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/ A TARTALOMBÓL
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

FESZTIVÁLI SIKEREK

SZENT ANDRÁS NAPJA

Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2007. október
25-én ülést tartott. Egyéb önkormányzatunkat érintõ hírek
mellett errõl is beszámolunk.

A Muharay Elemér Népi Együttes
a nyár végén Zakopaneban járt
a XXXIX. Hegyvidék Flórklórfesztiválon. Harmadik helyezést értek
el és egy különdíjat is elhoztak.

November 30. jeles nap Bag
számára: Szent András, falunk
és templomunk védõszentjének
ünnepe. A vértanúhalált halt
apostolra emlékezünk.

2–3. oldal

8–9. oldal

Térfigyelõ kamerák
a bûnmegelõzésért
Önkormányzatunk képviselõ-testülete 2007. október 25-én tartott
ülésén, teljes egyetértésben hozott határozatában, megbízta a Group 4 Securicor Biztonságtechnikai Zrt.-t falunk területén kialakítandó térfigyelõ rendszer
kiépítésével. (A céget egyébként nyolc
pályázó közül választották ki.) Az ülésen
jelen volt Kaufman Zoltán, a cég képviselõje, aki elmondta, hogy 8 db nagy érzékenységû kamerát fognak felszerelni a

faluban. Ezek közül 4 ún. dómkamera
lesz, amely forog, és a megfigyelési helyrõl (Gödöllõi Rendõrkapitányság) joystickkel vezérelhetõ, 4 pedig álló kamera. Valamennyi kamera éjjel-nappali típus, azaz elégtelen fényviszonyok esetén
automatikusan fekete-fehér üzemmódra
vált. Forgó kamera kerül a polgármesteri hivatal elé (1), a templom térre, az iskolával szembe (2), az M3-as lehajtó és a
Dózsa György út keresztezõdéséhez (3),

10. oldal

valamint a Petõfi térre (4). Az álló kamerákat pedig Hévízgyörk határában, a
Szent Imre úton (5), a Szent László és
Árpád utca sarkán (6), József Attila és
Béke utca sarkán (7), valamint Bag határában, a Dózsa György út végén (8) szerelnek fel. A kamerák által felvett képek
a szõlõhegyi adótornyon keresztül a polgármesteri hivatalba futnak be, onnan
interneten a Gödöllõi Rendõrkapitányságra kerülnek, ott figyelik õket. Egy
rendõrautó pedig rendszeresen a környéken lesz, amelyet onnan riasztani tudnak.
A beruházás költsége 14 385 421 Ft. A kivitelezõ cég két év garanciát vállal, hiba
esetén szakemberei 3-6 órán belül a
helyszínre érnek.
-kr-

HÁT NEM TUDOM...

N

tézis mûtétet javasolt neki és a kistarcsai
em kívánok véleményt nyilvánítani
NÉHÁNY MEGJEGYZÉS
irányította. Telefonon kellett idõse pró, se kontra a most folyó
AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORM kórházba
pontot kérnie a vizsgálatra. Megjegyzem,
egészségügyi reformról, csupán
MARGÓJÁRA
telefonjuk nincs. Két hónap múlva a tél
néhány valós tényt sorakoztatnék
fel. Kétéves kisfiam vasárnap délután nagyon nyûgös volt, fájt a kellõs közepén, este fél hatra kapott idõpontot, és a telefonban
füle, ezért orvoshoz kellett fordulnunk. Hétvége lévén a kistarc- a hölgy kedvesen azt is közölte, hogy a mûtéti elõjegyzések már
sai kórházba mentünk. A recepción, mivel 15 óra után érkez- most 2008 júliusánál tartanak. Kérdem én: autó nélkül, a legtünk, 1000 Ft vizitdíjat kellett fizetnünk, mert sürgõsségi beteg- sötétebb téli napok egyik estéjén vajon hogyan fog tudni elmenellátást vettünk igénybe. Felvilágosítottak azonban, hogy ha az ni a nehezen mozgó, idõs ember arra a vizsgálatra, ahol valóorvos úgy ítéli meg, valóban sürgõsségi esetrõl van szó, a pénzt színûleg megerõsítik a mûtét indokoltságát és elõjegyzésbe vevisszakapjuk. Az orvos középfülgyulladást állapított meg, gyógy- szik: szerencsésebb esetben 2008 szeptemberére, de ha elszert írt fel. Rákérdeztem a sürgõsségi dologra, amikor is az or- fogy addigra a pénzügyi keret, akkor már csak 2009-re. Addig
vos elmosolyodott és azt mondta: „Ugyan, anyuka, tudja, csak szegény szerezzen be egy másik botot, esetleg járókeretet?
akkor kapná vissza a vizitdíjat, ha életveszély állt volna fenn. Gondolom, a sort sokan tudnák folytatni...
Hát nem tudom miért fizetünk a „normális“ betegelláVérzett volna a füle a gyereknek, vagy akut eset lett volna.“ Tehát egy kétéves gyerek ellátása, aki vigasztalhatatlanul sír, mert tásért – nem is keveset – ha azt ma már csak a kiváltságos
kevesek élvezhetik. Persze õk sem ingyen, de nekik legalább
fáj a füle, nem számít sürgõs esetnek. Hát nem tudom...
76 éves nagynénémnek erõs csípõfájdalmai vannak, már van rá pénzük...
csak bottal és nehézkesen képes járni. Kezelõorvosa csípõpro-kr-
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Önkormányzatunk képviselõ-testülete
2007. október 25-én ülést tartott. Legelsõ
döntésükrõl már címoldalunkon beszámoltunk,
lássuk mirõl tárgyaltak még!

Külön fût ezután az iskola és a csarnok
Az Arany János Általános Iskola és a sportcsarnok gáz- és központi fûtés-rendszerének külön választása szerepelt az ülésen második
napirendi pontként. A tanuszoda és sportcsarnok nem csak iskolai célokat szolgál, hanem lakossági igényeket is kielégít, így a jelenlegi energiaellátó rendszer nem teszi lehetõvé a gazdaságos
üzemeltetést. A képviselõ-testület egy tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. A tervezett átalakítás költsége 4 333 491 Ft.

Csõtörés és javítás az óvodában

Épphogy elkezdõdött az óvodai év, két csoportszoba vizesblokkja használhatatlanná vált, a szennyvíz nem folyt le. A
szakemberek sajnos nemcsak dugulást, hanem csõtörést is észleltek. A helyreállítási munkát azonnal meg kellett kezdeni, ami
1 114 517 Ft-ba került. Ezen összeg kifizetését hagyta jóvá utólagosan a képviselõ-testület. Természetesen az összeg jelentõs
részét a biztosító a késõbbiekben megtéríti.

Kaputelefon a hivatalban

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjének betartása
érdekében kaputelefon és automatikus kapunyitó berendezés
felszerelésérõl határozott képviselõ-testületünk. A kivitelezés
611 952 Ft-ba kerül.

Ismételt telekvásárlási igény
Oláh János ismételten megkereste önkormányzatunkat, hogy
számára a bagi 418-as helyrajzi számú építési telket – ezúttal
nem díjmentesen, de csekély összegért, 200 000 Ft-ért – adja el.
Önkormányzatunk képviselõ-testülete arról határozott, hogy a
telket 2007. augusztusában, értékbecslõ által megállapított forgalmi áron, 2112 Ft/m2 ajánlja fel Oláh János számára.

Új fény- és hangtechnikai eszközök
a mûvelõdési házban

Mint ismeretes ebben az évben a mûvelõdési házba többször
is betörtek, és a rendezvények lebonyolításához szükséges
hangosítási berendezések jelentõs részét elvitték: eltulajdonították a végerõsítõt, a fényvezérlõ pultot, valamint megrongálták a hangfalakat. A mûvelõdési háznak mindenféleképpen szüksége van ezekre az eszközökre, ezért a képviselõ-testület határozatot hozott pótlásukról 278 200 Ft értékben.
Ebben az esetben is várható, hogy a költségek egy részét a
biztosító megtéríti.

