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Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja

Ára: 100 Ft

/ A TARTALOMBÓL
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ARANY JÁNOS-NAPOK

„ÚJ A CSIZMÁM...“

Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2007. március
8-án rendkívüli ülést tartott. Három
téma volt napirenden, három
határozat született.

Iskolásaink ez év március 10-én
a mûvelõdési ház színpadán
mutatkoztak be egymásnak
és a kíváncsi szülõknek, egy
kicsit másképp.

Gergely Antalnál, a 86. életévében
járó cipész- és csizmadiamesternél
jártunk. Szakmája a mai világban
lassan feledésbe merül, noha
feleslegessé nem vált.

2. oldal

6. oldal

Az klub megmaradásért
drukkolunk...

FOTÓ: KÖNCZÖL RITA

Hajrá Bagi TC’96!

A Bagi TC’96 futballklub 2006/2007-es évad õszi szezonjának végén,
a nagyszerû hajrának (hat gyõztes meccs) köszönhetõen a dobogó harmadik
fokán végzett a Pest megyei I. osztályú bajnokságban. A szezonzárás nem
volt zökkenõmentes, hiszen Bag Nagyközség Önkormányzata 2006-ban
a klub részére szánt támogatását 1 200 000 forinttal csökkentette, amelynek következtében az egyesület az év végére mûködésképtelenné vált.
A visszavont támogatási összegbõl
a klub közüzemi számlatartozását
(685 000 Ft) szerette volna rendezni, valamint a dologi kiadások kiegyenlítése is
az elmaradt támogatási összegbõl történt
volna. A sportegyesület megbeszéléseket
kezdeményezett az önkormányzat vezetésével tartozásainak rendezésére. Az önkormányzat vállalta a közüzemi számlák
részletekben történõ kifizetését a klub

2007. évi támogatásának terhére, a klub
pedig vállalta a dologi tartozások kiegyenlítését. A pénzügyi kérdések azonban még nem zárultak le, hiszen a társadalmi szervezetek 2007. évi támogatásáról (ahová a futballklub is tartozik) a képviselõ-testület még nem döntött. A klub
olyan mértékû támogatási igényt nyújtott
be, melynek alapján teljesíteni lehet az
önkormányzati tulajdonú létesítmény 

7. oldal

Szerkesztõi ajánló
GALGA MENTI HAGYOMÁNYÕRZÕ
TALÁLKOZÓ
Húsvét nyolcadában fehérvasárnapnak
szombatján, azaz 2007. április 14-én,
17 órakor a bagi Dózsa György Mûvelõdési
Házban Galga Menti Hagyományõrzõ
Találkozó lesz a „Százvirágú Kendõ“
Alapítvány szervezésében. A találkozóra
minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
Nagy Jenõné, a találkozó háziasszonya elmondta, hogy a Galga mente gazdag néprajzi kincseinek továbbörökítése céljából
született a találkozó gondolata. A valamikor
erõsen rivalizáló a Galga menti falvak lakosait szeretnék egybekovácsolni azzal, hogy
felhívják figyelmüket arra: közös néprajzi kincs
birtokosai, ugyanazok a gyökereik. A meghívott együttesek ez alkalomból tanúbizonyságot tehetnek, hogy ki-ki mennyire õrzi hagyományait, ki, mit hagy az utókorra.

A TALÁLKOZÓ RÉSZTVEVÕI:
A Zsámboki Népi Együttes
és az Új Gyöngyösbokrétások
a Õszirózsa Nyugdíjasklub, Tura
a Galgahévízi Hagyományõrzõ Együttes
a Hévízgyörki Asszonykórus
a Hévízgyörki Nyugdíjasklub énekkara
a Kartali Asszonykórus
a bagi „Százvirágú Kendõ“ Alapítvány
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 KÉPVISELÕI HÍREK
TÓTH GÁBOR országgyûlési képviselõ
2007. február 27.–március 2. között az
IPU Lengyel-Magyar Baráti Tagozatának
alelnökeként képviselõtársaival (Hárs
Gábor MSZP, dr. Latorcai János KDNP,
dr. Géczi József Alajos MSZP) a lengyel
Szejm vendégeként hivatalos látogatáson Krakkóban és Varsóban vett részt.
A delegáció utazásának egyik fontos
célja, a több évszázados lengyel-magyar
barátság politikai deklarációján túl az
volt, hogy legyen minden évben egy nap,
amikor a két nép ugyanazon a napon emlékezik meg az egymás közti jó viszonyról,
a történelmünkben lévõ összefonódásról... Ez a nap – a Lengyel-Magyar Barátság Napja (amennyiben a két parlament
is jóváhagyja) – ezután március 23. lesz.
A képviselõ úr szándékában áll – az
önkormányzatokon keresztül – lengyel
testvérkapcsolatokat is létrehozni, elsõdlegesen az iskolákra építve, mivel a két
nép jövõbeli letéteményesei a gyerekek.
Szeretné, ha Krakkó térségében akár
több településsel is fel tudnák venni a
kapcsolatot a Galga menti falvak, városok, különös tekintettel arra, hogy
Wieliczkában található egy sóbánya,
ahol a múzeumon kívül egy egészségügyi
intézmény is mûködik (világörökség része). Itt lehetõség nyílna a Galga menti
krónikus légzõszervi problémákkal küzdõ
gyerekek és felnõttek gyógyítására.

DGD
BIZTONSÁG egy kifli áráért. Településeink
életének egyik legfontosabb lételeme: az
ivóvíz folyamatos biztosítása. A Galga
menti vízhálózat gerincvezetéke több mint
negyven éves. Csõtörés, meghibásodás
esetén a javítás, a vezetékcsere költségét
az érintett szakasz önkormányzatának kell
állnia. Erre a célra az elmúlt évtizedekben
egyetlenegy forintot sem tettek félre.
A Galga menti Víziközmû Kft. legutóbbi
közgyûlésén Tóth Gábor, Bag polgármestere és egyben a térség országgyûlési képviselõje azzal a javaslattal állt elõ, hogy
köbméterenként egy forinttal emeljék a
vízdíjat, és ezt különítsék el a karbantartási-javítási munkákra, megelõzvén ezzel a
nehéz anyagai körülmények között mûködõ önkormányzatok pénzügyi gondjainak
további súlyosbodását. Az érintett települések polgármesterei (egy kivételével) elfogadták a javaslatát azzal a kiegészítéssel,
hogy ne egy, hanem három forintot emeljenek, és az ebbõl befolyó pénzt tartalékolják erre a célra. Ez átlagosan családonként 18-20 forintot jelent, ami alig több
mint egy kifli ára.
B.E.

KÖZÜGY



fenntartását, és szükségszerû fejlesztését, valamint az öt korosztályban mûködõ labdarúgócsapatok versenyeztetését. A
klub elnökségének márciusi döntése értelmében, ha az önkormányzat nem tud biztosítani ekkora összeget (a klub 2007. évi
költségvetésének kb. 30 százalékát), az
egyesület vezetõsége a nyári szezonzárás
után nem tudja vállalni a további mûködtetés irányítását.

Személyi változások

A csapat felnõtt játékosai pozitívan álltak
a megváltozott feltételekhez, változás
azonban történt a keretben. Zalaegerszegi Tamás egy ausztriai csapathoz igazolt,
ugyanakkor érkeztek új játékosok is:
Fülep Norbert Nagykátáról, Tóth László
és Nyári Gergõ Gödöllõrõl, Lukács Dávid pedig Ikladról.
A szakmai munka irányítói között is
voltak személycserék. Az ifi- és serdülõ
csapatot Pintér Miklós helyett Braun
László, a serdülõ elõkészítõ csapatot
Farkas Ádám helyett Labáth Márton irányítja. A felnõtt csapatot továbbra is a
klubnál évtizedes múlttal rendelkezõ
Kis László vezeti.
Ugyanakkor a klubot 1996 óta irányító Boda János elnök lemondott, egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudta tovább vál-
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lalni a vezetést. Helyére az egyesületnél
eddig is vezetõségi szerepkört betöltõ
Urbauer Zsolt került. A leköszönt elnök
és a korábbi vezetõség is ígéretet tett,
hogy a továbbiakban is segíteni fogja a
klub munkáját.

