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Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja

Ára: 100 Ft

/ A TARTALOMBÓL
PRIVÁT TÖRTÉNET

TRIANON EMLÉKÉRE

SPORT–LABDARÚGÁS

Pünkösdhétfõn a Helytörténeti
Baráti Társulat hagyományos baráti
találkozóján csodálatos orgonakoncert
és nagyszerû festmény kiállítás várta
az érdeklõdõket.
6. oldal

Június 4-én fél 5-kor megszólalt
a bagi templom harangja a trianoni
békeszerzõdés aláírásának emlékére.
Aszódon a Magyarok Világszövetsége tartott megemlékezést.
9. oldal

Lassan végéhez ér a Pest megyei
I. osztályú labdarúgó bajnokság
2006/2007-es évada. Áttekintettük
a felnõtt és ifjúsági eredményeket,
valamint a pontverseny állását.
10. oldal

Új idõpont, régi hangulat
FALUNAP 2007

hogy a színjátszás mûvészete is jelen van
a faluban, nem is akármilyen szinten, hiszen Fodor Mihály igazgató úr vezette
Fapihe színjátszó csoport alsós tagjainak
Az okos kos címû elõadása vastapsot kapott. Örömmel nyugtázhatta volna vándorunk, hogy falunk lakói nem idegenkednek az újtól, szívesen fogadnak be
számukra talán idegen mûsorszámot is,
hiszen a szemtelenül fiatalokból álló,
rockzenét játszó B-TERV együttes bemutatkozása is nagy tetszést aratott.

FOTÓ: TSINOM

Félreértések tisztázása
Azon tanakodtam magamban, ha egy Bagon járó vándor elidõzött volna
falunapunkon, és végignézi a színes és változatos programok sorát, esetleg
betért volna az egyik sátorba egy jó falatra és elbeszélget a helyiekkel, vajon milyen kép rajzolódna ki benne Bagról. Nos, gondoljuk csak végig!
Június 1-jén 18 órakor Nagy
Tiborné, Rozika, az önkormányzat Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sportbizottságának vezetõje nyitotta
meg az eseménysorozatot. Vándorunk a
beszéd után biztos lehett volna abban,
hogy egy kultúrát szeretõ, hagyományait õrzõ településre csöppent. A Szabadnak született címû dal után, melynek
mondanivalóját Buzogány Márta – aki
jelenleg egyéb elfoglaltságai mellett mûvelõdési házunk gyakornoka – gyönyö-

rû elõadása még jobban kiemelte. A dal
fogadtatásából vándorunk arra következtethetett volna, hogy nemcsak szûkebb otthonát, a faluját, de hazáját is híven szeretõ és szolgáló nép körébe csöppent. Megtudhatta volna, hogy Zeneiskolánkban Novák Istvánné keze alól kerülnek ki szép számmal a fiatal, zenét
szeretõ és mûvelõ diákok, hogy a nyugdíjasok páratlan férfiassággal és határozottsággal éneklik kedvenc katonadalaikat. Örömmel vehette volna tudomásul,

Remélhetõleg vándorunk jót aludt volna
a finom falusi levegõn, így reggel frissen
indulhatott volna az edzõpályára. Itt
megismerkedhetett volna Tóth Gábor
polgármester úrral, aki megnyitó beszédében kerülve a hangzatos fordulatokat,
a lényegre törve vázolta Bag jelenét és
jövõjét. Igyekezett néhány rosszindulatú
pletykát eloszlatni, hátha a személyes
megszólalás meggyõzõ lesz. Elmondta, 
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a tévhíresztelések ellenére az
edzõpálya területét nem adják el, és ott
nem fog bevásárló központ épülni. Az
önkormányzat szeretné, ha ez a terület
továbbra is a falu tüdeje maradna. Beruházást tehát nem itt, hanem az Árokalja elnevezésû terület M3-as autópálya
és a vasút közötti szakaszán terveznek.
Itt logisztikai központ építésének elõkészítése történik, valamint továbbra is
napirenden van a régi 3-as út Gödöllõ
felé esõ területén a bevásárlóközpont és
lakópark megépítésének programja.
Tóth Gábor polgármester emellett
hangsúlyozta, hogy a romák lakta területnek – az ún. „négy évszak“ utcák és
környékének – nem a bõvítése, hanem
a rekonstrukciója van napirenden, valamint jelezte, hogy jelenleg az iskola
és óvoda vezetésével az önkormányzat
egy pályázat beadásán dolgozik,
melynek sikere nyomán 200 millió forinthoz juthatnának, amibõl fedezni lehetne az iskola és óvoda felújítását.
Ezek után képzeletbeli vándorunk
ámulattal nézhette volna a falu fiataljainak délelõtti elõadásait, majd betérhetett volna egy jó rizses-húsos káposztára az egyik sátorba. Jól tette
volna, mert különben kissé elázott volna. Délután ismét csak ámuldozott
volna a csodás mûsorszámok láttán, de
az utolsó mûsorszám alatt már õ is az
egyik sátorban ücsörgött volna, és jót
mulatott volna valaki hangos megjegyzésén: „Hetek óta várják a Bagiak az
esõt, na most megérkezett...“ Az esti
programokat sajnos elmosta az esõ, de
bár senki sem bízott benne, a tábortûz
begyulladt és vígan táncoltak lángjai a
Galga Express Band zenéjére.
Ime néhány kép az eseményekrõl!

FALUNAP
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Meztelen lábacskák,
suhogó szoknyák,
pörgõs tánc. Az Arany
János Általános Iskola 1. b osztályának
Cigánytánc címû elõadása. Felkészítõ tanár: Kocsis Ildikó
A Galgamenti
Mûvészek Egyesülete
is cigánytánccal
lepte meg
a közönséget.