Fekvõrendõrök a Sport utcában is

Lakossági kérésnek adott helyt képviselõ-testületünk, amikor
támogatta, hogy a Sport utca lakói az útburkolat megemelésével fekvõrendõröket építhessenek ki. Fontosnak tartják azonban, hogy a szabályoknak megfelelõen épüljenek meg, és legyenek megszakítva, hogy a teherautók, mezõgazdasági gépek
könnyebben közlekedhessenek.

Elsõ fokú ítélet a Jamrik-perben

FELÚJÍTÁSI MUNKÁK SORA

Akik járnak-kelnek a faluban, észrevehették, hogy több helyen
folynak közintézményeinknél felújítási munkák. A napköziotthonos óvoda ablakainak cseréje tovább folytatódott, a polgármesteri hivatal alsó vízszigetelése is megtörtént, már vakolják az épület falait, és a riasztó beszerelése is zajlik. Az
uszodában pedig a körvezeték javítása történt meg.

Elsõ fokon ítélet született volt polgármesterünk,
Jamrik László önkormányzatunk elleni perében.
Mint arról már beszámoltunk, Jamrik László a Pest Megyei
Munkaügyi Bíróságon szabadságmegváltás kifizetése ügyében indított pert önkormányzatunk ellen, és 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.
A bíróság elsõ fokon Jamrik Lászlónak a kért összeg
egy részét megítélte, és azzal indokolta döntését, hogy szabadság-nyilvántartás hiányában nem lehet bizonyítani,
hogy a felperes volt-e szabadságon.
Dr. Klausmann Kornél önkormányzatunk jogi képviselõje lapunknak úgy nyilatkozott, hogy Jamrik László hivatali ideje alatt a polgármester szabadságait senki nem tartotta nyilván. E törvényi kötelezettség betartása a mindenkori
jegyzõ feladata lett volna, így felmerül a jegyzõk felelõsségének kérdése. Mindkét fél egyébként fellebbez az ügyben:
Jamrik László a magasabb összeg megítélése érdekében,
önkormányzatunk pedig azért, hogy a bíróság hallgassa
meg tanúikat, akik bizonyíthatnák, hogy a kérdéses idõszakban a volt polgármester volt-e szabadságon, avagy sem.
-kr-
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BÕVÜLT A HIVATAL SZÁMÍTÓGÉP PARKJA

A Raiffeisen Bank képviselõje októberben átadta Bag
Polgármesteri Hivatalnak korábban felajánlott – általuk már
nem használt – 5 darab számítógépet. Ezek közül egy
a titkárságot erõsíti majd. A polgármesteri hivatalban
feleslegessé vált számítógépek pedig az óvodába kerülnek.

Új utcai postaládák

Bizonyára észrevették, hogy falunkban a régi utcai levélgyûjtõ szekrényeket leragasztották, és helyükre néhol már új, modern postaládákat állítottak fel. Két jól megszokott helyen
azonban nem található új gyûjtõláda: a polgármesteri hivatal
elõtt és az üzletháznál.
Tóth Gábor polgármester levélben kereste meg a Magyar Postát, és arra kérte õket, hogy erre a két helyre is kerüljön új láda. A Magyar Posta válaszában jelezte, hogy az üzletházhoz, a
kérésnek megfelelõen fognak állítani levélgyûjtõt. Azt pedig,
hogy a polgármesteri hivatal elé kerüljön-e láda a korszerûsítés záró szakaszában – várhatóan a jövõ év közepén – újra
megvizsgálják.

Az Aszódi Rendõrõrs tájékoztatása szerint az elmúlt hónapban ismételten sok betöréses lopás történt falunkban.
Falunk fõutcáján, a Szent Imre úton nagyon sok családi házba törtek be. Egy esetben a kerítést átugorva jutottak be egy házba, ahonnan elvittek nyolc tyúkot és
egy vízmelegítõt, 100 ezer Ft értékben. Egy másik helyrõl kisgépeket, kéziszerszámokat tulajdonítottak el
84 ezer Ft értékben. Egy félkész házból alumíniumlétrát,
villanyvezetékeket vittek el. A fõutcán lévõ Coop üzlet
ablakát pedig kõvel törték be.
A Dutka-dûlõ hétvégi házait sem kímélték: egyikbõl
mûszaki cikkeket loptak el, a másikból villanyvezetékeket 200-200 ezer Ft értékben.
A Szent László utcában egy családi ház udvaráról elvittek két fûnyíró gépet és fémlemezeket 30 ezer Ft értékben, a Nagymezõ utcából egy ház melléképületébõl
négy kerékpárt, két talicskát 50 ezer Ft értékben, a Sport
utcában egy lakatlan házból alumínium- és vaslemezeket
28 ezer Ft értékben. Az állomásnál levõ Coop üzletbe a
fal megbontásával jutottak be azok, akik cigarettát, szeszes italt loptak el onnan.
A mûvelõdési ház büféjébe az ajtó befeszítésével jutottak be ismeretlenek, és szeszes italokat tulajdonítottak
el 13 ezer Ft értékben.
Egy baleset történt az elmúlt hónapban: szabálytalanul tolatott egy kocsi, aki összekoccant a mögötte szabályosan közlekedõ autóval a Szent Imre úton.

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

KISTÉRSÉGI HÍREK

PARTNERSÉG AZ EGÉSZSÉGÉRT

Tájékoztató országos lakossági egészségfelmérésrõl
az aszódi kistérségben
Az Aszódi Kistérségi Iroda sikeres pályázatot nyújtott be az
Egészség Porta Egyesület által meghirdetett, „Partnerség az
egészségért" címû programban való részvételre.
A program célja kistérségük népegészségügyi programjának fejlesztése, a lakosok egészségi állapotának és életminõségének javítása a helyi egészségtervek alapján.
A prevenciók és fejlesztések megvalósításához szükség
van a kiindulási helyzet rögzítésére, valamint a problémák feltérképezésére a lakosság kérdõíves egészségfelmérése által.
A kérdõíves vizsgálat az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK) megbízásából történik. A felmérésben
használandó kérdõívet nagy tudományos tekintélyû nemzetközi szervezetek ajánlásai és az eddigi hazai tapasztalatok alapján készítették. Az országos felmérés során az OSZMK megbízásából az aszódi kistérség településein véletlenszerûen kiválasztott 1000 felnõtt lakost keresnek fel otthonában az Egészség Porta Egyesület kérdezõi 2007. október–december között.
A mintavételi eljárás során 111 bagi lakos került kiválasztásra.
A részvételre felkért személyeket úgy választották ki, hogy
összességükben az egész magyar lakosságot jelenítsék meg.
A sikeres program megvalósítása érdekében kérjük, hogy
amennyiben az Egészség Porta Egyesület kérdezõje (Katona

Lászlóné) felkeresi Önt, mûködjön együtt
vele, és vegyen részt az Egészség Porta
Egyesület által szervezett kérdõíves lakossági egészségfelmérésben. A kérdések
megválaszolásához várhatóan körülbelül egy órát kérnek az
Ön idejébõl.
A felmérésben az Ön személyére vonatkozó minden információt titkosan kezelünk. A felmérésben résztvevõk személyiségi jogait védelmezõ törvényi elõírásoknak megfelelõen az Ön adataihoz semmilyen személy vagy hatóság nem férhet hozzá az Ön
engedélye nélkül. A személyét azonosító információt – mint például a nevét és lakcímét – nem tartalmazza a kérdõív, így még a
kutatók sem fogják tudni az Ön válaszait személye szerint azonosítani. A személyes adatait tartalmazó eredeti dokumentumot az
illetéktelenek hozzáférését kizáró biztonsági rendszabályok betartásával tárolják, és öt év múlva megsemmisítik.
A fentiekre az is garanciát nyújt az Ön számára, hogy a kutatást etikai szempontból az Egészségügyi Tudományos Tanács, adatvédelmi szempontból pedig az adatvédelmi ombudsman engedélyezi és ellenõrzi.
Amennyiben bármilyen kérdése van a vizsgálattal kapcsolatban, hétköznapokon 9-16 óra között hívhatja
a 06-1-476-64-16-as számot, ahol az OSZMK munkatársai
készséggel nyújtanak Önnek további felvilágosítást.
EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
Egészség Porta Egyesület, Aszódi Kistérségi Iroda
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A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYE

Családi ünnep
2007. október 13-án faluséta, termény hálaadás,
szüreti felvonulás, orgonahangverseny, fotókiállítás
és esti mulatság szerepelt a Helytörténeti Baráti
Társulat Családi ünnep elnevezésû hagyományos
rendezvényének programjában.

kotójuk nevezte õket – elindították az emlékezést, múltidézést.
A képekrõl visszatekintett ránk a 20-25 évvel ezelõtti jelen egyegy darabja: Péter János bácsi mosolya, amint elindítja a traktort, Kurucz Manci néni, amint babaruhát készít, Balázs Imre
mosolya a templomtorony állványzatáról, mögötte Szlucska
Pál nevetett. Láthattuk Deme Józsefné Bözsi néni szorgos kezeit, Dudás Imre magabiztos mozdulatát és a Galga Menti
Népmûvészeti Találkozón viseletüket igazgató lányokat is. A
nap mulatsággal zárult.
-kr-

A Helytörténeti Baráti Társulat tagjai falusétájuk során
csatlakoztak a bagi általános iskola végzõs diákjaihoz, és
a templomba vonultak, hogy bemutassák az oltárnál az új bort
és kenyeret, valamint megköszönjék az idei termést a jó Istennek, és a jövõ évi termésre áldását kérjék.
Az iskolások szüreti felvonulásának megtekintése után a
program délután három órakor a templomban folytatódott,
ahol Róth Márton három évszázadot átölelõ orgonamuzsikájában gyönyörködhettek a résztvevõk. „Szépen szól ez a bagi orgona, na, meg kell mondani!“ – hallottam egy hallgató megjegyzését. Milyen igaza volt.
A plébánia Apostolok szállásának termében a továbbiakban
„Régi bagi emberek, régi bagi utcák“ címmel ifj. Balázs Gusztáv fotókiállítását tekinthették meg az érdeklõdök. Itt alkalom
adódott egy kis beszélgetésre az orgonamûvész úrral is. A kiállított fotók „múltból elõhúzott töredékképekként“ – ahogy al-

„Múltból elõhúzott töredékkép“

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN

Október tûzvirága

Bag Nagyközség Önkormányzata 2007. október 23-án, este hat órakor
tartotta ünnepi megemlékezését az mûvelõdési házban.
Az ünnepély helyszínére igyekvõk
szomorú szívvel vehették észre, hogy
a falunkban kihelyezett nemzeti zászlókat
ellopták. Az értelmetlen és érthetetlen tett
elkövetõi csupán egy zászlót hagytak meg a
Fanatix üzlet elõtti villanyoszlopon.
A megemlékezés a Himnusz közös eléneklése után az Arany János Általános
Iskola nyolcadik osztályos tanulóinak
mûsorával kezdõdött. A diákok rendkívül megrendítõen, megindítóan és hitelesen egy vidéken élõ édesanya, és a fõvárosban lévõ fia közötti levélváltások soraival idézték fel a forradalmi eseményeket.
Irodalmi idézetek, gitáros kísérettel elõadott dalok, kivetített egykorú fényképek gazdagították a kiváló elõadást.
Ezt követõen dr. Balatoni Gyöngyi
alpolgármester asszony ünnepi beszédében Magyarország történelmének 1848
utáni legfontosabb sorsfordító eseményének nevezte 1956-ot, majd a tavalyi
50. évfordulón történteket idézte fel:

„Egy évvel ezelõtt az 50 év elõtti
forradalom leverõinek utódai, szellemi
örökösei, a jelenleg uralkodó posztkommunista elit 2006. október 23-át a
terror napjává tette. Ezen a rendõri
terrorral szennyezett napon felcsillant
a demokratikus változtatás reménye
is. 2006 október 23-án, ma egy éve jelentette be népszavazási kezdeményezését az Astoriánál tartott megemlékezésén Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.
Nem a fegyveres erõszakos kormánymegdöntést, hanem a demokratikus,
népakarat által történõ kormányváltást szorgalmazta.“
Beszélt a társadalmunkat leginkább
foglalkoztató kérdésekrõl:
„A népszavazási kezdeményezés
nagyfokú társadalmi támogatottságát
jelzi, hogy 24 órán belül összegyûlt a kiíráshoz szükséges aláírások száma. A
csendes többség is felismerte, hogy pusztítani, ölni nemcsak fegyverekkel lehet.

Lehet egy nemzetet, népet az iskolák bezárásával, az oktatás fizetõssé tételével
pócsítani. El lehet pusztítani a nemzetet
az egészségügy tönkretételével, amely
már népírtás a szó szoros értelmében.“
Végezetül a holnap feladataira hívta
fel a figyelmet:
„Nem elég a fogyasztói társadalom
bûvöletében élni, amikor nem fontos
más, csak az, amit leveszünk a polcokról
a boltban, amit ontanak ránk a televíziók, bulvárlapok. Megvenni nem lehet
azt, ami emberré tesz: a szeretetet, a diadal, a dicsõség, az építés, az egymáshoz
tartozás érzését, a felelõsséget, hogy
minden tettünk hatást gyakorol a jövõre, építi vagy rombolja azt. El kell tudnunk választani a tiszta búzát az ocsútól, az értéket a rátapadó hulladéktól.“
Az ünnepi beszéd után a „Százvirágú Kendõ“ Alapítvány vegyeskara megindító, az ünnepi hangulathoz illeszkedõ gyönyörû népdalcsokorral kedveskedett a közönségnek, majd a Muharay-s lányok, fiúk és asszonyok a valaha volt katonaélet egyes mozzanatait,
örömeit és bánatait idézték fel kiválóan
tánccal, dallal.
-kr-
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Tizenöt éve kezdõdött a kapcsolat
MALSFELD-BAG TESTVÉRI KÖTELÉKBEN

A Musikzug Malsfeld fúvós zenekar

2007. október 4-7-ig falunkban járva-kelve gyakran hallhattunk német
szót, ugyanis testvértelepülésünk, Malsfeld lakói látogattak el hozzánk.
Ahogy Malsfeld polgármestere kiemelte, különleges csillagzat alatt állt
a mostani találkozó, hiszen az elsõ óta éppen tizenöt év telt el.
A találkozó elsõ napja, a csütörtök, a megérkezés, elszállásolás,
napja volt. Másnap a népes csapat Vácra
kirándult, a város nevezetességeit csodálhatták meg, majd siettek haza, hiszen
este a mûvelõdési házban vidám találkozó várt rájuk. Az estet Tábik Andrásné, a
Bag Testvérvárosai Baráti Egyesület vezetõje nyitotta meg köszöntve német barátainkat. A magyar, német és az uniós
himnuszt a Musikzug Malsfeld fúvós zenekar játszotta el, akik teljes létszámban,
zenekari egyenruhában sorakoztak fel a
mûvelõdési ház színpadán. Majd Malsfeld polgármestere: Herbert Vaupel kapott szót, aki különlegesnek nevezte az
idei találkozót, mert az elsõ találkozó
óta éppen tizenöt év telt el. Ez a kerek
dátum alkalmat adott neki arra, hogy kicsit visszatekintsen e barátság múltjára:
megemlítse, hogy a kapcsolat a Muharay
Elemér Népi Együttes malsfeldi fellépésével kezdõdött. Kiemelte, hogy menynyire fontosnak tartja ezt a kapcsolatot,