Teremlabdarúgó kupák
és sportbál

A téli szünetet az elnökség az anyagi feltételek biztosításának megoldására szánta, melynek során három rendezvényt
bonyolított le az önkormányzat és egyéb
cégek, vállalkozók támogatásával. Elõször a kispályás Galga Kupa Teremlabdarúgó Tornát, majd a hagyományos amatõr teremlabdarúgó bajnokságot rendezte meg. Március 3-án pedig a bagi mûvelõdési házban megrendezte a sportbált,
amelyen meghívottként jelen volt Tóth
Gábor polgármester és Penczi Ildikó, a
falu új megbízott jegyzõje is.
Itt ünnepélyes keretek között mondtak köszönetet az elnöki teendõkrõl leköszönõ Boda János úrnak. Elõször a
csapatkapitány, Sóss Csaba, egy a játékosok nevével díszített üvegtömböt,
majd a vezetõség részérõl Varga István
egy méretes serleget és a vezetõk aláírásával díszített futballabdát, végül Tóth
Gábor polgármester egy díszoklevelet és

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 2007. március
8-án rendkívüli ülést tartott, ahol az alábbi témákban tanácskozott
és hozott határozatot.

A VOLT POLGÁRMESTER PERE
ÖNKORMÁNYZATUNK ELLEN

Jamrik László felperes Bag Nagyközség Önkormányzat alperes ellen szabadságmegváltás kifizetése iránt pert indított a Pest
Megyei Munkaügyi Bíróságon. A felperes
keresetlevelében kérte a bíróságot, hogy
kötelezze az alperest (Bag Nagyközség Önkormányzatát) visszamenõlegesen – 2004.
január 1-jétõl 2006. szeptember 30-ig
(107 nap) a ki nem vett és ki nem fizetett
szabadságainak pénzbeli megváltására,
amelynek összege 3 525 000 Ft. Emellett
igényt tart ezen összeg – az utolsó munkában töltött naptól a kifizetésig járó – kamataira is.
Az önkormányzat álláspontja szerint
etikátlan a szabadság pénzbeni megváltása iránti igény, mert igaz ugyan, hogy a volt
polgármester részére szabadság kiírására
egy esetben került sor (2004. június 1.
napjától 2004. június 11. napjáig), ám
mindenki elõtt köztudott, hogy felperes a

fent jelzett idõszakban, többször járt külföldön, polgármesteri hivatalától teljesen
függetlenül, ami nyilvánvalóan szabadságnak minõsül. Fenti állítás tanúkkal is igazolható, amennyiben azt a bíróság szükségesnek tartja. A képviselõ-testület ezzel
kapcsolatban azt a határozatot fogadta el,
mely szerint Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete megbízza Dr.
Klausmann Kornél Ügyvédi Irodát e munkaügyi perben Bag Nagyközség Önkormányzatának jogi képviseletével.
Tóth Gábor polgármester úgy nyilatkozott, hogyha a perben nyer az önkormányzat,
a szóban forgó összeget teljes egészében a
falu civil szervezeteinek, elsõsorban a Bagi
TC’96, illetve a Bagi Muharay Elemér Népmûvészeti Egyesület támogatására fordítja.

BÍRÓSÁGI ÜLNÖK

A Magyar Köztársaság Alkotmányának
46. §. (2) bekezdése értelmében a törvény
által meghatározott ügyekben és módon
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a bagiak nevében egy futballistát ábrázoló szobrot adott át a meghatódottságtól szavait keresõ volt elnöknek.

Felkészülés a szezonra

A felnõtt csapat idõközben kemény edzésekkel és edzõmérkõzésekkel megkezdte
felkészülését a tavaszi szezonra. Ötnapos
hajdúszoboszlói edzõtáborozáson is részt
vettek a játékosok a támogatók felajánlásainak köszönhetõen.
A felkészülést nagyon megnehezítette
a páratlan betegség- és sérülés-hullám,
ám a sikeres tavaszi rajt (négy gyõzelem)
azt mutatja, hogy a csapat kezd kilábalni
a nehézségekbõl.

Galga menti rangadó

A tavaszi hazai idénynyitó mérkõzés,
március 18-án mindjárt helyi rangadóval
kezdõdött, a hévízgyörki csapat vendégszereplésével. A klub vezetése – a személyes kapcsolatok erõsítése érdekében –
meghívta a mérkõzésre a két település
önkormányzatainak vezetõit is, akik közül többen meg is jelentek.
A mintegy hatszáz fõs nézõsereg érdekes eseménynek lehetett tanúja. A mérkõzés elõtt egy bagi vállalkozó 100 000 Ft-ot
ajánlott fel csapatunknak hazai gyõzelem
esetére. Tóth Gábor polgármester úr hec-

nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt
vesznek az ítélkezésben. A bíróságok
ülnökeit 2003-ban választották meg
négy éves idõtartamra, megbízatásuk
2007. május 22-én lejár. Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított
jogkörében eljárva, Dénes Miklóst javasolja bírósági ülnöknek megválasztani.
Megbízása 4 évre szól.

KÖZÜGY
celõdésének köszönhetõen Hévízgyörk
polgármestere ugyanakkor 150 000 Ft-ot
ajánlott fel vendéggyõzelem esetén. Azért,
hogy a licitet a bagiak nyerjék, Tóth Gábor polgármester 50 001 Ft-tal megtoldotta a bagi vállalkozó felajánlását. A
mérkõzés végén aztán nemcsak a licitet,
de a presztizscsatát is a bagiak nyerték,
visszavágásul az õszi vereségért.

Tervek

A vezetõség terveiben nemcsak az szerepel,
hogy a felnõtt csapat dobogón végezzen a
bajnokság végén, hanem célul tûzte ki a
helyi fiatalok képzésének szélesítését, egy
nyári sportbál és egy nyári kispályás focitorna megrendezését is. Ezeknek a feladatoknak az ellátásához kéri a klub a segíteni
tudók támogatását is.
Urbauer Zsolt a Bagi TC’96 elnöke
A BAJNOKSÁG EDDIGI EREDMÉNYEI:
Diósd – Bag
1-5
Bag – Hévízgyörk
3-2
Bag – Felsõpakony
2-0
Délegyháza – Bag
2-3
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Törökbálint 19 14 2 3 55-19 44p.
2. Kóka
19 13 4 2 53-20 43p.
3. Bag
19 14 0 5 61-25 42p.
Bõvebb információk a www.pmlsz.hu
internetes oldalon találhatók.
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VESZETTSÉG ELLENI
VÉDEKEZÉS
2007. április 7-12-ig veszettség
elleni vakcinákat helyeztek el
falunk környékén.
A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelû betegség. Legfõbb terjesztõje a róka.
A védekezés leghatékonyabb módszere
a rókák veszettség elleni vakcinázása.
Az oltóanyagot tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bûzös, de a rókák
által kedvelt ízû és szagú, szürkésbarna
színû csalétekbe rejtik.
A csalétekbe helyezett vakcina
emberre, állatra veszélyt nem jelent,
ennek ellenére nem szabad hozzányúlni. Semmi esetre sem szabad felvágni
vagy széttörni õket. Amennyiben a
vakcina ép bõrfelületre kerül, elegendõ
jódtartalmú fertõtlenítõszerrel vagy 70
százalékos alkohollal lemosni a területet, ha azonban friss sebbe vagy a
nyálkahártyára kerül, haladéktalanul
orvoshoz kell fordulni!
Az oltóanyag kihelyzésétõl számított 21 napig a kutyákat megkötve vagy
zárt helyen kell tartani, és csak pórázon
szabad közterületre vinni.
Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és
Növényegészségügyi Fõosztály

AZ ÓVODA ABLAKAINAK CSERÉJE

MÛSORTÁMOGATÁSI
MEGÁLLAPODÁS
A GALGA TELEVÍZIÓVAL

Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete mûsortámogatási megállapodást kötött a VARGA MM St. Bt.-vel,
a Galga Televízió üzemeltetõjével. A támogatás összege: 1 147 500 Ft. Így a kilenc
képviselõ-testületi ülést, a közmeghallgatást, a Szent István napi ünnepséget, az
1956-os forradalom és szabadságharc
emlékünnepélyét valamint a falukarácsonyt láthatják a nézõk vágatlan
formában a televízió képernyõjén.