Kár, hogy
ezen napon
érkezett
az esõ.
„Bárcsak
lenne a kertben is egy
ugrálóvár!
– sóhajtott
némelyik szülõ. – Ott legalább kitombolhatná magát a gyerek.“

Palya Józsefné, Ica néni keze egész nap szorgosan
járt. Népszerûek voltak zsebkendõi. A monogramokat
ott helyben trukkolta, fantasztikus kézügyességérõl
téve tanúbizonyságot.

A nap folyamán népi kismesterek,
képzõmûvészek kiállításait is
megtekinthették az érdeklõdõk. Rákóczi
Györgyné is a kiállítók között volt.

Péter-Pál napi aratási
ünnepség, régi bagi
gyermekjátékok és hagyományok elevenedtek
meg a Muharay Elmér
Népi Együttes bemutatója nyomán. Emellett más
tájegységek táncaiból is
mutattak ízelítõt.
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A nyugdíjasok Rozmaring dalköre a Galga mente igen gazdag
népdalkincsének gyönyörû darabjait vonultatta fel

Antal István (kép bal szélén) szabadságon volt, és láthatólag jól érezte
magát. Helyette fia és felesége tüsténkedett a vendégek körül.
Messzi tengerekre
vitték a közönséget
az Arany János Általános Iskola nyolcadikosai, akik világjáró dalaikkal felébresztették bennünk
a vándorlás, útrakelés vágyát.
Felkészítõ tanár:
Sima István

A kutyás bemutatón ismét nagyon népszerû volt a cipõs mutatvány. 10 gyerek ajánlotta fel fél pár cipõjét, hogy az így rakott
cipõhalomból az ügyes eb kiválaszthassa gazdája lábbelijét.
Nagy tapsot kapott.

Két fiatal, tehetséges lány egész nap festette
a gyermekek arcát, valamint hennáztak is. Az
egyik legnépszerûbb arcfestés a tündérkirálynõ volt, a kislányok körében. Meg is kérdezte
a festõ lányt egyik barátja, hogy még mindig
nyitott szemmel festi a tündérkirálynõt?

FOTÓ: DUDÁS GÁBOR, TSINOM ÉS KÖNCZÖL RITA

Az esõ elõtt nagy
volt a meleg...

A polgárõrség most sem pihent,
vigyázta a rendet

A tûzoltók bemutatták hogyan lehet kiszabadítani
a baleset következtében autóban ragadt
sérülteket.

A fellépõket a sátrakban
megvendégelték egy tál finom, meleg étellel.

A gyermekek
élvezettel
rótták a köröket
a pónik hátán.

NAGYON JÓL ÉREZTEM MAGAM A
FALUNAPON, JÖVÕRE IS ELJÖVÖK...
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S RENDÕRSÉGI HÍREK
AZ ASZÓDI RENDÕRÕRS tájékoztatása szerint május hónapban a legjellemzõbb bûncselekmény Bagon a betöréses
lopás volt. Több családi házba is betörtek:
a Dózsa György út egyik családi házból
alumíniumlemezeket tulajdonítottak el, egy
Árpád úti épülõ családi házból szerszámokat, A Malom utca egyik házából alumínium létrát vittek el, de május 21-én egy
családi ház kerítésének oszlopait is eltulajdonították. Nem kímélték a betörõk a hétvégi házakat sem, a Dutka-dûlön lévõ ház
rácsait felfeszítve mûszaki cikkeket vittek
el, a Keresztfa-dûlön lévõ házból pedig
szintén mûszaki cikkeket és alumínium lemezeket is elvittek. A Kiskörõs utcában lévõ Martin büfé elõl pedig egy kerékpárt
loptak el. Mint a fentiekbõl kiolvasható, a
legnépszerûbb zsákmány a fém, a betörõk
kifejezetten erre utaznak. A rendõrség tájékoztatása szerint a gond megoldásában
oroszlán szerepet játszhat, ha sikerül felszámolni az illegális fémfelvevõ helyeket.
Ezeket legálisan ugyanis nem tudják a tolvajok értékesíteni. Jelenleg ezen dolgozik
nagy erõkkel a rendõrség.
Baleset szerencsére nem sok történt az
elmúlt hónapban. A Templom téren egy figyelmetlen autós tolatás közben elütött egy
gyalogost, a Malom utca és Epreskert utca
találkozásánál két autós tolatott egymásnak,
de egyikük a helyszínrõl rögtön távozott.
-kr-

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

 WWW.ASZODIKISTERSEG.HU
Gyerekzsivaj – 2007 Táboroztatással egybekötött, országos iskolák közötti játékos,
sportos ügyességi vetélkedõ, oktatási
program
Gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült, illetve utógondozói
ellátásban részesülõ, szakképzetlen,
munkanélküli fiatal felnõttek munkaerõ-piaci és társadalmi (re)integrációjának elõsegítését szolgáló projektek támogatása
Pályázat az alkalmi és szezonális munkákat közvetítõ tevékenység országos,
nonprofit szervezeti rendszerének elõkészítése érdekében
Szolidaritás pályázat alacsony jövedelmû, több gyermeket nevelõ munkavállalók részére - Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány
Gyermek és/vagy ifjúsági tematikus
táborozási programok támogatása
A Kultúra Magyar Városa 2008.