hiszen csak a kulturális, baráti kapcsolatok hozhatják még közelebb egymáshoz
Európa és a tágabb világ népeit. Köszöntötte Malsfeld és Bag korábbi polgármestereit, akik a kapcsolat születésekor
bábáskodtak, és akik azóta is figyelemmel kísérik a találkozókat. Köszöntötte
még Bag új polgármesterét, Tóth Gábort
is, valamint kifejezte abbéli reményét,
hogy õ is támogatni fogja ezt a kapcsolatot az elkövetkezendõkben. Majd egy
hatalmas cserép virágot nyújtott át neki,
amiben egy tábla állt Malsfeld 2007 felirattal. Ezenkívül átadott ké-két üveg
Malsfeldi cseppeket Tóth Gábornak és
Jamrik Lászlónak is, majd Tábik Andrásnénak egy borítékot adományozott: egy
kis hozzájárulást az egyesület számára.
Utána Jamrik László kapott szót. Beszédében kiemelte, hogy 15 évvel ezelõtt
Bagnak ez a kapcsolat jelentette Európát, a bagiak tulajdonképpen Malsfelden
keresztül érkeztek az Unióba. Majd felköszöntötte Malsfeld polgármesterét

születésnapja alkalmából. Végezetül
Tóth Gábor polgármester kapott szót,
aki megköszönte a kedves ajándékot és
elmondta, hogy elõzõ este megbeszélést
folytatott polgármester társával, ahol a
meglévõ emberi kapcsolatok bõvítésérõl, új alapra helyezésérõl esett szó. Jelezte Malsfeld polgármestere számára,
hogy Bag ipari park kialakítására készül,
ahol szívesen lát német befektetõket is.
Az este a Muharay Elemér Népi
Együttes mûsorával, finom vacsorával,
mulatsággal folytatódott és zárult.
Másnap szabad program volt, a
vendéglátó családok szerveztek programot német barátainknak. A malsfeldi fúvószenekar szabadtéri muzsikálást tervezett, de ezt el kellett halasztani a következõ alkalomra, hiszen október 6. volt,
Magyarország gyásznapja.
-kr-

SZÜRETNEK IDEJE

Október 21-én
pedig a
Muharay Népi
Együttes tagjai vonultak
végig falunkon
– szüretnek
idején.

ISKOLÁNK VÉGZÕS DIÁKJAI VONULTAK VÉGIG FALUNKON
GYÖNYÖRÛ BAGI NÉPVISELETBEN, LOVASKOCSIKON OKTÓBER
13-ÁN. EKKOR TARTOTTA UGYANIS HAGYOMÁNYOS SZÜRETI
BÁLJÁT AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA.
A szeptember végétõl
novemberig tartó idõszak legfontosabb gazdasági,
s egyben társadalmi eseménye a szüret. A parasztgazdaságokban, a szõlõkben végzett más társadalmi munkákkal szemben ez társas cselekmény volt, ezért is kapcsolódott hozzá a nap végén az
ünneplés, táncos mulatság.
Szüretkor megélénkült a szõlõhegy. A munkavégzés alatt
is jellemzõ volt a tréfálkozás,
az éneklés, a hangoskodás.
Még ma is olyan eseménynek számít, amelyen roko-

nok, barátok, családtagok
összejönnek, s a közös munka mellett szórakoznak. A
szõlõ szedése közben sokat

énekeltek, tréfálkoztak, hangoskodtak a szedõk. A munka végeztével a hegyrõl lefelé menet, vagy a szüreti bálon is jellemzõ volt a nótaszó. A bálozók a táncok
után, vagy azok szünetében
daloltak. A munka végeztét e
szüreti felvonulás és az azt
követõ bál jelentette.
Ezt a régi szép hagyományt elevenítették fel az
Arany János Általános Iskola
végzõs diákjai 2007. október
13-án. Az esemény nyitányaként gyönyörû bagi népviseletben a gyerekek a temp-

lomba vonultak, ahol áldást
kértek az új kenyérre és borra, majd az iskolától indultak lovaskocsikon, hogy végigvonuljanak a falun a
Galga Express Band zenei kíséretével. Megérkezvén a
mûvelõdési házba a nyolcadikosok nyitó tánca után a
gyerekek felkérték szüleiket,
tanáraikat, rokonaikat is. A
zsúfolásig telt táncparketten
végül már a résztvevõk többsége megfordult egy-egy tánc
erejéig.

-kr-
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Goromba világ üdítõ pillanatai
BESZÉLGETÉS FODOR MIHÁLLYAL, ISKOLÁNK IGAZGATÓJÁVAL
Ezúttal nem az iskolavezetés rögös útjairól kérdeztem a Nívó-díjas
és Csokonai-díjas kitûnõ igazgató-pedagógus-rendezõt, hanem
nagy szerelemrõl: a színjátszásról.
szeretek foglalkozni, mert õk felszabadultabban tudnak örülni a játéknak.
Egy-egy próbán sokszor saját érzéseiket,
gondolataikat is hozzáteszik a darab szövegéhez, s ha ez jó, hagyom. Így lesz igazán életszerû az, amit elõadnak. Így volt
ez a Hol a kígyó? címû életjáték esetében is, ahol szinte minden elõadáson
változott valamennyit a szöveg, improvizáltak a gyerekek, ami szerintem csak a
darab elõnyére vált. De ugyanakkor szeretek nagyokkal, egyetemistákkal is dolgozni. Az iskolában fõleg szerkesztett
mesejátékot adunk elõ, vagy szerkesztett
verses mûsorokat. Nyáron színjátszó táborba megyünk a gyerekekkel, idén
Zamárdiban gyûltek össze Pest megye
színjátszó ifjai. Itt a különbözõ helyrõl
érkezõ csoportok gyerekeit össze szoktuk keverni, és minden
rendezõ tanár kap
A SZÍNJÁTSZÁS AZ EGYIK
15-20 gyereket, akikkel
színpadra kell állítania
LEGFONTOSABB NEVELÉSI ESZKÖZ
egy darabot. Én magam
ERKÖLCSILEG ÉS ÉRZELMILEG
elé szoktam tenni a gyerekek neveit, és írok egy
EGYARÁNT.
darabot a számukra úgy,
hogy mindenkinek egyAztán Tiszaroffra kerültem, és ott formán legyen szerepe, nem szeretem a
szerkesztett verses játékokat tanítottam sztárolást. Így mindenki szerepel csobe a gyerekeknek. Tulajdonképpen itt portban is, párbeszédben is, de van szókezdõdtek a sikereim, mert a csopor- lója is. Legutóbb zenét is írtam a darabtommal több megyei arany minõsítést is hoz, ami a tábor slágere lett.
– Hol és mikor szerepeltek, és milyen
szereztünk. Mellette gimnazistákkal Örkény István Egyperceseit állítottam szín- sikereket értek el?
A nagy sikerek 1984-ben kezdõdpadra a szolnoki mûvelõdési központban. Közben elvégeztem a Népmûvésze- tek, amikor eljutottunk az országos feszti Intézet szervezésében egy kétéves ama- tiválra. Azóta minden évben ott vatõr rendezõi tanfolyamot, és C kategóriás gyunk, és rengeteg díjat nyertünk már.
A Magyar Televízió felvette Nagy Lászmûködési engedélyt kaptam.
– Miért tartja fontosnak a színját- ló Csodamalac, Lázár Ervin A hétfejû
szást, és mely korcsoporttal szeret fog- tündér, Kormos István Kevély kiskakas
címû elõadásunkat, meg egy betlehemes
lalkozni?
– A színjátszás az egyik legfontosabb játékunkat. Rendszeresen szerepeltünk
nevelési eszköz erkölcsileg és érzelmileg a Kölyökidõ címû mûsorban is. A nyolcegyaránt. A gyerekek személyisége rend- vanas években Nívó-díjat kaptam a csokívül jól fejlõdik általa, hiszen a színda- portommal, 2005-ben pedig a Csokonai
rab hat ránk, gondolkodásra, állásfogla- Vitéz Mihály közösségi díjat nyerte el a
lásra késztet. Én a fialabbakkal jobban bagi Fapihe színjátszó csoportunk a ve– Mióta foglalkozik színjátszással, és
miért szereti a mûvészet ezen ágát?
– 1977 óta foglalkozom színjátszással,
mint rendezõ. Már középiskolás koromban a híres debreceni Alföld Színpad tagja
voltam, ott szerettem meg ezt a mûvészeti
ágat. Országos szavalóversenyeken is indultam, ahol mindig jó helyezéseket értem
el. A tanítói oklevelem megszerzése után
Hajdúdorog Görögkút nevû részén kezdtem tanítani egy tanyasi iskolában. Itt hoztam létre az elsõ színjátszó csoportomat.
Úgy éreztem, a gyerekeknek jót tesz a
színpadi játék: oldja feszültségeiket, csökkenti bátortalanságukat, és a próbák alatt
kiderült az is: vágytak a játékra. A tanyákon akkoriban nem volt televízió, így óriási dolog volt számukra és családtagjaik
számára, hogy szerepelhettek.