A bagi Napköziotthonos Óvoda egy
csoportszobájának ablakit kicserélték.
Az ehhez szükséges pénzt Tóth Gábor polgármester ajánlotta fel,
összesen 650 400 Ft-ot. Reméljük az ablakcsere tovább folytatódik, és óvodásaink
lassan megújult óvodában tölthetik játékos napjaikat.
– szerk–

A
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VETÉLKEDÕ

és mûvészeti bemutatók

Március 10-e szombatra esett ugyan, de mégis munkanap volt, így
iskolásaink sem aludhattak sokáig. De nem iskolába, hanem
a mûvelõdési házba kellett menniük, ugyanis 10 órakor
kezdõdött az általános iskolánk névadójának tiszteletére rendezett
Arany-napok záró rendezvénye. Fél 10-tõl a nyelvi és irodalmi vetélkedõ döntõjét rendezték meg, majd 10 órától az egyes osztályok különféle
mûsorszámokkal szórakoztatták egymást, no és persze a kiváncsi
szülõket, hogy megmutathassák, mire képesek, mit is tudnak.

Gyõzni jöttünk!

Öt évvel ezelõtt, 2002-ben vette fel iskolánk az Arany János nevet. Vállalt
feladataink között, amelyekkel méltóvá
akarunk válni erre a névre, a legkülönbözõbb tevékenységek: kirándulások,
múzeumlátogatások, mûvészeti bemutatók, kiállítások, vetélkedõk szerepelnek. 2006 õszén immár harmadik alkalommal tettük közzé az alábbi felhívást:

Kedves Gyerekek!

Iskolánk névadójának tiszteletére
2007. márciusában ismét Arany-napokat tartunk. A rendezvénysorozat keretében március 10-én nyelvi-irodalmi
vetélkedõre kerül sor. A vetélkedõn
azok a csapatok vehetnek részt, akik
az elõzõ három írásbeli fordulón a legjobb eredményt érik el. A feladatlapokat december, január és február hónapban vehetitek át a könyvtárban.
Megoldásukra két-két hetet kaptok.

Mi a teendõtök?

Alakítsatok 4 fõs csapatokat, osztályonként többet is. Válasszatok nevet
vagy jeligét. Jó, ha választotok egy vezetõt is, aki „kézben tartja" a munkát,
és felel a megoldásért, a határidõ betartásáért. A csapat névsorát és nevét
2006. november 20-ig adjátok át osztályfõnökötöknek.
Ezen a versenyen csak nyerni lehet!
Mindenki esélyes, aki tud írni
és olvasni!
Ha van kedved játszva tanulni,
– vagy tanulva játszani –, jelentkezz!
Nevezési díj: nincs!
Fodorné Gyalog Éva
tanár néni

A három írásbeli fordulóra 16 csapat (64 tanuló!) nevezett be. Az 5-6. és
a 7-8. osztályosok külön kategóriában
versenyeztek, más-más jellegû és nehézségû feladatot kaptak. Ezek között volt
kreatív írásgyakorlat, adatkeresés, szövegértés, hibakeresés és sokféle játékos
nyelvi fejtörõ. Többségükhöz szükség
volt a könyvtárban található kézikönyvekre, szótárakra, évforduló naptárakra, verseskötetekre.
ÍZELÍTÕÜL ÁLLJON ITT NÉHÁNY
FELADAT, HOGY A KEDVES
OLVASÓ IS PRÓBÁRA TEHESSE
JÁTÉKOS KEDVÉT!
1./Javítsd ki az „elírásokat"
az alábbi verscímekben!
(Petõfi Sándor összes versei I-II.)
Egy estém otthonkában
Víz és borsó
A természet vakvirága
Mész és csók
Paripámnak az õ színe faló
2./Hogy lett a táskából sóska? Így:
táska-sáska-sóska. Minden lépésnél csak egyetlen betût szabad
cserélni úgy, hogy mindig értelmes
szót kapj!
Hogy lesz a vízbõl ház?
Hogy lesz a dalból zaj?
Hogy lesz a pávából liba?
3./Írd le egy Grimm-mese tartalmát SMS-ben (max. 160 karakter)!

Szóval ilyen és ehhez hasonló feladatokon törhették a fejüket a gyerekek decembertõl februárig. Legnépszerûbb az
anagramma játék volt: a 7-8. osztályosoknak olyan szavakat kellett gyûjteniük, amelyeknek betûit felcserélve újabb
értelmes szót kapunk.
Pl.: látta-áltat; emleget-emelgetmeleget stb.

Volt olyan csapat, amelyik több
mint 300(!) szót talált: néger - régen,
alvók - óvlak, hajó - óhaj, madár - dráma, állat - talál - tálal, suta - utas - satu,
gödör - dörög - ördög – a többit tessék
kitalálni!
A szóbeli fordulóra március 10-én
reggel fél 9-kor került sor.
Mire a hat csapat megérkezett a
mûvelõdési házba, az asztalokon már
ott várták õket a szükséges kellékek. A
„kicsik“ és a „nagyok“ természetesen itt
is külön kategóriában versenyeztek.
Voltak ugyan azonos feladatok, de az
értékelésük nem egyformán történt.
A pontozás a zsûri feladata volt.
Tagjai: Gódorné Szilágyi Magdolna,
Horváthné Bankó Edit és Paltán
Bernadett.
VÉGÜL ÁLLJON ITT A GYÕZTES
CSAPATOK NEVE!
5–6. osztály
I. Gyõzni jöttünk!
II. Csillag csapat
III. Tél
7–8. osztály
I. Oral-B
II. Rém-team
III. Titok

AZ ELSÕ HELYEN VÉGZETT
CSAPATOK TAGJAI:
(5.osztály):
Albert Márton,
Ambrúzs Barbara,
Kiss Márton,
Tóth Kinga
(7.b osztály):
Benkó Orsolya,
Farkas Cintia,
Fodor Katalin,
Repei Dávid
Remélem, sikerült elérni a célunkat:
hogy másként ugyan, mint a tanórákon,
de sokat megtudhattak tanítványaink
nemcsak a magyar nyelvrõl és irodalomról – hanem önmagukról és egymásról is.
Fodorné Gyalog Éva
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v CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT
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ÁLLASKERESÕ KLUB
A Családsegítõ Szolgálat májusban
Álláskeresõ klubot szervez. Várják mindazok jelentkezését, akik munkanélküliek,
és ezért rendszeres szociális segélyben
részesülnek. De olyanokat is szívesen látnak, akik állást keresnek. A klubban a
meghívott szakemberek hasznos tanácsokkal állnak az érdeklõdök szolgálatára.

K

A

1. Sima tanár úr és tanítványai
2. Fodor Mihály igazgató itt
NY
a mûsorközlõ szerepében
RA
3. A kék és a sárga
tintapaca története
NAP O
4. A didergõ király
5–6. A tizenkét hónap címû elõadás

JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI
TANÁCSADÁS
A Kistérségi Gondozási Központ
Aszódon jogi és pszichológiai tanácsadást tart. Bejelentkezni a bagi családsegítõknél lehet a 06/28/504-140-es
vagy a 06/30/693-5930-as telefonszámokon. A tanácsadás térítésmentes.