KÖZÜGY
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Iskolánk gálamûsora
2007. május 12-én szombaton tartotta a bagi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény gálamûsorát a
mûvelõdési házban. Célja az volt, hogy az iskola Bonifác Alapítványa bevételhez jusson.
„A bevételt – mondta Fodor Mihály igazgató úr – a tanításhoz elengedhetetlenül
szükséges fénymásolások és az épülõ iskolai kerítés költségeinek fedezésére kívánjuk felhasználni. Ez úton is köszönjük a szülõk és a nézõk támogatását. Köszönöm
a kollégák és a gyerekek áldozatkész munkáját is, mellyel a sikerhez hozzájárultak.”
B.F.K.
A MÛSORBAN ELHANGZOTT:
Furulya- és gitárzenekar mûsora. Felkészítõ tanár: Sima István
Fodor Katalin gitárszólója
Felsõs színjátszók elõadása.
Felkészítõ tanár: Gódorné Szilágyi Magdolna, Sima István
Tánc az 1. a osztályosok elõadásában. Felkészítõ tanár: Kocsis Ildikó
Zenés szösszenetek az 1. b osztály elõadásában.
Felkészítõ tanár: Benedekné Boda Regina
Hónapok – dramatikus játék a 2. osztály elõadásában.
Felkészítõ tanár: Katonáné Kovács Erika
Nyíri Adrienn 7. osztályos tanuló Petõfi: Jövendölés címû versét mondta el.
Didergõ király – dramatikus játék a 3. a és b osztály elõadásában.
Felkészítõ tanár: Nagy Tiborné, Volterné Jamrik Éva
Lázár Ervin: Kék meg a sárga címû mûvét a 4. b osztály adta elõ.
Felkészítõ tanár: Balázsné Gyõri Mária
Movik Bence 5.osztályos tanuló Nagy László: Tûz címû versét szavalta el.
Az 5. osztályos színjátszók elõadása Hol a kígyó? címmel.
Felkészítõ tanár: Fodor Mihály
Kányádi Sándor: Az okos kos címû mûvét a kis színjátszók adták elõ.
Felkészítõ tanár: Fodor Mihály

Évrõl évre új tehetségek

Ismét végéhez értünk egy tanévnek. Az aszódi Podmaniczky Mûvészeti Iskola bagi kihelyezett tagozata több évtizede mûködik. Eleinte Gödöllõhöz,
majd Aszódhoz tartoztunk. A zeneoktatás már egészen kicsi (3-4 éves)
kortól elkezdhetõ a zeneóviban. Ebben az évben is a szülõkkel együtt
örülhettünk a picinyek fogékonyságának, ritmusérzékük és zenei
memóriájuk fejlõdésének.
A nagyobbak hangszert választottak. Az idén 19 zongorista és 7 hegedûs növendék tett sikeres vizsgát.
Nemcsak a vizsgabizottságnak játszottak,
hanem házi hangverseny keretében a szülõk is gyönyörködhettek gyermekeik és
társaik szép játékában. Ez az év sem telt el
kimagasló eredmények nélkül. Az idén
Szonda Gabriellát vették fel Budapestre a
Bartók Béla Konzervatórium fuvola tanszakára. Szívbõl gratulálunk neki!
Úgy látom, hogy a tehetséges gyerekek száma továbbra sem apad, hiszen az
idei vizsga alapján 3 tanuló folytathatja
tanulmányait „B“-tagozaton, ami a zenei pályára való felkészülés jó lehetõsé-

ge. Több mint harminc éve tanítok ezen
a településen, és egyre csodálom, ahogyan jönnek évrõl évre az új tehetségek.
Néhányuk már tanít, és jelenleg 8 bagi
növendék hallgatója valamelyik zenemûvészeti fõiskolának vagy konzervatóriumnak illetve a Zeneakadémiának. Jó
lenne, ha ez a tendencia folytatódna. A
jelenlegi oktatáspolitika sajnos nem így
látja. A pénzhiány mindenre rányomja a
bélyegét.
Abban a reményben várom a szeptembert, hogy a bagi tagozatot nem kell
bezárni, és folytatódhat a jól mûködõ
tehetséggondozás.
Novák Istvánné zenetanár

Falunapunk nyitó napján Tóth Gábor polgármester úr saját szintetizátorát ajándékozta
a zeneiskolának. Köszönjük az önzetlen segítséget a bagi zenei tehetségek nevében is.
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FOTÓ: BENKE HENI ÉS KÖNCZÖL RITA

GYEREKNAP AZ ÓVODÁBAN

“

ÜGYESSÉGI VETÉLKEDÕK, SORVERSENYEK
SORÁN KERÜLTEK KI A CSOPORT LEGJOBBJAI

Játéktól csillogó szemek
Május talán az év legszebb hónapja, utolsó vasárnapja pedig a gyermekek egyik legszebb napja, hiszen ekkor minden róluk szól, értük van.
Óvodánkban 2007. május 29-én
tartották a gyereknapot, amelyre
az oda járó gyermekek szüleit is nagy
szeretettel várták közös játékra.
Ezen a napon nem volt kötelezõ foglalkozás, kevesebb volt a fegyelmezés is
talán, az udvaron tízóraizhatott és ebédelhetett minden csoport – szabad levegõn az étel is jobban esik –, és egész délelõtt a felhõtlen játéké volt a fõszerep.