“

zetésemmel. Nemrég az ELTE Pedagógia Tanszékén és a budapesti Marczibányi téri Szabadidõközpontban, drámapedagógiai hétvégén játszottuk el a
Hol a kígyó? címû életjátékot, amit én
írtam a gyerekek rögtönzéseinek felhasználásával, és amelyet a kis magyar
Legyek urának mondanak a szakmában.
(Golding Legyek ura címû mûve után.)
Az ORTT október végén felvette ezt az
elõadást, amely a Hálózat tévén biztosan látható is lesz a közeljövõben.
– További tervek?
– A kicsiknek mesejátékot akarok
írni. A nagyoknak meg azt találtam ki,
hogy azt játsszuk el, ami egy focimeccs
elõtt, alatt és után történik az öltözõben Majd lesz benne valami botlás, ami
elindítja az eseménysort. Még gondolkozom rajta.
Iskolánk mûvészeti iskola, amelyben
van színjáték is. Sajnos, a mostani kormányzati idõszak alatt a mûvészeti iskolák sorsa, mûködése szinte lehetetlenné
kezd válni, hiszen az induláshoz képest a
normatív támogatás a 2/3-ára csökkent.
A jogszabályokat is megszigorították,
emiatt kollégáim – akik egyébként elhívatottak, tehetségesek és mesterfokon ûzik
szakmájukat – nem taníthatnak már. Ennek ellenére az a célunk, ha nem is lesz
pénzünk, mi akkor is tovább folytatjuk a
mûvészeti oktatást, mert ez falunk gyermekeinek fejlesztését, fejlõdését szolgálja.
B.F.K.
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HOL A KÍGYÓ?
NÉHÁNY KÉRDÉST TETTÜNK FEL A FAPIHE SZÍNJÁTSZÓ
CSOPORT FELSÕS TAGJAINAK, A HOL KÍGYÓ? CÍMÛ
ELÕADÁS SZEREPLÕINEK. ÍME A VÁLASZOK:
Miért jártok a csoportba?
– Dyslexiás vagyok, és itt sokat fejlõdtem.
– Nekem a nõvérem is ide járt,
alig vártam, hogy csatlakozhassam, én is a csoport tagja
lehessek.
– Sokat játszunk, a próbák szórakoztatóak és érdekesek.
– Mert egy másik ember bõrébe
bújhatok, vagy éppen a saját
élményeimet, érzéseimet játszhatom el.
- Mert olyan jó játszani!
Alakítjátok-e a darabot, és ha
igen, hogyan?
– Igen, saját életünkbõl olvasmányainkból, tévébõl veszünk
ötleteket.
– De rosszak nem akarunk lenni. A
Hol a kígyó? -ban is eredetileg úgy
volt, hogy az autópálya fölötti hídról ledobott játék kígyóval mi okozzuk a balesetet, de megbeszéltük
Misi bácsival, hogy ezt változtassuk meg, úgy is lett.

– Igen, Misi bácsival jól lehet dolgozni, megért minket, sok ötletet ad.
– Legközelebb két lány is csatlakozik hozzánk, meg gitározni, énekelni is fogunk. Klassz lesz!
Hogy álltok a szerepléssel? Nincs
lámpalázatok?
– Eleinte lámpalázasak voltunk, de
már kezdjük megszokni a szereplést.
– Azért, ha tétre megy, még nagyon izgulunk az elõadás elõtt, aztán amikor elkezdõdik, lassan elmúlik a lámpaláz.
– Igen, ha belejövünk a játékba,
már nem izgulunk, csak játszunk
teljes szívünkbõl.
– Meg, ha valamit el is rontunk,
Misi bácsi nem veszekszik, nem
mérges, csak figyelmeztet, hogy
máskor jobban csináljuk. És mi
jobban játszunk legközelebb.
Õérte is, meg magunk miatt is.
Jó munkát, sok sikert és örömteli
órákat, perceket kívánunk
Fodor Mihály igazgató úrnak és
a színjátszó gyerekeknek.

Zamárdi gyümölcsök

2007. október 14-én Zamárdi gyümölcsök
címmel több, mint 200 résztvevõvel nagysikerû színjátszó találkozó zajlott iskolánkban és a mûvelõdési házban. A Pest Megyei
Közmûvelõdési Intézet által szervezett, nyári színjátszó táborban készült produkciók
másodbemutatóit láthatták az érdeklõdõk.
Makra Borbála, a Pest Megyei Közmûvelõdési Intézet igazgatója levélben mondott
köszönetet Tóth Gábor polgármesternek,
hogy Bag helyet adott a rendezvénynek, és
megköszönte Fodor Mihálynak, iskolánk
igazgatójának, hogy intézményvezetõként
és rendezõként is házigazdája volt az
eseménynek. Az igazgatónõ levelében külön kiemelte, hogy a családias légkörben
zajló találkozó hangulatát tovább erõsítették vendégszeretettükkel a bagi színjátszó
gyerekek szülei is. Köszönet érte.
-kr-

☺ ÓVODAI HÍREK

Szülõi fórum
az óvodában

„Fogjunk össze gyermekeink szebb jövõjéért!“ címmel minden szombaton 9–14
óráig, egészen márciusig szülõi fórumot
tartanak a bagi óvodában. Közös beszélgetés, játék és kézmûves tevékenység keretében a korai fejlesztés lehetõségei, az óvoda
és a család kapcsolata, valamint a szülõi
szerepek témakörét járják körül óvodai nevelõk, szülõk – közösen.
Várunk mindenkit szeretettel!
Az óvoda nevelõ testülete

Köszönjük!

Alsó sor balról: Albert Márton, Oravecz Ádám, Palkovics Medárd
Középen: Ódor Benjamin, Leszák Márk, Kiss Márton
Fent: Lendvai József

Tóth Katalin (az Arzenál üzlet tulajdonosa) mûanyag edényeket, fürdõszobai eszközöket, díszgyertyákat és egyéb hasznos
dolgokat ajándékozott óvodánknak. A felajánlást hálásan köszönik a gyerekek, óvodai dolgozók és természetesen az óvodát
fenntartó bagi önkormányzat.
Az óvoda nevelõ testülete
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Fesztiváli sikerek
A MUHARAY ELEMÉR NÉPI EGYÜTTES ZAKOPANEBAN

Az együttes augusztus végén a XXXIX. Nemzetközi Hegyvidéki Folklórfesztiválon, a lengyelországi Zakopaneban a hagyományõrzõ együttesek kategóriában
harmadik helyezést ért el, illetve a nemzetközi zsûri döntése alapján kiérdemelte a hagyományõrzõ generációk különdíját is. A siker mellett az együttes táncosai azt is megtapasztalhatták, hogy milyen egy igazi, nagy hagyományokkal
rendelkezõ fesztiválon való részvétel, és igazán fesztivál-hangulatban, természeti adottságait tekintve is gyönyörû környezetben tölthettek el egy izgalmas és
változatos, ám korántsem pihentetõ hetet a „lengyel Tátra“ fõvárosában.