6

5

Megmutatni egymásnak, mit tudunk
A fellépéseket komoly elõkészületek elõzték meg, hiszen elõzõ nap
a Szent András utcán gyakran láthatott
az arra járó a mûvelõdési ház felé lépkedõ kisdiákokat. Magam is az arra járók,
pontosabban az arra lakók közé tartozom, el is gondolkoztam: vajon hova
bandukolnak. Biztosan orvosi vizsgálatra, zártam le magamban a kérdét. Másnap aztán megkaptam a választ: próbára mentek a kisdiákok a mûvelõdési
házba, fõpróba folyt tegnap, s nem hiába, hiszen az elõadás kiválóra sikerült.
A nyelvi, irodalmi vetélkedõ után (lásd
Gyalogné Fodor Éva írását!) gyors teremrendezés következett, majd felcsendült
a gitár- és furulyamuzsika. Sima tanár
úr tanítványainak hangszeres játéka
után a másodikosok dramatikus játéka
következett. Andersen: Tizenketten a
postakocsin címû meséjén alapult az
elõadás, amely felvonultatta a tizenkét
hónapot, mindegyiket a maga szépségével együtt. Ezt az elsõsök cigánytánca
követte. Forrott a színpad az apró, mezítelen lábak lépései alatt, két kisfiú még
szólóban is megcsillogtatta tehetségét.
Aztán csendesebb vizekre evezett az
elõadás, a negyedikesek Lázár Ervin: A
kék meg a sárga címû meséjét vitték
színre. Pintér Márton is mesét mondott.
Õ a március elején rendezett mesemondó verseny I-II. osztályosok közötti elsõ
helyzettje. Az óriástojás címû magyar

népmesével és kiváló elõadásmóddal örvendeztette meg hallgatóit. Majd a másik elsõ osztály zenés mûsora és ismét
egy mese következett. A 3.a és b. osztály Móra Ferenc: A didergõ király címû
meséjét adták elõ.
Ezután a felsõs színjátszósok következtek, akik készülõ elõadásukból adtak
elõ egy részletet. Fodor Mihály igazgató
úr bevezetõjében elmondta: „A darab
hét fiúról szól, akik önhibájukon kívül
bajba estek. Sajnos még az elõadás
a próba szakaszában van, ezért itt és
most csak részletet tudunk bemutatni.“
Lehet, hogy részlet volt, nekem azonban
így is kerek egésznek hatott. A szereplõ
fiúk ügyesen és nagyon élethûen adták
vissza a mai gyerekek gondolkodását
és beszédmódját . Majd jött a színpadra
Baranyi Márió, a 3-4. osztályosok nyertes mesemondója, aki a Mese egy bolond emberrõl és egy bolond asszonyról
címû történetet adta elõ. Ezután
az alsós színjátszósok következtek:
Az okos kos címû elõadásukkal. Olyan
kiválóan játszottak, hogy szerintem
bárhol nagy sikert aratnának.
Végezetül a nyolcadikosok világjáró
dalai búcsúztatták a közönséget, de
csak egy rövid szünet erejéig, az
Arany-napok ugyanis táncházzal zárult
a Muharay Elemér Népi Együttes
táncosainak vezetésével.
Könczöl Rita

FOTÓ: KÖNCZÖL RITA
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI
TANULMÁNYOK BEFEJEZÉSE
Elõzetes felmérés céljából a Családsegítõ Szolgálat várja azok jelentkezését,
akik valamilyen oknál fogva kimaradtak
az iskolából, de most úgy érzik, szeretnék befejezni általános iskolai tanulmányaikat, vagy tudnak ilyen személyekrõl.
Az igényfelmérés után a jelentkezõknek
a Családsegítõ Szolgálat segítségével
lehetõségük nyílik tanulmányaik
befejezésére.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A házi segítségnyújtást igénybe veheti
minden idõs korú, pszichiátriai betegségben szenvedõ, fogyatékkal élõ, szenvedélybeteg vagy egészségi állapota miatt rászoruló személy. A gondozást – az
igénybe vevõ önálló életvitelének fenntartásával szükségleteinek megfelelõen
– a házi segítségnyújtó a lakáson biztosítja. A gondozónõ segít a tisztaság
megtartásában, közremûködik a háztartási feladatok elvégzésében (bevásárlás, takarítás, mosogatás, gyógyszer
beadás). A szolgáltatásért minimális
térítési díjat kell fizetni, a nyugdíj
arányában. Kérhetõ jelzõ rendszeres
segítségnyújtás is idõs vagy beteg
emberek számára krízis helyzetek
megoldására. Ez ingyenes szolgáltatás.
Bõvebb információ a fenti témákkal
kapcsolatban:2191 Bag Szent Imre út
52. Tel.: 0628504140/16-os mellék
vagy a 0630693-5930-as
telefonszámokon.
A Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik ruhákat,
játékokat, cipõket ajánlottak fel
a rászorulóknak. Kérjük továbbá,
hogy segítsék a rászorulókat
keverõtárcsás mosógéppel,
centrifugával, ha ezek otthonukban már feleslegessé váltak.
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SOK KICSI SOKRA MEGY…
...de a kicsi lehetne még több
Az APEH weboldalán közzétett adatok szerint az Aszódi Kistérségben
mûködõ civil szervezetek évente átlagosan 8, 5 millió forintot kapnak
az adózók által felajánlott 1 százalékokból. Ebbõl a pénzbõl közösségi
programok valósulhatnak megkiadványok születhetnek, játszóterek készülhetnek , és a sort bõven lehetne folytatni. Szép és hasznos megnyilvánulása ez a jövedelemmel rendelkezõk felelõsségvállalásának.
Ám gondolták volna, kedves olvasók, hogy ha a kistérség minden adózó munkavállalója nyilatkozna
az 1 százalékról, akkor a fent említett összeg elérhetné a 47 millió forintot.?!
A felmérések szerint jelenleg az adót
bevallók alig több, mint 50 százaléka rendelkezik az 1 százalékról, emellett igen jelentõs a nyilatkozatot hibásan beadók aránya. A pénz ilyen esetben – illetve nem
nyilatkozás esetén is – a nagy, közös kaszszába áramlik. Pedig a különbözetre nagy
szüksége lenne a civil szervezeteinknek is,

hogy megvalósíthassák elképzeléseiket, a
kistérségben élõket szolgálva ezzel.
Nekik szeretnénk segíteni a most induló kampányunkkal. Azt tûztük ki célul, hogy a kistérségbe befolyó ajánlás 20
százalákkal növekedjen.
EHHEZ „CSUPÁN“ HÁROM DOLOG
SZÜKSÉGES:
1. Az eddig nem nyilatkozók figyelmét fel kell
hívni, hogy tegyenek ajánlást, segítsék civil szervezeteinket!
2. Csökkenteni kell a hibásan nyilatkozók számát!
3. Növelni kell az 1 százalékot érvényesen elfogadni képes szervezetek számát!