Reggel 9-kor Szovicsné Kolesza
Erika óvó néni vezetésével az udvaron közös tornával indult a nap, gyerekek, anyukák, apukák együtt mozgatták át izmaikat. Ekkor már sok kisgyerek arcán különbözõ festett figurát láthatott az arra járó, ugyanis az
óvó nénik arcfestési lehetõséggel is
meglepték a cseppségeket. Szaladgált
hát az udvaron sok-sok pillangó, virá-

gocska, katicabogár és jó néhány pók,
maci, cica és kutyus is.
Az udvar egy-egy részét egy-egy
csoport vette birtokba. A szabadba
költözött csoportszobát krepp-papírral, lufikkal díszítették fel, majd körjátékok, ügyességi vetélkedõk, sorversenyek során kerültek ki a csoport
legjobbjai. Ki a kéz nélküli almaevésben, ki a labdát egy bottal való terelgetésben lett a legügyesebb.
11 órakor megérkezett a bohóc,
aki megnevetette, megtáncoltatta a
gyerekeket, és még süteményt is sütött
velük, pontosabban belõlük...
-kr-
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2007. június 16-án 9 órakor ballagnak általános iskolánk nyolcadikos
osztályának tanulói. Búcsút vesznek az iskola falaitól, ahol nyolc
hosszú tanéven keresztül okosodtak, megköszönik tanáraiknak a törõdést, okítást, nevelést, hogy a következõ tanévben új iskola falai között, új tanárok kezei alatt folytassák megkezdett útjukat a tanulás
erdejében. Búcsújuk mottójául egy
Herakleitosz idézetett választottak:
„Minden nap megszûnik valami,
Amiért az ember szomorkodik,
De mindig születik valami új,
Amiért érdemes élni és küzdeni.“
Kívánjuk nekik, hogy a szomorúságot váltsa fel lelkükben a kedves emlékezés, és azt is, hogy az elkövetkezendõ idõben minél kevesebb küzdelem közepette találják
meg útjukat, hogy életük kiteljesedhessék.
A BALLAGÓ DIÁKOK NÉVSORA:
Albert Balázs
Ambrúzs Hajnalka
Bacsa Gábor
Balassa Mónika
Balogh Dávid
Baranyi Krisztina
Benkó Kornél
Berta Mónika
Csuhaj Marcell
Gergely Dániel
Gergely Éva
Hajdu Lilla
Handel Balázs
Katona Bernadett
Katonás Rebeka
Kiss Veronika
Kovács Róbert
Kovács Sándor
Lakatos Roland
Lukácsi Olivér
Nagy-Tóth Evelin
Spitzer Vivien
Szabó Bence
Szénási Szandra
Szonda Gabriella
Osztályfõnökök
1-4 osztályig Nagy Tiborné,
5-6. osztályig Budai Gabriella és
7-8. osztályig Horváthné
Maczkó Katalin voltak.
-kr-
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Privát történet...

2007. május 28-án, pünkösdhétfõn a Helytörténeti Baráti Társulat hagyományos baráti találkozót szervezett, ahol csodálatos orgonakoncert és
Katona Zoltán festõmûvész nagyszerû kiállítása várta az érdeklõdõket.

Katona Zoltán
festõmûvész

“

NE FELEDJÜK AZ IHLETET
A SZENT LÉLEK ADJA

Délután 3 órakor csodálatos orgonamuzsika csendült fel a római katolikus templomunkban. Kántorunk, Benedek József ezúttal nem csak a templomi
szolgálat keretében orgonált, hanem tanúbizonyságot tehetett isten adta tehetségérõl orgonakoncertje keretében. Páratlan
játéka nyomán Kodály Zoltán Organoedia-jából a Introitus és Kyrie, Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendájá címû oratóriumából az elõjáték, illetve a Missa pro
organo címû mûvek hangjai szólaltak meg
szívet melengetõen. Áldozatos szolgálatának szép megbecsülése, hogy szép számmal jöttek el és hallgatták játékát.
Az orgonakoncertet követõen az
„Apostolok szállásá“-ra vonult át a hallgatóság, ahol Katona Zoltán (falunk szülötte) festõmûvész Privát történet címû tárlatát tekinthették meg. Tóth Ferenc plébános úr, mint házigazda röviden köszöntöt-

te az egybegyûlteket mûvészeti kiállítás
elé bocsátva: „Ne feledjük az ihletet a
Szent Lélek adja.“ Majd Balázs Sándor tanár nyitotta meg a kiállítást. Megnyitó beszédében arról beszélt, hogy egy-egy mûvészeti alkotás, így egy-egy festmény is tulajdonképpen egy-egy palackba zárt levél,
mely annak szól, aki megleli. A festõ a képet sosem fejezi be, a befejezést mindig az
alkalmi nézõre bízza. Hullámmozgást,
rezgéseket indít el, amely befogadójával
találkozva szerencsés esetben felerõsödik.
A képek megtekintése után Katona
Zoltán beszélgetésre invitálta közönségét,
és elmondta alkotás során leginkább a
didaktivitás, tanító, oktató jelleg és a látomásszerûség összekapcsolása izgatja,
képeiben ezt kívánja felszínre hozni. A
szellemi találkozót agapé, szeretetvendégség kísérte.
Könczöl Rita

FOTÓ: TSINOM ÉS KÖNCZÖL RITA

Ballag már
a vén diák...
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Isten hozott Erdélyországban!
Falunk két évvel ezelõtt írta alá a testvérvárosi szerzõdést az Erdély szívében található Zabola településsel. Ha mostanában valaki éppen azon morfondírozik
magában, hogy hova is lenne jó elmenni nyaralni, akkor vegye számba azt a lehetõséget is, hogy ellátogathatna Erdély e gyönyörû nagyközségébe, ahol barátságosan fogadnák. Talán sikerül kedvet csinálnunk hozzá.
A nagymúltú, kedvezõ fekvésû Zabola a festõi Háromszéki-havasok
hegykeretének ékessége. A hagyomány a
„zab olajáról” eredezteti nevét, de kaphatta elnevezését a határszéli tolvajok
megzabolázására épített várról is. Lakossága a múltban elsõsorban kézmûiparból
és erdõgazdálkodásból élt. Jelentõs volt a
népi fafaragó mesterség, de itt készítették
a messzi földön híres fátyolkendõket is. A
községet környezõ gyönyörû erdõk nagyrészt a Mikes grófok tulajdonában voltak.
Nem más ez a Mikes család, mint a Rákóczi-szabadságharc bukása után Rodostóba
számûzött és nagynénjének szívszakító leveleket író Mikes Kelemen családja.