Utazás, megérkezés
Augusztus 18-án hajnali egy óra tájékán
gyülekeztünk a bagi mûvelõdési ház
parkolójában. A bepakolás és a családtagoktól való búcsúzás után autóbusszal
indultunk neki a közel hat órás útnak,
mely a szlovák-lengyel határhoz közeli
Zakopaneba vezetett. Sokan alvással,
mások beszélgetéssel, zenehallgatással
múlatták az idõt, majd reggel fél 9-kor
megérkeztünk a városháza elé, ahol rövid útbaigazítás, a tolmácsok (Kinga és
Arthur) megismerése után elfoglaltuk a
szállásunkat. Délután két órakor a „Visegrádi napok“ keretében két lengyel,
illetve a cseh csoporttal együtt fél órás
mûsorral szórakoztattuk a közönséget,
akik hatalmas tapssal köszönték meg
elõadásunkat.
Este minden együttesbõl négy pár tíz
percet táncolt, s ezt követõen kezdõdött
a szabadtéri táncház, virsli sütés. A számunkra még szokatlan nagy hideget tûz
körüli melegedéssel, beszélgetéssel, és az
arra látogatók megtáncoltatásával próbáltuk elviselhetõvé tenni.
A vasárnap reggel szentmisével indult az egyik helyi templomban, amin
minden nemzet együttese részt vett. A
misét követõen indult a menettánc a város sétálóutcáján. Egymás után sorakoztak fel az együttesek hosszú láncot
alkotva, s tánccal, énekkel szórakoztatták a járókelõket. Itt mutatkoztunk meg
elõször a zsûri elõtt, õk egy erkélyrõl fi-

gyelték a táncosokat, s elsõ ízben véleményt alkothattak rólunk.
18 órakor kezdõdött a nyitóceremónia, amit a fesztiváligazgató köszöntõje
indított. Ezután a csoportok tíz percben
elõadták repertoárjukat. A fesztiválon
tizenöt együttes vett részt a világ különbözõ pontjairól, többek között Ciprusról, Grúziából, Horvátországból, Spanyolországból, Franciaországból.
Hétfõn délelõtt kísérõ zenekarunkért, a Fix-stimm együttesért izgulhattunk, hiszen nemcsak a csoportok, hanem a zenekarok is versengtek egymással. Nagy sikere volt a közönség körében
a Fix-stimm-nek, ezért bizakodtunk,
hogy díjazásban részesülhetnek, de sajnos a zsûri nem így látta. Délután ismét
menettánc következett a sétálóutcában,
de ezen csak a mi együttesünk vett részt,
a többi csoport nem. Minden kora este
kezdõdött a versenyelõadás három
együttesnek, 20 órakor pedig a kísérõ
mûsor három másik csoportnak.

Pihenés, kikapcsolódás,
felkészülés
A keddi nap volt a hét leglazább napja,
szabadnapunk volt, nem kellett táncolnunk. Felfedeztük Zakopane nevezetességeit, drótkötélpályás vonattal mentünk fel a Zakopanet északról határoló,
közel 1200 méter magas Gubalowkára.
Ott volt, aki bobozott, volt, aki libegõ-

zött, mások sétáltak, végigjárták az árusokat és megkóstolták a lengyel sört. Lefelé már mindenki gyalog jött le az igencsak meredek hegyoldalon. A nap további részében az otthon maradott családtagoknak szerezhettük be az ajándékokat
a piacon, kirándulhattunk az idegenvezetõ kíséretével a közeli hegyekbe, megnézhettük a nyári síugró világkupa versenyzõinek edzését, illetve aktív pihenéssel töltöttük az idõnket, felkészülve a
másnapi versenyelõadásunkra. Ezen a
napon volt leginkább alkalmunk megkóstolni a wadovicei krémest, amely
II. János Pál pápa kedvenc süteménye
volt, s amióta ez kiderült, minden arra
járó megkóstolja.

A versenyelõadás napja

A szerdai nap próbával kezdõdött, a versenyelõadás helyszínén egy óránk volt
arra, hogy átnézzük a fél órás mûsor
fontosabb mozzanatait, illetve egyszer
teljes egészében elpróbáljuk azt. 17 órakor következett utunk legfontosabb eseménye, a versenyelõadás. A versenyprogramnak 25-30 perc közöttinek kellett lennie, s habár harmincöten utaztunk, csak harmincan vehettünk részt
rajta. Nagyon izgultunk, hogy minden
tökéletesen sikerüljön, s mint azt az
eredmény is mutatja, nagyon jól teljesítettünk. A „Szüreti“ és a „Sorozó“ címû
koreográfiáinkat mutattuk be a közönségnek, illetve a zsûrinek, akik között
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volt egy magyar is, Braun Miklós. A versenyelõadás után már felszabadultan ünnepelhettünk, tudva, hogy mi mindent
megtettünk a siker érdekében.

Bepillantás a helyi,
lengyel folklórba
A csütörtök délelõttöt ismét menettánccal töltöttük Zakopane sétálóutcájában.
Ezt követõen 12 órakor a verseny elõadás helyszínén a fiúk a helyi, lengyel
csoporttól tanulhatták meg a górál férfiak fokosos táncát, a lányok és a zenekar
pedig a Gorale, gorale címû dalt sajátították el. A táncot és az éneket is minden
nemzet megtanulta és az utolsó estén
egyenként számot adtunk róluk, természetesen ezeket is verseny keretében.
20.30-kor következett a mi kísérõ
mûsorunk. Rajtunk kívül a bolgároknak
és a cseheknek nyílt alkalmuk fél órás
mûsorban elkápráztatni a nagyérdemût.
Mi a „Sokat arattam a nyáron“ címû koreográfia táncos részét, kalotaszegi táncokat, keménytelki férfitáncot, a legvégén pedig szüreti mulatságot adtuk elõ.

Zárónap eredményekkel

Sajnos, mint mindig, hamar eljött az,
amit a legkevésbé vártunk, az utolsó
nap. Két pár kivételével délelõtt kipihenhettük magunkat. Az egyik pár a záró ceremóniára próbált, velük tartott egy zenész is. A záró ceremónián a mi páro-

sunk a grúz párossal táncolt együtt,
amelyre az említett goral táncot kellett
megtanulniuk. Az est ezzel kezdõdött. A
másik pár a díjkiosztásra próbált.
Délelõtt sajtótájékoztatót tartottak
az együttesek vezetõivel, ahol megtudhatták, ki milyen díjat kapott, és lehetõségük volt a zsûritagoktól kérdezni.
Eközben mi 13 órára szentmisére mentünk, amelyet a templom udvarában
tánc követett, itt minden együttes két
percben mutatkozott be.
17 órakor eljött a záró koncert és az
eredményhirdetés ideje. A ceremónia a
délelõtt megtanult tánccal indult. Mi az
elsõ kategóriában indultunk, ahol harmadik helyezést értünk el, s munkánkat
bronz fokossal jutalmazta a zsûri. Ezután
minden csoport 20 percet táncolhatott.
Hatalmas meglepetés ért minket, megkaptuk a Hagyományõrzõ generációk
különdíját.
Nagy örömünkre a gálamûsort megtisztelte jelenlétével Ritecz György, egyesületünk elnöke, illetve községünk polgármestere, Tóth Gábor, aki köszöntötte

a szervezõket és minket is, illetve itt nyílt
alkalmunk megköszönni a fesztiváligazgatónak a meghívást.
21 órakor kezdõdött a bál, amin
mindenki részt vett. Itt kellet bemutatni
a csütörtökön megtanult éneket, és táncot, illetve szépségverseny is volt. Az
ének kategóriában hatalmas sikert értünk el, a mi együttesünk adta elõ a legjobban az elõzõ nap megtanult Górale,
górale... dalt.
A bál után késõ este indultunk haza,
élményekkel és szép emlékekkel telve.
Kísérõinknek és magunknak is megígértük, hogy visszatérünk még erre a nagyon jó hangulatú, jól szervezett fesztiválra, illetve a városba, Zakopaneba, mivel az egy hét zsúfolt programjában nem
volt lehetõségünk a város és a MagasTátra minden szépségét megismernünk.
Ezúton is köszönjük ottani kísérõink,
Kinga és Arthur áldozatos munkáját,
akik mindent elkövettek azért, hogy ezt
az egy hetet minél jobb hangulatban és
zökkenõmentesen tölthessük el.
Huszár Anett

SZINTÉN SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI a Nemzeti Kulturális Alap,
az INDI-Car Kft. és ügyvezetõje, Balter László támogatását, és végül,
de nem utolsósorban Bag Nagyközség Önkormányzata segítségét,
mely lehetõvé tette, hogy együttesünk részt vegyen és ilyen sikeresen
szerepeljen ezen a fesztiválon. Az együttes fesztiválon való
részvételét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
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Falunk védõszentjének ünnepe
SZENT ANDRÁS AZ ELSÕ ELHIVATOTT
November 30. jeles nap falunkban, hiszen ez Szent András apostol, falunk
és tempolomunk védõszentjének napja. Régi hagyományokat követve
e napot követõ vasárnap búcsú lesz falunkban. A búcsú valamikor
és ma is az egyik legnagyobb ünnepe falunknak.