Ennek érdekében szeretnénk az úgynevezett „Civil Klub“ címû kiadványt
megjelentetni, amely az Aszódi Kistérség
valamennyi civil szervezetérõl szolgálna
adatokkal. Terveink szerint ezt minden
esztendõben kiadnánk majd az éppen
aktuális éves adatokkal.
Természetesen alap nyilvántartással
rendelkezünk. Ahhoz azonban, hogy ez
pontos és teljes legyen, várjuk a kistérség valamennyi civil szervezetének jelentkezését, érdeklõdését az alábbi elérhetõségeken:
Rácz Zoltán 06 20 974-3040;
28 402-321 e-mail: razos@invitel.hu
Márton Gábor 06 30 9327-497;
e-mail: martong@dunaweb.hu
Köszönjük figyelmüket!
Tisztelettel:
Rácz Zoltán

„Március idusán“

FOTÓ: DUDÁS GÁBOR

„TUDJÁTOK-E MI A HAZA? MINDNYÁJUNKNAK SZENT BÖLCSÕJE.“
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepélyének résztvevõi idén az ünnep elõestéjén, március 14-én 17 órakor gyülekeztek az általános iskola elõtt, majd a
temetõbe vonultak, hogy Lázár Lajos sírjánál fejet hajtsanak az
1848. szeptember 5-én a születõ magyar honvédsereghez csatlakozó bagi szabadságharcosok emléke elõtt. „A fa a tél zord kihívására gyökereivel válaszol. Ha gyökerét elvágják, a fa elpusztul. Ezért ne hagyjuk, hogy gyökereinket elvágják, mert akkor mi
sem maradunk meg“– mutatott rá Katona Károly képviselõ a sír
mellett mondott megemlékezésében az emberi lét, a magyarság fennmaradásának kulcsára. Koszorúzás után a Szent Imre
úton fáklyákkal a kézben, a menet a Hõsök terére vonult, ahol
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékmûvét koszorúzták meg, majd folytatták útjukat a mûvelõdési házba. Az
Arany János Általános Iskola 5. osztályosainak elõadását figyelve a jelenlevõk úgy érezhették, visszarepültek az idõben, és maguk is tanúi az 1848. március 15-i eseményeknek.
Ezt követõen Fodor Mihály, képviselõ, az általános iskola
igazgatója, ünnepi beszédében többek között a szabadság fogalmáról elmélkedett: „Mi is a szabadság? Az, ha az ember
szabadon gondolkodhat, és nem kell semmilyen ideológiai,
politikai és világnézeti iga alá hajtania belsõ gondolkodását,
ha idegen hatalom elõtt nem kell fejet hajtania.“ Beszéde végén kifejezte abbéli kívánságát, hogy az ünnepeink békességet hozzanak ránk: „Az én nagy vágyam az, hogy legyen békességszerzõ minden ünnep!“
A „Százvirágú Kendõ“ Alapítvány, majd a Muharay Elemér
Népi Együttes ifjúsági csoportjának mûsorával zárult a megemlékezés.
K.R.
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Éljen minden bájos, szép nõ!

FOTÓ: DUDÁS GÁBOR

HÓNAPSOROLÓ

A Bagi Nyugdíjas Egyesület és a Bagi Polgári Kör közösen rendezett idén
nõnapi ünnepséget. Falunk lányai, asszonyai, akik eljöttek 2007. március
11-én a mûvelõdési házba, egy szál virággal a kezükben, vidámsággal
és humorral a szívükben térhettek vissza a hétköznapokba.
A mûsor bevezetéseként Tóth Gábor polgármester köszöntötte a megjelent hölgyeket, és felhívta a figyelmüket arra, hogy minden
sikeres férfi mögött egy nõ áll. Giczi Rudolf, az est
házigazdája ezek után arról ejtett néhány szót,
hogy a férfi élete születésétõl haláláig elválaszthatatlan a nõktõl. Elõször anyaként, majd szerelmes
nõként, feleségként, késõbb esetleg gyászoló nõként állnak a férfiak mellett. Gondolatai kifejezéséhez Goethe mestert hívta segítségül, és felolvasta Ezer alakban rejtõzhetsz címû versét Szabó
Lõrinc fordításában: „Ezer alakba rejtõzhetsz elõttem,/ Csupa-Kedvesség, látom, mind te vagy;/
futhatsz, csodák varázsfátylába szõtten,/ s
Csupa-Jelen, látom, hogy merre vagy...“. Utána a
nyugdíjasok férfikórusa lépett színpadra, majd

Balatoni Gyöngyi doktornõ okfejtését hallgathatták meg a jelenlévõk, arról, miért sírnak a nõk és
miért pisilik le a férfiak a WC deszkát, azaz a férfi
és nõi lélek különbözõségeirõl. Majd szomszédaink, a hévízgyörkiek egy klasszikus bohózatot ladtak elõ, amely egy férfiember viszontagságait mutatta be, aki egy patikában óvszert szeretne vásárolni. Ezek után a nyugdíjas férfi kórus jelent meg
a színpadon balett-tánckarként, és Csajkovszkij
Hattyúk tavának zenéjére táncoltak. Elõadásukat
vastaps fogadta. Végezetül Fodor Mihály az iskola
igazgatója és önkormányzati képviselõ két gyönyörû szép verssel köszöntötte a nõket, majd a
Muharay Elemér Népi Együttes ifjúsági csoportja
ropta a színpadon.
K.R.

Mûvészek a Galga mentén
A Galga Menti Mûvészek Egyesülete március 2-án megtartotta éves
közgyûlését
Kapuné Lengyel Julianna, az egyesület
elnöke beszámolt az elmúlt év eseményeirõl. A kiállításokon nemcsak az ismert,
hanem fiatal, kezdõ mûvészek is bemutathatták tudásukat egy-egy pályamûvel.
Az egyesület fellépõ mûvészei legnagyobb sikerüket a Lánchíd Fesztiválon
érték el, ahova már harmadszorra hívták
meg az egyesületet. Az elnöknõ kifejtette abbéli örömét, hogy a Galga mentén
élõ 14 település képzõ-, nép- és iparmûvészei, írói, költõi és elõadómûvészei is
hûséges tagjai az egyesületnek.
„Hálásan köszönöm a tagságnak –
mondta az elnöknõ –, hogy a fiataloktól a
szép korúakig mindenki szívvel-lélekkel
veszi ki a részét a programból, versenyek-

bõl.” Majd így folytatta: „Az egyesület
önfenntartó. Támogatást csak pályázatok
útján tudott szerezni. Hálásak lennénk
azonban, ha a 14 település bármelyik önkormányzata anyagilag és erkölcsileg is
támogatni tudna minket. Kiállításainkkal
és fellépéseinkkel ugyanis Galga mente
hírnevét is visszük országszerte, sõt, külföldre is. Az elnöknõ elmondta azt is,
hogy a 2007-es évre idáig már tizenegy
felkérést kapott az egyesület kiállításra és
mûsorra. Hangsúlyozta, hogy egyeztetés
útján további felkéréseket tud vállalni.
Végül örömmel tudatta, hogy a Bagi
Nyugdíjas Egyesület vezetõjével, Balázs
Jánossal megállapodtak a közös együttmûködésrõl és egymás segítésérõl, minek
következtében még színvonalasabb elõadásokat tarthatnak. Kívánunk az egyesületnek további jó munkát és sok sikert!
B.F.K.

JELES NAPOK, ÁPRILIS
14. Tóth Árpád születésnapja 1886)
18. Nemzetközi mûemléki nap,
Németh László születésnapja – 1901
22. A Föld napja
23. A könyv napja, szerzõi jogok napja
24. A magyar rendõrség napja,
Kísérleti állatok védelmének
világnapja
28. A munkahelyi balesetek
gyásznapja
29. A testvérvárosok napja
(április utolsó vasárnapja),
A táncmûvészet világnapja
PÜNKÖSD HAVA
MÁJUS HÓNAP névadója a régi római
Maia istennõ vagy férfi párja Maius volt.
A görögöknél Maia a pleiászok egyik csillaga volt, Zeusz szeretõje, és a fõistennek együtt töltött éjszakák eredményeként Hermész anyja.
JELES NAPOK, MÁJUS
1. A munka ünnepe
2. A magyar sport napja
4. A magyar tûzoltók napja
6. Anyák napja, a nevetés világnapja
7. Anya nélkül nevelkedõ
gyermekek napja
8. Nemzetközi Vöröskereszt napja.
9. A II. világháború végének
emléknapja
10. Madarak és fák napja

