ahol az ember halála után valami módon tovább él, és ez az élete összefügg
Egyes vélekedések szerint
földi életével.
a kereszténység nem mondMinden vallásos ember megható vallásnak. Sokkal
gyõzõdése, hogy már földi életéinkább esemény, történés.
ben kapcsolatba léphet ISTENNEL,
Olyan történés, amely egy
imádságával és a mindennapi éleemberen alapul. A keresztet átszövõ vallási jellegû cseleketénység nem egy vallás, hadetekkel. ISTEN a Szent Íráson kenem maga KRISZTUS. Azaz
resztül is üzen az embernek. A keegy személy. Feltettem rá az
resztény embernek a Biblia, nem
életem, az egyetlen életem!
egyszerû könyv, amiben, betûk,

☺ A GYERMEKI ÉLET KÉRDÉSEI
FÉLELMEK
Jézus a Galileai-tenger melletti városokban
tanított, de gyakorta átkelt a túlsó partra is,
hogy ott is tanítson és gyógyítson. Egyik ilyen
tengeri út alkalmával váratlanul erõs, viharos
szél csapott le a tengerre, és annyira fölkorbácsolta a vizet, hogy majdnem elsüllyedtek.
A tanítványok közül négyen is halászok voltak
egykor, és õk jól ismerték ezeket a viharokat,
mégis az erõs hullámzástól rémülten szaladtak JÉZUSHOZ, aki csendesen aludt: „Mester,
mester elveszünk“!
– „Hol van a ti hitetek?“ – mondta szemrehányóan az ÚR. Majd felkelt és ráparancsolt a
hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és
csendes lett a tenger. (Lukács 8:22–31).
A ti életetekben nincsenek ilyen viharok, pláne
tengeri viharok, de azért sok minden fenyegeti
a ti életeteket is. Sokszor féltek. Hogy mitõl és
kitõl? – szinte elsorolhatatlan. Féltek a feleltetéstõl, a matekdolgozattól, a vizsgáktól, betegségtõl, garázda srácok támadásától. ISTEN jól
ismeri ezeket a gyermeki félelmeket (a felnõttekét is!). Ezért a Bibliában pontosan 365-ször
van leírva ez az isteni biztatás: Ne félj!
NE FÉLJ, MERT VELED VAGYOK.
MINDENNAPRA EGY NE FÉLJ!

AZ EMBERISÉG VALLÁSI
MEGOSZLÁSA:
Keresztény: 1084 millió
Zsidó:
14 millió
Mohamedán: 508 millió
Egyéb*:
1395 millió
Ateista:
571 millió
*Egyéb: konfuciánusok, hinduisták,
buddhisták, sintoisták, parszik,
primitív vallásúak... (1973-as adat.)

szavak, mondatok vannak, hanem ISTEN élõ szava. Lelket megelevenítõ
szava! Ez a könyv elmondja Isten szándékait, az ember állapotát, a megváltás útját, a megáltalkodott bûnösök büntetését és a hívõk üdvösségét.
Tanításai szentek, elõírásai kötelezõek, történetei igazak és határozatai
megingathatatlanok.
A vallás tehát az ember kapcsolata ISTENNEL, akitõl élete kérdéseinek megoldását reméli. A világszerte található vallások az emberi szív
nyugtalanságán akarnak segíteni. Az a vallásos ember, aki hisz ISTENBEN, és lelkiismerete szavát követve ISTEN akarata szerint él. Sok ember számára egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy Isten létezik. Ha nyilvánvaló lenne, akkor valószínûleg mindenki istenhívõ lenne. Azért, mert valaki nem hisz Istenben, attól Õ még létezik.

Kik vagyunk? Teremtmények vagy
a majmok leszármazottai?
Kreáció vagy evolúció?