Szent András élete...
Szent András, Betszaidában született,
Kafarnaumban élt és halász volt, a háló
mellõl hívta el Jézus tanítványnak. András
elõbb Keresztelõ Szent Jánost követte. János evangéliuma szerint a tizenkettõ közül
az elsõ volt, akit Jézus elhívott. Jánossal
együtt Keresztelõ Szent János igehirdetése
alkalmával csatlakoztak Jézushoz. Az õsegyház az elsõ elhívottnak szólította (prótotokos). Amikor Jézusban a Messiást megismerte, nyomban Péterhez, a testvéréhez
ment, hogy õt is Jézushoz vigye (Jn 1:29).
András életérõl az evangéliumokból
keveset tudunk meg. Annál többet mond
el az András Cselekedetei címû apokrif
könyv. Elbeszéli, hogy milyen viszontagságok közepette vitte Krisztus örömhírét
András apostol Örményország napégette
pusztaságain, Kurdisztán szakadékos hegyein át a Fekete-tenger partjáig. Feltûnik a szkíták földjén is, és hirdeti az
evangéliumot a nomád pásztorok és vadászok sátraiban. Végigjárja Thrákiát és
Görögországot, míg végül Achaiában
Aegeas prokonzul elé állítják.
A helytartó megkérdezte tõle: ,,Te vagy
az az András, aki lerontod a bálványok
templomát, és az embereket abba a babonás szektába csábítod, amelynek kiirtására
a római császárok parancsot adtak?“
András így válaszolt: ,,A római császárok még nem ismerték föl, hogy Isten Fia
minden ember üdvösségéért jött el.“ Majd
meggyõzõ tanúságot tett Jézus mellett.
Aegeas helytartó kifakadt: ,,Csodálkozom rajta, hogy értelmes ember létedre hogyan tudsz olyan valakit követni, akirõl magad mondod, hogy keresztre feszítették.“

Erre András elmagyarázta, hogy Jézus
kereszthalála misztérium, és hajlandónak
mutatta magát arra, hogy e misztériumról
többet is elmondjon, ha a helytartó hallani
akarja. Aegeas így felelt erre: ,,Én türelemmel meghallgatlak, de ha te utána nem teszed meg engedelmesen, amit mondok
neked, magad is megtapasztalhatod a kereszt misztériumát!“
András egy nagy beszédben föltárta a
kereszt által történt megváltást. A helytartó egyre türelmetlenebbül hallgatta. Végezetül börtönbe küldte, hogy András rájöjjön: teljesen értelmetlen dolog önként a
kereszthalált vállalni és kitenni magát a
legszörnyûbb kínoknak. Amikor a legválogatottabb kínzások sem törték meg, parancsot adott, hogy feszítsék keresztre.
Amikor András megpillantotta a számára készített keresztet, hangosan fölkiáltott: ,,Üdvözlégy, szeretett kereszt! Te
szépséget és ragyogást nyertél az Úr tagjaitól. Mert mielõtt az Úr fölszállt volna reád, a föld rémülete voltál, most azonban
rajtad keresztül az én Uramhoz megyek!“
Kr.u. 60. vagy 70. november 30-án,
Patrasz városában X-alakú keresztre feszítették (andrás-kereszt), de még a
kereszten is prédikált, tanúságot téve
Krisztus iránti szeretetérõl.
Miután megfeszítették, két napig függött András a fán, s a legenda szerint õ maga tartotta vissza az embereket attól, hogy
levegyék. A harmadik napon véget értek
kínjai. Halála pillanatában csodálatos fény
ragyogta körül, és Krisztus hûséges vértanúja látta, hogy dicsõségében jön el érte az Úr.
357-ben testét átvitték Patrasból
Konstantinápolyba az Apostolok templo-

András apostol nevének jelentései: Az András (Andreas) értelme, jelentése:
ékes, válaszadó. Az „ander“, azaz férfi szóból eredeztetve jelentése: férfias. A név
jelentését az anthropos, azaz ember szóból is eredeztetik: az „ama“, azaz „fölfelé“ és
a „tropos“, azaz „megfordulás“ szavakból összetéve nevének jelentése: ember, aki fölfelé, a mennyeiek felé fordult és Teremtõjéhez egyenesedett. Ékes volt életében, válaszadó a bölcs tanításban, férfias a szenvedésben és anthropos a dicsõségben. Vértanúságát Ázsia papjai és diákonusai írták meg, amiképpen saját szemükkel látták.

mába, de itt is csak 1210-ig maradt. Ekkor Itáliába, Amalfiba vitték. Teste ma is
ott nyugszik, fejét azonban 1462-tõl Rómában, a Szent Péter bazilikában õrzik.

Bagi búcsú egykor...

Bagon az asszonyok nagyon készültek a
búcsúra. Kimeszelték az épületeket, rendbetették az udvart. Sütöttek-fõztek mindenbõl a legjobbat készítették: kacsát
vagy libát vágtak, rétest sütöttek. Még a
legszegényebbek is azon voltak, hogy kitegyenek magukért. A búcsús vendégek korán érkeztek, hogy templomba is elmehessenek. Utána hazamentek, ebédeltek és elbeszélgettek. Kivéve a fiatalokat és a gyerekeket, akik igyekeztek a bazárosokhoz
és a mutatványosokhoz szórakozni.

... és ma

A mai bagi asszonyok számára is fontos
nap a búcsú napja, a megelõzõ héten bõven látni ablakot tisztító, takarító, házat
csinosító háziasszonyokat. Nagyon sok
házban ma is vendégül látják a távol élõ
rokonokat, és sok nagymama, dédmama
süt ma is rétest. Valamikor a bazárosok a
templom körül állították fel sátraikat, ma
már az sportpálya környékén találhatók a
körhinták, ringlispilek, vásárosok. Talán
ma nem annyira fontos, hogy a templomba is elmenjenek, de a rokonokkal való találkozás, beszélgetés miatt ma is jelentõs
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SPORT – SZOLGÁLTATÓ

ANIMÁCIÓSFILM-RAJZOLÓ

OKJ-S TANFOLYAMOT INDÍTUNK.
Korhatár nélkül mindenkit szeretettel várunk.
TANTÁRGYAK: Animáció, Filmtörténet,
Filmtechnika, Számítógépes program
használata. A 8 hónapos oktatás vizsgával
zárul. Ekkor a hallgató államilag elismert
„Animációsfilm-rajzoló“ szakmai bizonyítványt
kap. Telefonos egyeztetés után az érdeklõdõ betekinthet a most
folyó képzésbe. További felvilágosítás a 06-1/250-1355 vagy
a 06-1/250-0432-es telefonszámokon kérhetõ.
Gyerekeknek õsszel rajzfilmkészítõ szakkört indítunk ugyanitt!

Zsüllen z
festõmváûrjva Öénst
Tisztelettel
dját!
és kedves csalá

Közel száz olajfestménybõl – tájkép, életkép,
csendélet, vadászkép – vásárolhat
kamatmentes hitelre is.
Karácsonyig a vásárlók
SORSJEGYET KAPNAK, mellyel plusz
egy festményt nyerhetnek.
Kézpénzes vásárlás esetén kedvezmény!
Külön rendelhetõ:
teazsúrra, ovibálra,
szülinapra és egyéb
rendezvényekre arcfestés
a helyszínen.