Összefogás nemzeti
ünnepünk alkalmával
Március 15. elõtt falunk egy részén a villanyoszlopokra zászlók kerültek. Az ötlet
Veres Zoltántól származik, aki felkeresett
néhány bagi lakost, hogy anyagilag támogassák az ötlet megvalósulását. Azok, akiket megkeresett rögtön igent mondtak, és
felajánlottak 500 Ft-ot a cél megvalósulása érdekében. Az így összegyûlt pénzbõl
70 zászlót tudott vásárolni, amiket a Szent
Imre úton – Hévízgyörk határától a polgármesteri hivatalig –, valamint a templom
és az iskola környékén lévõ villanyoszlopokra szögezett fel az ünnepet megelõzõ
vasárnap Juhász István kisfiával. Saját
bevallása szerint sajnos nem volt túl látványos, hiszen kicsik voltak a zászlók, de
mégis jó érzés volt látni õket, ugyanakkor
tudni, hogy ez egy közös munka, közös
összefogás nyomán valósult meg. Köszönet minden adományozónak:
Mondok Ervinnek, Urbauer Antalnak,
Tóth Tibornénak (Hugi), Juhász Istvánnak,
Balázs Lajosnak és Aszódi Józsefnek,
valamint az ötletgazdának Veres Zoltánnak.
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BAGI HAGYOMÁNYOK

Édesanyáknak

„ÚJ A CSIZMÁM,

a szögre van felakasztva...“

Még ma is dolgozik

FOTÓ: KÖNCZÖL RITA

Gergely Antalnál, a 86. életévében járó cipész és csizmadia mesternél
jártunk a Szent Imre úton. Szakmája a mai modern világban lassan
feledésbe merül, noha feleslegessé nem vált.

Mi történt Tóni
bácsival a háború
után?
Gergely Antal:
1946-ban megnõsültem, igen dolgos aszszonyt vettem el. AzGergely Antal
tán született két szép
lányunk: Margit és Magdolna. 1947-ben
Miért ezt a szakmát választotta
letettem a mestervizsgát. Egy cipõt kellett
Tóni bácsi?
Gergely Antal: Tudja, 1921-ben születtem. elkészítenem úgy, hogy elõbb megrajzolSajnos másfél éves koromban gyermekpar- tam a mintáját, aztán kiszabtam a bõrbõl,
alízist kaptam, amit abban az idõben még majd teljesen elkészítettem. Megkaptam a
nem tudtak gyógyítani. A bal lábam telje- mesterlevelet, majd kiváltottam az iparensen lebénult, ezért olyan szakmát kellett gedélyt. 1957-ben be kellett lépnem az
választanom, amelyet el tudtam végezni, Aszódi Vegyes Kisipari Ktsz-be, de ez a 60ugyanakkor biztosította a megélhetést is. as évek elején megszûnt. Sajnos idõközben
1942-ben végeztem el az ipari iskolát. Ab- egy vesemûtéten estem át, ezért leszázaléban az idõben Bagnak hat vagy nyolc cipé- koltak. Azóta itthon dolgozom. Egyre kesze is volt. Én hol cipõt, hol csizmát készí- vesebbet bírok már, de azért most is alig
tettem. A szükséges bõröket magam sze- várom, hogy melegebb legyen, és mehesreztem be Aszódon, Gödöllõn vagy Pesten sek ki a mûhelyembe dolgozni.
Gergely Antalné, Margit néni: Tudja,
a cipõkellék kereskedésekben.
Akkor éppen zajlott a II. világháború, ügyes keze van az uramnak. A mintától
kezdve a teljes készmunkáig mindent el
nem jelentett ez gondot Tóni bácsinak?
Gergely Antal: Dehogyisnem. Hiába volt tud végezni, ezért sokan keresték, keresik
béna a lábam, három hónapra mégis el- még ma is. A felsõrészt is mindig õ készívittek munkaszolgálatra. Kelenföldön, a tette, összeállításukban, varrásukban én is
híradótechnikai gyárban kellett dolgoz- sokat segítettem neki. Nagyon szép munnom. Aztán amikor Bagot elfoglalták az kát végez. Mindent meg tud csinálni a varoroszok, összeszedték a falu suszterjait, rott talptól a szöges talpig, a birgeri csizmert kellett nekik a csizma. Tõlünk nem mától, sícipõtõl a nõi lagos csizmáig, két és
messze egy házban bedeszkázták a kitört egypántos cipõig. A mûhelyében minden
ablakokat, minket oda vittek, és erõ- megtalálható, ami kell a munkájához. Bár
szakkal õriztek, hogy meg ne tudjunk lenne még olyan egészséges, hogy dolgozszökni. Hozták a bõröket, és éjjel-nap- hasson, mert az jelenti neki az örömet.
pal dolgoznunk kellett. Aludni sem me- A Bagi Hírlap és a magam nevében is kíhettünk haza, csak ráborultunk a ci- vánok a Gergely családnak jó egészséget,
pészasztalra, ha már nem bírtuk, és ott örömteli hosszú életet.
aludtunk néhány órácskát.
Baczoniné Felszeghy Katalin

MESÉLJ NAGYANYÓ!
Sok év elõtt, mikor még gyermek voltam,
Csillogó szemû, mosolygó, vidám,
A kályha mellett öblös karosszékben,
Be sokszor mesélt drága nagyanyám.
Felültetett királyfik hintajára,
Utaztam törpék játékvonatán,
Elvitt a régmúlt, boldogabb világba,
Rozzant konflison, szilaj paripán.
Mesélt a szörnyû, gyilkos háborúról,
Véres szennyrõl Mária zászlaján,
Jóságos arcán ragyogtak a könnyek,
Glória égett ezüstös haján.
Hallgattam szótlan, gyermeklelkem mélyén,
Õ bontotta az elsõ szárnyakat,
Azóta sokszor álmodtam már vissza
A messze tûnõ, színes álmokat.
Már férfi lettem, csontos lett az arcom,
Jártam az élet sötét oldalán,
Ha néha-néha elcsüggedt a lelkem,
Úgy hiányzott a meséd, Nagyanyám!
Mesélj, Nagyanyó, én hallgatok némán,
Megsimogatom hófehér fejed,
Erõtlen, fáradt tenyeredbe teszem
Dobogó, érzõ, meleg szívemet.
Ölelj magadhoz, úgy, mint akkor régen,
Meséld el újra a régmúlt mesét,
Remegõ szavad bizton meggyógyítja
Vérzõ szívemnek minden kis sebét.
A régi álmok újra visszatérnek,
A fagyos földre lehull majd a hó,
Könyörgõ imám száll az ég Urához:
Mesélj még soká, drága Nagyanyó!

Nedeczky György
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Nem kellettem...

Az édesanya
Ha beteg vagy, fáradt,
És ha gyötör a bánat,
Betakar, vigasztal,
Megveti ágyad.
Szeresd ezért nagyon
Az édesanyádat!
Sokszor bizony rossz vagy,
Talán nem is láttad,
Mikor a két szemén
Könnyek vontak fátylat.
Tiszteld ezért nagyon
Az édesanyádat!
Õ mindig gondol rád,
Megvarrja a ruhád,
Egész nap dolgozik,
Késõ estig fárad.
Tiszteld, szeresd ezért
Az édesanyádat!
Gondolj mindig arra,
Hogy a legdrágábbat
Addig kell szeretni,
Míg melletted állhat.
Tiszteld, szeresd ezért
Az édesanyádat
Takács Irén
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Anya, egy ideje úgy érzem, hogy
nem kellettem Neked. Nem voltál
boldog, amikor apa felõlem kérdezett. És érzem, hogy valamin nagyon
gondolkozol, Csak nem értem, miért
mondtad, hogy pár napra elutazol?
Hová viszel engem is magaddal?
Én szeretnék itt lenni, ahol életre
hívott egy tavaszi friss hajnal.
Kérlek mama, inkább ne menjünk
sehova, Félek, az az út nekem már
vissza nem vezet, csak oda.
Tudod, én semmit sem kérek, és
nagyon keveset eszem, Úgy összehúzom magam, hogy lábujjamhoz
koppan a picike fejem, És azt is
megígérem, hogy alig fogok sírni,
Csak kérlek anyu, kérlek, próbálj
meg kibírni!