A Mikes-kastély

Zabola mûemlékei közül az egyik leghíresebb a Mikes-kastély, mely eredetileg
reneszánsz stílusban épült, majd egy késõbbi átalakítás után kapta mai formáját.

A kastély körül gyönyörû, arborétumszerû park terül el, melyet Mikes Ármin hozott létre. Különleges fafajoknak
és közel százhetven növényfajnak ad otthont. A kastély ma újra a Mikes család
leszármazottainak birtokában van, akik
igyekeznek menteni a menthetõt, mindent megtenni a kastély és a park megóvása érdekében, melyet az elmúlt viharos történelmi idõk nem kíméltek.

Középkori
vártemplom

A nagyközség másik idegenforgalmi kuriózuma a református közösség tulajdonában lévõ gótikus középkori vártemplom. Kaputornyán a középkorból származó barokk hagymasisakos harangtorony emelkedik. A templombelsõ ékessége a százhuszonnégy festett kazettából álló mennyezet és az orgonakarzat
mellvédjének virághíres táblasora.

Váradi Péter Pál-Lõwey Lilla:
Erdély Székelyföld Kovászna
és vidéke címû könyve nyomán
lejegyezte:Könczöl Rita

SARLÓS-BOLDOGASSZONY NAPJA

A BAGIAK FOGADALMI ÜNNEPE
Egy 160 éve történt tragikus eseményt és a hozzá kapcsolódó – máig élõ – fogadalmat
szeretném most feleleveníteni, amely magyarázatot ad arra, miért is rendezték idén egy hónappal
korábban a bagiak körében oly népszerû falunapot.
1847-ben július elején ismereteink szerint hatalmas jégverés
sújtotta falunkat, akkora, hogy az egész termés odalett. Az elkövetkezendõ idõszak így meglehetõs ínséget hozott eleink számára, ezért
a bagi katolikus hívek fogadalmat tettek, hogy a tragikus eseményhez
oly közel esõ ünnepen, július 2-án, Sarlós-Boldogasszony napján gyalogzarándoklattal mennek el a máriabesnyõi kegytemplomba.
Egy fél évszázaddal késõbb, 1898-ban ismét hasonló esemény
történt. A Historia Domusban – Fleischmann Béla, akkori plébános –
így írja le a XIX. század végi nagy jégvihart:
„Szomorú és éppen ezért megörökítésre való eset volt 1898. június 28-án. Ugyanis e nyáron az ország nagy részében elõforduló jég
esõ, községünket sem kerülte el. Június 28. este 10 órakor borzasztó
villámlás és menydörgéssel jövõ vihar volt, mely alkalommal nagy dió,
sõt tyúktojás nagyságú jegek estek, melyek úgy a vetéseket, mint a
szõlõt, valamint a kerteket és gyümölcsfákat mind tönkretették. A
templom tetejének egy részét a vihar levitte. A községben több házat
összedöntött. Az új országúton lévõ nagyhidat – mint valami gyermekvárat széthordta. Az egész falut a hívek sírása és jajgatása töltötte be a
borzasztó csapás miatt. A legöregebb emberek, 85-90 évesek sem
emlékeznek ehhez hasonló Isten csapásra.” Ez a második, talán még
a korábbinál is erõsebb vihar – néhány nappal a július 2-a elõtt – ar-