Cím: Bag, Állomás u. 12.
Tel: 06-20-555-2504
E-mail: zsullen@freemail.hu
web: www.galgamuvesz.hu

HIRDESSEN A BAGI HÍRLAPBAN!
HIRDETÉSI TARIFÁK:

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

BAGI HÍRLAP 11

LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK:

Tárnok – Bag:3-2, Bag-Tápiószecsõ: 1-1, Üllõ-Bag:1-0, Bag-Diósd: 4-2

FELNÕTT TABELLA (2007. OKTÓBER 31-ÉN)

CSAPAT
MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT
1. Dunaharaszti
11
10
1
0
31
2. Érd
11
9
1
1
28
3. Felsõpakony
11
9
1
1
28
4. Üllõ
11
7
2
2
23
5. Pilisvörösvár
11
6
3
2
21
6. Tápiószecsõ
11
6
3
2
21
7. Bag
11
5
2
4
17
8. Tárnok
11
5
2
4
17
9. Hévízgyörk
11
4
1
6
13
10. Délegyháza
11
3
2
6
11
11. Õrbottyán
11
3
1
7
10
12. Diósd
11
3
0
8
9
13. Gödöllõ
11
1
4
6
7
14. Kóka
11
2
0
9
6
15. Dömsöd
11
1
2
8
5
16. Nagykáta
11
1
1
9
4

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK

Tárnok – Bag:0-1, Bag-Tápiószecsõ: 2-2, Üllõ-Bag:3-0, Bag-Diósd: 0-0

IFJÚSÁGI TABELLA (2007. OKTÓBER 31-ÉN)

CSAPAT
MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT
1. Érd
11
9
1
1
28
2. Gödöllõ
11
9
0
2
27
3. Hévízgyörk
10
8
1
1
25
4. Pilisvörösvár
11
8
0
3
24
5. Üllõ
11
7
2
2
23
6. Dunaharaszti
11
7
1
3
22
7. Felsõpakony
11
7
1
3
22
8. Nagykáta
11
7
0
4
21
9. Délegyháza
10
4
3
3
15
10. Diósd
11
4
0
7
12
11. Bag
11
3
2
6
11
12. Kóka
11
2
2
7
8
13. Tápiószecsõ
11
2
1
8
7
14. Tárnok
11
1
0
10
3
15. Õrbottyán
11
1
0
10
3
16. Dömsöd
9
0
0
9
0

 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
O November 10–11.: DR. NÉMET MIHÁLY
Aszód, Kossuth Lajos u. 62. telefon: 06-30/275-4718
O November 17–18., 27-28.: DR. HAJDÚ PÁL
Galgahévíz, Fõ u. 84., telefon: 06-30/475-1739
O November 24–25.: DR. HUDÁK PÉTER
Gödöllõ, Százszorszép u. 58., telefon: 06-70/213-1961
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RÖVIDEN

Búcsúzás

A templom toronyban
megkondul a harang.
Valakinek többé nem kel fel a nap.
Elmentél tõlünk, a mosolyod hiányzik.
Az, aki elmegy, örökre elmegy.
Többé sose látjuk.
Az utolsó utadon, még
téged elkísérünk.
„Isten veled jó barát.“
Egyszer születtünk,
egyszer meghalunk,
egyszer feltámadunk.
Hogy ne legyen különbség
két ember között.
Isten mindenkit elvesz,
úgy rendelkezett.
Nem viszünk el semmit,
mindent itt hagyunk.
Életed szívünkben emlékkép lesz,
amely örökre megmarad.
Egy emlékkép, egy gondolat,
ami még összeköt minket,
mert a föld mindent eltemet.
Bálint Biroska

Köszönet
Kapu Lajos kipufogó szerelõ a polgármesteri hivatal kisteherautójának teljes
kipufogó rendszerét bérmentesen megjavította. Hálás köszönet érte!

Házi segítségnyújtás

Községünkben házi segítségnyújtás mûködik, amit idõskorúak és egészségi állapotuk miatt rászorulók vehetnek igénybe.
A szolgáltatás keretében egy gondozónõ
besegít a háztartásban, bevásárol, melegételt biztosít (ebédhordás), gyógyszereket
irat fel és vált ki, segít az ügyintézésben.
További felvilágosítás a családsegítõ szol-

POLITIKAI MUNKATÁRS
Telefon: 06-20-2158-140
E-mail:
bereczki.janosne@fidesz.hu
Fax: 06-28-435-220
Iroda: Tura, Tabán u. 42.
Nyitva tartás: július-augusztusban
pénteken 15-18 óráig
*
Képviselõi fogadóórák:
Tura, Tabán u. 42.
minden hónap utolsó péntek
16-18 óráig, vagy
Bag, Szent Imre u. 52.
(Polgármesteri Hivatal)
minden hét csütörtök délelõtt.
Bejelentkezés: elõzetes
idõpontegyeztetés alapján történik.

IMPRESSZUM
Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
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Szerkesztõk: Könczöl Rita, Baczoniné Felszeghy Katalin, Szabados Tamás
Nyomdai munkák: Ro-La Nyomda, Valkó
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu

Az idõsek világnapja (október
1.) alkalmából Tóth Gábor
polgármester és a családsegítõ
szolgálat munkatársa felköszöntötte falunk legidõsebb lakosát, Tóth
Józsefné Margit nénit (Bag, Szent István
u. 20.). Margit néni 1912. április 21-én
született, egy lánya van, életét a családjának szentelte. Sok boldogságot kívánunk,
az Isten éltesse továbbra is!

2007. deceber 3-án és 4-én reggel 7.30–9-00-ig
és délután 15.00–16.30-ig karácsonyi vásár lesz óvodánkban.
Várjuk a felajánlásokat, portékákat, és mindenkit szeretettel
várunk vásárlóként is!
Az óvoda nevelõ testülete

TÓTH GÁBOR

BERECZKI JÁNOSNÉ

Idõsek világnapja

KARÁCSONYI VÁSÁR
AZ ÓVODÁBAN

T
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
Telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*

gálatnál kérhetõ: Bag, Szent Imre u. 52.
Telefon: 06-30- 693-5930
vagy 06-28-504-140/16-os mellék.

1 MERENGÕ

A tükör

Volt egyszer egy gazdag öreg zsidó,
akinek szörnyen rigolyás természete
volt. Egy napon meglátogatta a rabbit, hátha segíteni tudna neki abban,
hogy rájöjjön, mi a baj vele. Miután
egy ideig beszélgettek, a rabbinak
eszébe jutott egy jó módszer arra,
hogy szemléltetéssel rávezesse az
öregembert élete problémájára. Kezét megfogva az ablakhoz vezette,
majd arra kérte, nézzen ki, és mondja el, mit lát. Az ember ott állt egy pillanatig, majd azt mondta:

– Látok néhány férfit és asszonyt, és
egy pár gyereket.
– Nagyszerû –, szólt a rabbi. Ismét
megfogva az öregember kezét, a szoba másik felébe álló tükörhöz vezette.
– Most nézzen bele, és mondja el,
mit lát!
– Hát nyilván magamat látom.
– Érdekes – válaszolta a rabbi. – Az
ablak üvegbõl van és a tükör is. De a
tükör üvege ezüsttel van bevonva.
Ahogy ezüst kerül rá, már nem lát
mást, csak önmagát.

Te is, ha az öregemberhez hasonlóan „ezüsttel vonod be életedet“ (pénz,
jómód, kényelem, vagyon), boldogtalan leszel, sõt a gyermekeid is! A boldogtalanság legyõz, hiszen már nem gondolsz másokra, és csak magaddal
törõdsz. Az ember csak úgy érezheti magát boldognak, ha szereti Istent,
és jobban szeret másokat, mint saját magát. Nincs nyomorultabb a hiú,
énközpontú embernél!
Les Christie

KÖZMEGHALLGATÁS
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Bag Nagyközség Önkormányzata