Szeretném én is megtudni, milyen
a világ, ahol te is élsz, Milyenek az
erdõk, a virágok, amikrõl oly sokat
mesélsz, Én is szeretném megismerni, õt is a papát, Hisz nem
mindenki mondhat magáénak egy
ilyen csinos kisbabát.
...Hát mégis elutazunk. Isten
veled, kedves kicsi ház! Mostantól
fogva félek, benned csak üresség
tanyáz, És rám senki sem vigyáz.
Mama, azt sem mondták, mit
csinálnak majd veled, Úgy félek,
nem fog az nagyon fájni neked?

Nem kérdeztétek, akarok-e lenni,
és én sem kértem az életem, De
már tudom, hogy vagyok, és, hogy
oly jó ez így nekem, De most sem
kérdezitek, akarok-e maradni?
Milliméternyi valóságomat még
könnyen el lehet takarni... Ki lehet
kaparni... Hisz én még nem tudok –
mint ti – akarni!
De mama, ne félj itt az Élet Uránál,
mindig mondok érted imát, És
megköszönöm Neki, hogy egyszer
nekem is adott édesanyát!

MAGYARORSZÁGON – A REGISZTRÁLT ADATOK SZERINT – 2005-BEN
ISMÉT 57 000 BABA KÉRTE HIÁBA ÍGY AZ ÉDESANYJÁT...

MINDENNAPI KENYERÜNK

KEVESEN VANNAK, AKIK JÉZUS KERESZTJÉT SZERETIK
Sokan sürögnek Jézus körül,
akik szeretik az õ mennyei országát, kevesen, akik keresztje alá
hajtják vállukat. Sokan vannak, akik
vágyakoznak vigasztalásra, de kevesen kérnek részt a megpróbáltatásból. Lakomájában sokan mellé ülnek,
böjtjét kevesen vállalják. Arra mindenki vágyakozik, hogy vele örvendezzék,
kevesen akarnak valamit szenvedni
érte. Sokan követik Jézust a
kenyértörésig, de kevesen
isszák ki vele a szenvedés
kelyhét. Sokan áldják a csodáit, kevesen követik a kereszt gyalázatáig. Sokan szeretik Jézust addig, míg kellemetlenségük nem támad miatta. Sokan dicsérik és áldják, míg tõle vigasztalásokban részesülnek. Amint pedig elrejtõzik és egy kis idõre
magukra hagyja õket, vagy panaszkodni kezdenek, vagy túlságosan is elhagyják magukat.
Ám akik Jézust Jézusért szeretik, és
nem saját vigasztalásuk miatt, azok
éppúgy áldják õt a zaklattatásban, még
ha szívük szakadna is, mint a legédesebb vigasztalás idején. S ha sosem
akarná vigasztalásban részesíteni õket,
akkor is mindig dicsérnék, és hálát ad-

És azt sem tudom, hogy velem mi
lesz „azután“, Kinek fogja mondani
a papa, ne félj kis butám...?
És hogy van az, hogy egyszer csak
már nem leszek? Én nem ismerek
nálad boldogabb, édesebb helyet!

nának neki. Ó, mire nem képes a Jézust
irányzó tiszta szeretet, amelybe nem vegyül semmi önérdek vagy önszeretet.
Hát nem béresnek kell-e mondani mindazokat, akik folyton vigasztalást keresnek? Nem az igazolódik-e róluk, hogy inkább magukat szeretik, nem Krisztust?
Hiszen folyvást saját javukon, hasznukon jár az eszük. Hol van olyan ember,
aki ingyen akarná Istent szolgálni?
Ha mindenét odaadná is az
ember, még semmi az, ha sanyarú bûnbánatot tart: édeskevés, ha minden tudományba beavattatott: messze jár
még, tündöklõ erényre, lángoló buzgóságra tett szert, még
soknak híjával van: tudniillik
egynek, ami a legeslegfontosabb. Mi az? Hogy miután
mindentõl elszakadt, szakadjon el magától is, egészen lépjen ki önmagából, és semmit meg ne
tartson önmaga szeretetébõl. (...) Így valóban szegény és lélekben mezítelen lehet, és elmondhatja a prófétával: magányos és szegény vagyok én. De senki
sem gazdagabb, hatalmasabb és szabadabb annál, aki el tudja hagyni önmagát és mindenét, és vállalni tudja a legutolsó helyet.
Kempis Tamás gondolataiból

Generációs kérdés
Lakás probléma, miért nem
szeret több generáció
együtt? A lakásprobléma is feltupírozott. Állnak a nagy házak
(150m2), nagy gázszámlák, ha elválnak lehet a ház két sarkában
lakni. De egyet sem építettek úgy, hogy a 3x4-es
szoba ajtajára ráírták volna: „a
szüleimé“. Miért tud Svájcban és Németországban egy telken lakni két generáció?
Vagy régen közmegegyezés volt, hogy
a legkisebb gyerek gondozza a szülõket, és
akkor övé a szülõi ház (nem értelmes gondolat?). Mert zavarnak az idõsek. Ha nem
így lenne, nem lenne országos program az
idõs otthonok megteremtése. Még az egyházak is büszkék arra, hogy öregotthont
építenek. Inkább lelkileg gondozzák a fiatalokat, hogy töltsék be az 5. parancsolatot, meg szaporodjanak. Megsúgom a
kedves olvasónak, hogy én is szívesebben
halnék meg otthon, a szeretteim körében.
Dr. Judák Endre, egyetemi docens
Dr Judák Endre: „ÉLETKÉRDÉSEK“ címû gondolatai
a gödöllõi Szent István egyetemen hangoztak el.
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KÍNÁLATUNKBÓL:

BALLAGÁSRA BLÚZOK, HOSSZÚ-RÖVID SZOKNYÁK, INGEK
Elsõáldozásra, bérmálkozásra öltönyök, kiskosztümök Kisfiú öltönyök már egészen
kis mérettõl is MEGFIZETHETÕ ÁRON!

ESKÜVÕKRE ALKALMI EGYÜTTESEK,
KOSZORÚSLÁNY RUHÁK, STÓLÁK, KIEGÉSZÍTÕK
„Miért kölcsönözné, ha ugyanazért az összegért
meg is tarthatja?“
(Ez konkrétan a koszorúslány ruhákra vonatkozik.)

Alkalmi felsõk, topok, pulóverek Férfi-nõi nadrágok Farmernadrágok, farmerkabátok
Kardigánok (S-3XL) Férfi ingek (egyszínû, mintás) Nagyméretû, vékony, tavaszi felsõk, pulóverek,
kosztümök, nadrágok, blúzok.

FÉRFI ÖLTÖNYÖK 38-64-es méretig 4 FÉLE SZÍNBEN
és több árnyalatban
Különálló szövetnadrágok, zakók

GYÁSZRUHÁK
FEHÉRNEMÛK:
Melltartók, (B, C, D kosarú, szoptatós melltartó) Férfi-nõi trikók (egyszerû pamut, csipkés)
Alsónadrágok, bugyik (J. PRESS, EL GRINGO boxerek)
Egyszerû, mintás (nagy méretekben is)

HARISNYÁK:
Bokafix, térdfix, combfix, neccharisnya

VARRÓ-féle zoknik

ÉRDEMES A PIACON A „POROS“ RUHÁK KÖZÖTT VÁLOGATNI,
MIKÖZBEN ITT KÉNYELMES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, MINÕSÉGI RUHÁK ÉS NAGY VÁLASZTÉK KÖZÜL,
SOKSZOR OLCSÓBB ÁRON VÁLASZTHATJA KI A MEGFELELÕ DARABOT?