ra késztette a bagiakat, hogy korábban tett fogadalmukat megerõsítsék. Az öregek még halálos ágyukon is fiaik lelkére kötötték, hogy ne
feledkezzenek el Sarlós-Boldogasszony napján a búcsúról.
A második világháborút követõen az ateista államhatalom korlátozta az egyházak életét. 1947 májusától kezdve több hatósági rendelet tiltotta a vallás külsõ megjelenési formáit, így a búcsújárást is.
Bagon is egyre inkább megnehezült a gyalogos zarándoklat lebonyolítása. Bár az ünneplés idõpontja július 2-áról átkerült a legközelebbi vasárnapra, a fogadalom ennek ellenére nem évült el.
A rendszerváltást követõen, másfél évszázadnyira a fogadalomtételtõl – 1997-ben –, ismét feléledt és máig is él a gyalogos zarándoklat
hagyománya. A hívek, Tóth Ferenc plébános úr vezetésével , újra gyalogszerrel indulhattak – a megváltozott közlekedési viszonyok miatt új
útvonalon – a kegyhelyre.
Mivel a zarándoklatot mindig Sarlós-Boldogasszony ünnepéhez közelebb esõ vasárnapon tartják, ez gyakran egybeesett azzal a hétvégével mely a falunap révén az öröm, vidámság, mulatság idõszaka volt. E
régóta élõ hagyomány tisztelete késztette falunk vezetését a falunap
idõpontjának megváltoztatására.
Forrás: Egres, a Helytörténeti Baráti Társulat tájékoztatója,
köszönet Katona Pálnak segítségéért
K.R.
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A megtartó gyökerek
– Hogyan és miért kezdett Magdi néni a bagi népviselettel foglalkozni?
Magdi néni: Bag szülöttje és lakosa vagyok. Mindig szerettem
a népviseletet, s mikor láttam, hogy már csak az idõsek viselik azt, elhatároztam, hogy hozzákezdek a nõi viselet gyûjtéséhez és tanulmányozásához, addig, amíg még lehet és van kitõl. Elõször a templomi viselethez tartozó ruhadarabokat
gyûjtöttem össze. Minden ruhadarabnak ugyanis rendeltetése
van a bagi templomi viseleten belül, amelyet íratlan törvények szabályoztak, de amit mindmáig betartanak. Ez azt jelenti, hogy a megkülönböztetett, nagy egyházi ünnepekre elkülönített ruhadarabokat kell felvenni, és megint mást kell viselni az évközi vasárnapok miséin. A ruhák ráadásul nemcsak
az ünnepekhez, hanem az életkorhoz is kötve voltak. Ezért
gyûjtöttem össze az asszonyi viseletet korcsoportok szerint
egy egyházi év vonatkozásában. A gyûjteményem azonban
tartalmazza még a világi ünnepekhez, eseményekhez használatos ruhadarabokat is, valamint azokat is, amelyek a mindennapok viseletéhez tartoztak.
– Úgy tudom, minderrõl könyv is készült.
Magdi néni: Igen, ugyanis abbéli félelmemben, hogy az egyházi ünnepekhez és a mindennapokhoz kapcsolódó õsi magyar
szokások és hagyományok elvesznek, elfelejtõdnek, értékõrzésként
az utókor számára képekkel illusztrált könyvbe foglaltam a viseleteket. A könyv címe: Adventtõl
a bagi búcsúig, mely az Asszonyok
templomi viselete Bagon alcímet
viseli. 2000-ben jelent meg az önkormányzat kiadásában, a könyvtárban még ma is kapható. A könyv
késõbb azonos címmel, 39 életképben, egyházi zenei aláfestéssel
színpadi feldolgozásra is került, itt
szóbeli ismertetést is adunk a viselet darabjairól és kiegészítõirõl.
– Akkor, gondolom, ehhez kapcsolódik a „Százvirágú Kendõ”
Alapítvány létrehozása is.
Magdi néni: Igen. 2001-ben a bagi értékeket támogató vállalkozók anyagi támogatásával létrehoztuk az alapítványt, melynek
célja: a helyi gyûjtõ és kutatómunka, dokumentálás és archiválás írott anyag, vagy fotó formájában, a bagi népviselet bemutatása országos szinten, népi ruhák, hagyományos, eredeti népi bútorok vásárlása, korhû ruhák készíttetése, kis- és nagyobb
értékû tárgyi eszközök vásárlása. Az alapítvány azóta is a fent
leírt céljai alapján mûködik. Ezzel az egyedülálló feldolgozással
mindenhol az országban óriási sikert aratunk, legutóbb a Kazá-

FOTÓ: ADVENTTÕL A BAGI BÚCSÚIG

Nagy Jenõné, Magdi néni nemcsak a teljes bagi
népviselet gyûjtõje és kiállítója, hanem a népviselet születéstõl a halálig való viselési szokásainak
is kiváló tudója.

“

A GYÖKEREK PERSZE
NEM LÁTSZANAK, DE TUDOD, AZOK
TARTJÁK A FÁT

ron megrendezett „Palócország szépe” címû vetélkedõn és viselet-bemutatón elnyertük a „Palócország szépe” címet és a különdíjat is. Erre igen büszkék vagyunk.
– Van-e valami célja, vágya Magdi néninek a jövõben?
Magdi néni: Minden vágyam az, hogy ebben az egyre személytelenebbé, önzõvé váló világban a hagyományok értékét, tiszteletét megõrizhessük és továbbadhassuk. Mindenkori mottóm:
„A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok tartják a fát.”
Magam és a Bagi Hírlap nevében még sok sikert és hosszú
életet, jó egészséget kívánunk Magdi néninek áldozatos
munkájához.
B.F.K.
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Trianonért szóltak a harangok
Június 4-én 16 óra 30 perckor megszólalt a bagi templom harangja, abból az alkalomból, hogy a 87 éve,
1920. június 4-én írták alá
a trianoni békeszerzõdést.
A Magyarok Világszövetsége
rendezésében 18 órakor Aszódon megemlékezést tartottak az
évforduló alkalmából. Itt Detre
János evangélikus lelkész úr
tartott beszédet. Elõadásában
elmondta, hogy az I. világháborút lezáró Párizs környéki békeszerzõdések a gyõztes hatalmak: az Amerikai Egyesült Államok, Anglia és Franciaország
békediktátuma volt, és amelyek
igen súlyos feltételeket szabtak
a legyõzött államokra.
Talán mégis a legsúlyosabb
veszteség és büntetés Magyarországot érte, hiszen 282 000 km2rõl 93 000 km2-re csökkentették
területét, és a 18 milliós lakosságból csak közel 8 millió maradt, a többiek kisebbségbe kerültek. Utalt arra is, hogy az elcsatolt területek miatt milyen hihetetlen nagy gondba került a
megmaradt csonka Magyarország, hiszen a létfontosságú bányái, az ehhez kapcsolódó gyáripar, közlekedési útvonalak és
vasútvonalak nagy része már országokhoz került. Iskolákat,
egyetemeket vesztettünk így el,
és az egyházak is elvesztették híveik jelentõs részét (pl.: az evangélikus egyház 1 millió hívõjébõl csak 400 ezer maradt). Utalt
az egyéni tragédiákra, hiszen
családokat szakítottak szét a területek elcsatolásával. A kisebb-

ségbe került magyarok sorsa pedig hihetetlenül nehézzé vált,
sok üldöztetést kellett – és sajnos kell még ma is – magyarságukért elszenvedniük. Ráadásul
errõl a nemzeti tragédiáról sem
tanulni, sem beszélniük nem
volt szabad. Pedig az elhallgatása az igazságnak sokkal több
gondot okoz, mint az események nyílt felvállalása, tisztázása.
Végül arra kérte a híveket,
hogy bízzanak abban, hogy
egyszer tán orvoslást kap nemzetünk a csonkítás miatti fájdalmára, hiszen Jézus is feltámadt
a golgotai halál után.
B.F.K.