Ez nem egy szakállas téma, ez valóban
egy élõ, kardinális kérdés. Nekem igen
megnyugtató, hogy ISTEN teremtménye vagyok, akit az én Mennyei Atyám
értelmes céllal teremtett. Életem célja,
egyben a boldogságom forrása, hogy
mindent az Õ kezébõl fogadhatok el,
az Õ tervét keresem naponta az életembe. Áldott könyv a BIBLIÁM, és Õ
annyira szeret, hogy a FIÁT is elküldte, hogy megszabadított, hogy
ISTENGYERMEK lehessek.
Pl. tanításnál JÉZUS
módszerét követem, a
tantárgy iránt érdeklõdõket külön tanítom, és ez visszacsorog az évfolyamra.
Azt szoktam nekik
mondani, hogy nem

azért kapsz ötöst, ahogyan tudsz, hanem azért, hogy hányat tanítottál a
gyengék közül. Sajnos ma elég önzõ
lett az ifjúság is.
Testvérem, aki az evolúció csúcsának tartod magad, úgy csendben fogalmazd meg, hogy ki is vagy tulajdonképpen. És nagyon jó lenne, ha az iskolában a kreációt és az evolúciót
egyenlõ mértékben tanítanák, mert ez
nyugaton az irodalmat tekintve hasonló súlyú. Bár hangozna el több
családban: édesapám, a tanító bácsi mondta, hogy
a majomtól származunk. Az lehet, hogy
a tanító bácsi a
majomtól, de mi
kisfiam, nem.
Dr. Judák Endre
egyetemi docens

Dr Judák Endre: „ÉLETKÉRDÉSEK“ címû gondolatai a gödöllõi Szent István
egyetemen hangoztak el. A jövõben a Bagi Hírlap hasábjain is közöljük.
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Z LABDARÚGÁS

R-PC PLANETT PEST MEGYEI I. OSZTÁLYÚ LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
2006/2007. ÉVI TAVASZI FORDULÓJÁNAK MÉRKÕZÉSEI
DÁTUM

IDÕPONT

MÉRKÕZÉS

március 11.(vasárnap)

14.30

Diósd – Bag

március 18. (vasárnap)

15.00

Bag – Hévízgyörk

március 25. (vasárnap)

15.00

Bag – Felsõpakony

április 1. (vasárnap)

15.00

Délegyháza – Bag

április 8. (vasárnap)

15.30

Bag – Törökbálint

április 14. (szombat)

15.30

Fót – Bag

április 22. (vasárnap)

16.00

Bag – Dunaharaszti

április 29. (vasárnap)

16.00

Kóka – Bag

május 6. (vasárnap)

16.30

Bag – Érd

május 12. (szombat)

16.30

Gödöllõ – Bag

május 20. (vasárnap)

17.00

Bag – Aszód

május 27. (vasárnap)

17.00

Õrbottyán – Bag

június 3.(vasárnap)

17.00

Bag – Szigethalom

június 9. (szombat)

17.00

Dömsöd – Bag

június 17. (vasárnap)

17.00

Bag – Tápiószecsõ

EREDMÉNY

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

IFI EREDMÉNY

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

AZ IFJÚSÁGI MECCSEK MINDEN ESETBEN A FELNÕTT MECCSEK ELÕTT KÉT ÓRÁVAL KEZDÕDNEK!

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
ELADÓ HÁZ Bagon. Érdeklõdni lehet
a 28/409-357-es telefonszámon.
EGYSZER HASZNÁLT padlószõnyegek
eladók, különféle színekben. Érdeklõdni
a 409-614-es telefonszámon lehet.
1990-ES GYÁRTÁSÚ TZ-4K-14-B típusú
kistraktor nagyon megkímélt állapotban
eladó. Érdeklõdni a 06-30/854-2606-os
telefonszámon lehet.

ORVOSI ÜGYELETEK
HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
DR. BALATONI GYÖNGYI
hétfõ, kedd, csütörtök: 8-12 óráig
szerda: 14-18 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!

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
március 10–11.: DR. MÁRTON JÁNOS
Galgamácsa, Kiskút u. 3.,
tel.: 06-30/400-9819
március 15–18.: DR. SZÕKE ZSOLT
Kartal, Felszabadulás u. 197.
tel.: 06-20/956-6529
március 24–25.: DR. MÁRTON JÁNOS
Galgamácsa, Kiskút u. 3.,
tel.: 06-30/400-9819
márc. 31.– április 1. DR. NÉMETH MIHÁLY
Aszód, Kossuth Lajos u. 62.
tel.: 06-30/275-4718
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EZMEGAZ