CÍMÜNK:
2194 Tura, Zsámboki út 68. (a „Kati Virágüzlet“-tel szemben)
Tel.: 06-30-448-6114

2007. ÁPRILIS

SZOLGÁLTATÓ

BAGI HÍRLAP 11

VIZSGA KEDVEZMÉNNYEL ZÖLDKÁRTYA SORON KÍVÜL VIZSGA KEDVEZMÉNNYEL ZÖLDKÁRTYA SORON KÍVÜL

SUZUKI és ÁLTALÁNOS SZERVÍZ
SZOVICS-AUTÓ 1983-TÓL A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN! ) TUDJÁK )SZOVICS-AUTÓ ) A

ZÖLDKÁRTYA – EREDETISÉG VIZSGA soron kívül
KÖTELEZÕ- ÉS CASCO BIZTOSÍTÁS kötés 12 féle biztosítótól
SÉRÜLT AUTÓK TELJESKÖRÛ JAVÍTÁSA
BIZTOSÍTÁSI KÁRÜGYINTÉZÉS
Riasztó, központizár, ablakemelõ beszerelés

VIZSGA
HELYBEN
A SZOVICS-AUTÓ VIZSGABÁZISÁN

GUMI AKCIÓ!
Nálunk vásárolt gumira

+2év

teljes garanciát
adunk.

BOSC AKU
CENTER

GÉPJÁRMÛVEK HITELÜGYINTÉZÉSE HELYBEN, KEDVEZÕ FELTÉTELEKKEL!

Átírást, okmányirodai ügyintézést vállalunk!

)GÖRDÜLÉKENY MEGOLDÁS

Akkumulátorok kedvezõ áron.
INGYENES computeres
akku BEVIZSGÁLÁS.
INGYENES fékolaj ellenõrzés

Hévízgyörk, Ady E. u. 58/a. Szervíz tel.: 28/435-017, fax: 28/590-790. Alkatrész: 28/436-096

Bosch Car Service

24

ÉVESEK
VAGYUN
K

Turai Autósház, Magdolna út. Tel.: 28/486-166, E-mail: szovicsauto@invitel.hu

VIZSGA KEDVEZMÉNNYEL ZÖLDKÁRTYA SORON KÍVÜL VIZSGA KEDVEZMÉNNYEL ZÖLDKÁRTYA SORON KÍVÜL
ORVOSI ÜGYELETEK
HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
DR. BALATONI GYÖNGYI
hétfõ, kedd, csüt.: 8-12-ig, szerda: 12-16-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páros héten rendel)
DR. PERJÉSI GYÖRGY hétfõ, szerda: 8-12-ig, kedd,
csütörtök: 12-16-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páratlan héten rendel)
NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI ÜGYELET
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. Telefon.: 28/466-038.
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
április 14–15.:
DR. NÉMETH MIHÁLY
Aszód, Kossuth Lajos u. 62. telefon: 06-30/275-4718
április 21–22., 28–29.:
DR. MÁRTON JÁNOS
Galgamácsa, Kiskút u. 3., telefon: 06-30/400-9819

§
2007. március 5. napján megnyílt a

DR. PAKSI ÜGYVÉDI IRODA
[2194 Tura, Köztársaság utca 10.]

Az Iroda a polgári jog, a társasági jog
és a munkajog minden területén
vállal – angol és francia nyelven is – megbízást
jogi tanácsadásra, okiratszerkesztésre,
valamint a bíróságok és hatóságok
elõtti jogi képviseletre.
Elérhetõségeink:
Tel./fax.: (28)-469-030
Mobil: (30)-436-55-22

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
9:15–12:30 és 13:30–18:00
Szombat:
9:30–13:00
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Köszönjük!

Apróhirdetésünkben felhívást tettünk
közzé, hogy akinek feleslegessé vált,
régi, még mûködõ tévéje, rádiója van,
kérjük, jutassa el szerkesztõségünkbe,
hogy – egy egyedülálló, magányos bagi
lakos számára, kinek nagy szüksége
lenne rá – továbbküldhessük.
Köszönjük a nagylelkû adakozóknak –
Kustra Jánosnak és családjának, valamint Baczoniné Felszeghy Katalinnak
a gyors segítséget.

ÓVODAI FELVÉTELI
JELENTKEZÉS!
A leendõ óvodás kisgyermekek
óvodai beiratkozása
ÁPRILIS 16-án ÉS 17-én
7.30-16 ÓRÁIG lesz
a Bagi Napköziotthonos
Óvodában.

A gyermekért
Az az édesanya
a legtöbbet tette,
aki gyermekeit
Jézushoz vezette.
A legszentebb ösvényt
nekik megmutatta,
az az édesanya
a legtöbbet adta
Én sem kívánok mást,
mint hogy megérhessem:
gyermekeim lelkét
tudni szent kezedben.
Ösvényeden járva
házadban szolgálni,
velük együtt Téged
örökre imádni!
Kárász Izabella

IMPRESSZUM
Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági
és Sportbizottsága
Szerkesztõk: Könczöl Rita, Szabados Tamás,
Baczoniné Felszeghy Katalin
Nyomdai munkák: Edit Kft., Kistarcsa
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu
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Az ember része a világnak
ÁPRILIS 22. A FÖLD NAPJA

A Föld napján ismét fogadkozunk, jók és rendesek leszünk, gondoskodni
fogunk róla, hogy még sokáig élhessen. Nem leszünk hálátlanok,
hanyagok, felelõtlenek, mondtuk, szeretni fogjuk nemcsak az ünnepén,
hanem mindig és szakadatlanul.
Ezen a napon reggeltõl estig, vagy
estétõl reggelig, ahogy fordult a
bolygónk, szerte a világban szóhoz jutnak
a környezetvédõk, a tudósok; gyermekkórusok zengik a Föld dicséretét, minden
kontinensen megemlékeznek róla gyermekei, az emberek. Figyelmeztettik egymást,
hogy már számos egyezményt írtak alá
nemzetközileg a védelmére, de tenni is kell
valamit, nemcsak kinyilatkoztatni a jóra
való szándékot. Igyekezzenek hát a
kormányok, a társadalmi szervezetek és általában az emberek óvni a természetet,
mert bajban van a Föld.
Bajban van, s rajta
persze mi magunk is, még
ha nem vesszük is komolyan a veszélyt. Vékonyodik az ózonréteg, savas esõk
marják a növényzetet, pusztulnak az erdõk, rozsdásodnak a zöld fenyvesek, új területeket hódít a terméketlen
sivatag, ivóvizünk, levegõnk szennyezett, mérgezett a talaj, mérgezettek a tavak, folyók, patakok.
Beteg a Föld, gyógyítani kell. Kórságok gyötrik az emberek kapzsisága, hányavetisége, a háborúkban elszabadított

romboló vegyi anyagok, az ipari melléktermékek, a szertelenül használt növényvédõszerek és egyebek miatt.
Szakonyi Károly: Földanyánk hátán
(részlet)
Az ember része a világnak. Az ember, mérhetetlen gõgjében és hiúságában, hajlandó elhinni, hogy a világ
törvényei ellen is élhet, megmásíthatja
azokat és büntetlenül lázadhat
ellenök. Mintha a vízcsepp
ezt mondaná: „Én más vagyok, mint a tenger.” Vagy
a szikra: „Rajtam nem
fog a tûz.” De az ember
semmi más, mint egyszerû alkatrésze a világnak,
éppen olyan romlandó
anyag, mint a tej vagy a medve húsa, mint minden, ami egy
pillanatra megjelenik a világ nagy piacán,
s aztán, a következõ pillanatban, a szemét- vagy a pöcegödörbe kerül. Az ember, testi mivoltában, nem is magas rangú
eleme a világnak; inkább csak szánalmasan pusztulásra ítélt anyagok összessége.
A kõ, a fém is tovább él, mint az ember.
Márai Sándor: Füveskönyv (részlet)

ANYÁK NAPI 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. MÁJUS 2.

MIKOR ÉPÜLT FALUNK TEMPLOMA?
a) 1772–1774

b) 1555–1559 c) 1950–1953

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!