A MAGYAR NEMZET GYÁSZNAPJA

Így írt e napról egy korabeli tudósító: „A budapesti templomokban
ma délelõtt megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat. Ma tehát elszakították tõlünk a ragyogó magyar városokat a kincses Kolozsvárt, a Székelyföldet, a Rákócziak
Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát Aradot. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió
hû és becsületes embert... A város és az ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erõszakos béke ellen.
Egész Budapest a gyászünnep hatása alatt állott."

REMÉNYIK SÁNDOR

Nagy Magyar télben (1919. február)
Nagy magyar télben picike tüzek,
A lángotokban bízom,
Legyen bár messze pusztán rõzseláng,
Bár bolygófény a síron,
Szent házi tûz, vagy bujdosó zsarátnok:
Boldog vagyok, ha magyar lángot látok.
Nagy magyar télben picike tüzek,
Szikrák, mécsek, lidércek,
Mutassatok bár csontváz halmokat,
Vagy rejtett aranyércet,
Csak égjetek, csak melegítsetek ma,
Soh'se volt ily szükség a lángotokra!
Nagy magyar télben picike tüzek,
Jaj, be szétszórva égtek,
Királyhágón, Kárpáton, mindenütt!
De mondok egyet néktek,
Szelíd fények és szilaj vándorlángok:
Mit gondoltok: ha összefogóznátok!
Nagy magyar télben picike tüzek,
Soh'se volt olyan máglya,
Mintha most ez a sok-sok titkos láng
Összefogna egy láncba......!
Az égig, a csillagos égig érne,
És minden idegen rongy benne égne!
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LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK:

ÉVZÁRÓ
SPORTBÁL

Gödöllõ- Bag: 0- 3, Bag -Aszódt: 0- 0, Õrbottyán-Bag: 3- 2, Bag-Szigethalom:
4-1, Dömsöd-Bag: 2- 4

FELNÕTT TABELLA (2007. JÚNIUS 10-ÉN)

CSAPAT
MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT
1. Törökbálint
29
22
2
5
68
2. Bag
29
20
2
7
62
3. Kóka
29
18
6
5
60
4. Tápiószecsõ
29
18
6
5
60
5. Dunaharaszti
29
17
9
3
60
6. Felsõpakony
29
16
5
8
53
7. Dömsöd
29
16
1
12
49
8. Hévízgyörk
29
13
5
11
44
9. Érd
29
13
4
12
43
10. Õrbottyán
29
12
4
13
40
11. Délegyháza
29
10
7
12
37
12. Gödöllõ
29
6
4
19
22
13. Diósd
29
6
3
20
21
14. Szigethalom
24
4
6
19
18
15. Aszód
29
4
4
21
16
16. Fót
29
2
2
25
8

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK

Gödöllõ- Bag: 12- 0, Bag -Aszód: 0- 2, Õrbottyán-Bag:9- 3,
Bag-Szigethalom: 5-0, Dömsöd-Bag: 2- 7

IFJÚSÁGI TABELLA (2007. JÚNIUS 10-ÉN)

Mindenkit szeretettel várunk
évzáró sportbálunkra
2007. június 30-án, 20 órától
a bagi Dózsa György
Mûvelõdési Házba!
Asztalfoglalás:
Mondok Ervinnél
a libresszóban

CSAPAT
MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT
1. Gödöllõ
29
22
3
4
69
2. Dunaharaszti
29
22
2
5
68
3. Érd
29
20
4
5
64
4. Kóka
29
16
5
8
53
5. Tápiószecsõ
29
16
4
9
52
6. Törökbálint
29
15
2
12
47
7. Délegyháza
29
14
4
11
46
8. Felsõpakony
29
13
5
11
44
9. Hévízgyörk
29
12
7
10
43
10. Õrbottyán
29
13
3
13
42
11. Diósd
29
13
3
13
42
12. Bag
29
8
1
20
25
13. Szigethalom
29
8
1
20
25
14. Aszód
29
8
0
21
24
15. Fót
29
6
3
20
19
16. Dömsöd
29
2
1
26
7

2

FÜLL-ORR-GÉGÉSZETI,
ALLERGOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
az Aszódi Rendelõintézetben,
szerdánként 17-18 óráig.
Bejelentkezés:
06-20-995-30-47
Dr. Száraz Katalin

HIRDESSEN A BAGI HÍRLAPBAN!
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!

ORVOSI ÜGYELETEK

HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
DR. BALATONI GYÖNGYI
hétfõ, kedd, csüt.: 8-12-ig, szerda: 14-18-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
június 16–17 és 30, július 1.:
DR. SZÕKE ZSOLT
Kartal, Felszabadulás u. 197., telefon: 06-20/956-6529
június 23–24.:
DR. NÉMETH MIHÁLY
Aszód, Kossuth Lajos u. 62. telefon: 06-30/275-4718
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× Eljegyzésre, esküvõre alkalmi ruhák
× öltönyök × ingek × nyakkendõk × szövetnadrágok
× menyecske ruhák × koszorúslány ruhák
× örömanyás kosztümök × különálló míderek
× bolerók × blúzok × szoknyák

NAGY VÁLASZTÉKBAN TALÁLHATÓK!