HÚSVÉTI RUHAGYÛJTÉS
Kistérségi Gondozási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat húsvéti
ruhagyûjtést szervez. Szeretettel fogad
mindenféle használt, de még használható ruhanemût, ágynemût, takarót, cipõt
és bármilyen játékot, hogy mindezeket
eljutatthassa az arra rászorulóknak.
Felajánlásaikat a polgármesteri hivatalban várják (2191 Bag Szent Imre
u. 52.).
Információ a 06-28/504140/16
és a 06-30/693-5930 telefonszámokon kérhetõ.
Nagylelkûségüket elõre is megköszönik
a Kistérségi Gondozási Központ
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai

 SZERKESZTÕI ÜZENET

Kedves olvasóink!
A BAGI HÍRLAPOT A JÖVÕ
HÓNAPTÓL A BAGI ÜZLETEKBEN
KERESSÉK.
A lap ára 100 forint lesz. Köszönet
mindazoknak, akik kérdõívünket eljutatták
a polgármesteri hivatalba.

HIRDESSEN
a

-ban!

Hirdetési tarifák:

1/1 oldal: 8000 Ft+ÁFA
1/2 oldal: 4000 Ft+ÁFA
1/4 oldal: 2000 Ft+ÁFA
1/8 oldal: 1000 Ft+ÁFA
Többszöri megrendelés esetén,
további kedvezmény!

TUDJA! REKLÁM NÉLKÜL
NINCS ÜZLET!
Hívja a 06-28/409-174-es
telefonszámot!
IMPRESSZUM
Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági
és -Sportbizottsága
Szerkesztõk: Könczöl Rita, Szabados Tamás,
Baczoniné Felszeghy Katalin
Nyomdai munkák: Edit Kft, Kistarcsa
Megjelenik: 1300 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon

2007. MÁRCIUS

=

Nõnapi nyereményjátékunk megfejtése: a) Malsfeld
NYERTESE: Aszódi Józsefné (telefon: 409-950)
A nyertes a 3000 Ft értékû vásárlási utalványt
az Árvácskás virágboltban veheti át! GRATULÁLUNK!

„Arany“-os mesemondók
Március elsején, kora délután gyerekek, felnõttek gyülekeztek az iskola
könyvtárában. Két órakor kedves furulyaszóval, gitármuzsikával vette
kezdetét az alsó tagozatosak mesemondóversenye.
Nagyon izgatottak voltak a kis
mesemondók, hiszen sokuknak ez
volt az elsõ nagyobb közönség elõtti szereplése. Szüleik, tanítóik, barátaik, osztálytársaik bátorították õket.
Húsz kisdiák készült fel a versenyre,
magyar népmesékbõl válogattak. Hallhattunk játékos láncmeséket, megnevettettek a vidám tréfás mesék, az állatmesékbõl pedig mindannyian tanulhattunk.
A zsûri külön értékelte az 1-2. és
a 3-4. osztályosokat.

A HELYEZETTEK:
1-2. osztály
I. Pintér Márton
2. osztály
II. Tóth Netti
1.a osztály
III. Furdi Vivien
2 osztály
3-4. osztály
I. Baranyi Márió
4.b osztály
II. Balugyánszky József 3.a osztály
III. Volter Domonkos
3.b osztály
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!
Gódorné Szilágyi Magdolna

KEDVES GYEREKEK, TANÍTÓ NÉNIK, KÖSZÖNJÜK A SZÉP DÉLUTÁNT!

Köszönetnyilvánítás az óvodából
Ezzel az idézettel szeretnénk
kifejezni köszönetünket
PALYA LÁSZLÓNAK
ÉS FELESÉGÉNEK
az óvoda számára varrt
ágyvásznakért. Önzetlen
munkájuk óriási segítséget
jelentett. További jó
egészséget kívánunk nekik!
az óvoda dolgozói

“... és minden munka üres, ha nincsen szeretet.
Úgy szõni gyolcsot, hogy a szálat szívedbõl
húzod, mintha azt a gyolcsot az viselné majd,
akit szeretsz. Szeretve építeni a házat, mintha
az lakna majd benne, akit szeretsz. Gyengédséggel
vetni el a magot, és örvendezve aratni, mintha
az enné a gyümölcsöt, akit szeretsz. A magad
képére alakítani mindent, saját lelked leheletével.
Mert a munka a láthatóvá tett szeretet.”

MEGKÉRDEZZÜK...
A Bagi Hírlapot az év elsõ negyedévében még ingyenesen
jutattjuk el minden bagi háztartásba. 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.