TOVÁBBI KÍNÁLATUNKBÓL:
× Farmer ing (nõi): 3500 Ft
× Farmer térdnadrág: 3500 Ft
× VÁSZON térdnadrág: 2500 Ft
× VÁSZON hosszú nadrág: 2000 Ft, 2700 Ft
× Nyakba akasztós topok: 1000 Ft-tól
× Pántos topok (mintás, egyszínû): 1360 Ft (pamut)
× Pamut pólók: 2000 Ft
× Harisnyák, fehérnemûk, fürdõruhák!
× Fej nélküli harisnyák
× MATRÓZBLÚZOK: 4500 Ft
Mérethiány esetén napokon belül beszerezzük
a kívánt ruhát, lehetõség szerint!
CÍMÜNK:
2194 Tura, Zsámboki út 68. (a „Kati Virágüzlet“-tel szemben)
Tel.: 06-30-448-6114
NYITVA TARTÁS: Hétfõ: zárva, Kedd–Péntek: 8-18-ig
Szombat: 8-13-ig
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BÁLINT PIROSKA:

HAZAFELÉ
Szép volt, jó volt veled,
De téged valahol várnak.
Adott neked az Isten családot,
és szeretni való unokákat.
Ha szerettél is itt élni,
menj el, ha menni kell,
ha az életben még egyszer hívnak,
azt ne szalaszd el!
Úgy érzed, hogy kegyetlen
az élet.
Úgy érzed a sors veled
mostoha.
Vár egy szeretõ otthon.
Vár téged a család.
Valaki téged mindig
hazavár.
Most még hívnak,
most még elmehetsz.
Talán holnap már késõ,
nem lehet.
(2007. május 10.)

FELHÍVÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy ismét lesz Bagon ultrahang
és csontritkulás szûrés
2007. június 16-án, szombaton.
Az ultrahang kiterjed:
– pajzsmirigy
– epe
– máj
– vese
– nõgyógyászati
–férfiaknál
kismedencei
szervekre
Jelentkezni lehet a védõnõknél
személyesen, vagy
a 409-594-es telefonszámon.

IMPRESSZUM
Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági
és Sportbizottsága
Szerkesztõk: Könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás
Nyomdai munkák: Kistarcsa
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu
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Kistérségi cselekvési terv
2007. május 30-án tartotta ülését az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa
Az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium kistérségi fejlesztési program és cselekvési terv készítésére kérte a
többcélú kistérségi társulásokat.
A Társulási Tanács által elfogadott, az
Aszódi kistérségre vonatkozó fejlesztési
program és cselekvési terv az alábbiakat
tartalmazza:
AZ ASZÓDI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA ÖSSZEFOGLALÁSA
az Aszódi kistérség - fejlesztési mátrix
kistérségi cselekvési terv
a kistérségi szintû fejlesztési prioritások (3
projektterv)
az Aszódi kistérség települései kiemelt fejlesztési projektjei a képviselõ-testületek által
rangsorolva (9 település x 3 projektterv)
az Aszódi kistérség településeinek további
projektjavaslatai
a kistérségi szintû további projektjavaslatok
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Tanácsa - miután tájékoztatót hallgatott meg az aszódi Petõfi Múzeumnak a fenntartó (Pest Megye
Önkormányzata) által tervezett átalakításáról - az alábbiak szerint foglalt állást:
1. A társult önkormányzatok polgármesterei - nagyra értékelve az aszódi Petõfi Múzeumnak a Galga mente szellemi
és tárgyi öröksége megõrzése érdekében
végzett tevékenységét - fontosnak tartják

a múzeum szakmai besorolásának megõrzését.
2. A Társulási Tanács javasolja, hogy
Aszód Város Képviselõ-testülete felhatalmazásával Aszód polgármestere, valamint a társulás elnöke együttesen kezdeményezzenek tárgyalást Pest Megye Önkormányzata vezetõivel a múzeum státusának visszaállítására.
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa kinyilvánította szándékát a társult önkormányzatok közös pályázati adatbázisa létrehozására, amely az önkormányzatok által
benyújtott pályázatok legfontosabb adatait tartalmazza.
A polgármesterek egyetértettek abban, hogy fontos lenne a térségbõl benyújtott valamennyi - önkormányzat, önkormányzati intézmény, gazdálkodó és
civil szervezet által jegyzett - pályázatról
információval rendelkezni, amely segítené a pályázatok menedzselését, a partnerségi együttmûködések fejlõdését.
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak
(www.aszodikisterseg.hu).

MÁRAI SÁNDOR:

Az emberi jellemrõl
A legérdekesebb tünemény, mellyel az emberi életben találkozhatunk,
az emberi jellem. Semmi nem olyan érdekes, meglepõ, kiszámíthatatlan,
mint a folyamat, melynek során egy ember elárulja jellembeli sajátságait.
Bármit mutat is a világ: tájakat és természeti csodákat, a földi flóra és fauna
beláthatatlan változatait, semmi nem olyan sajátos, mint egy-egy ember
jelleme. Mikor érdeklõdésünk eljut a világ dolgainak szemlélése közben az
emberi jellem ismeretéhez, egyszerre úgy érezzük, ez volt igazi feladatunk
az életben. Minden más, amit megismertünk, csak ismereteinket gazdagította.
De lelkünk csak a jellemek ismeretétõl lesz gazdagabb. Mert ez a legközvetlenebb emberi tapasztalás, igen, a jellem maga az ember. S mert a jellem
maga az ember, hasztalan iparkodunk eltitkolni azt: jellemét éppen olyan
kevéssé rejtegetheti az ember, mint ahogy testi lényét nem tudja elrejteni
semmiféle ködsapka. Ideig-óráig viselhetünk az életben álszakállt és álruhákat,
de egy pillanatban lehull rólunk minden jelmez és megmutatkozik a valóság.
Egy mozdulat, egy szó, egy cselekedet végül is elárulja igazi jellemünket:
az álarcosbál csak alkalmi lehet. S a találkozás egy jellem valódi sajátságaival
a legnagyobb emberi élmény, melyben részünk lehet.

