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Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja

Ára: 100 Ft

/ A TARTALOMBÓL
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KÖZMEGHALLGATÁS

SZENT RITA KARITASZ

Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete novemberben két
ízben is ülésezett. Többek között
elfogadták a jövõ évi költségvetés
koncepcióját.

A közbiztonság, pontosabban
a kisebbséggel való együttélés
nehézségei, megoldásra váró
problémái vetõdtek fel leginkább
a közmeghallgatáson.

A Római Katolikus Egyház helyi
karitasz szervezetének,
a Szent Rita Karitasz tagjaival
beszélgettünk, a szeretetszolgálat
jelentõségérõl.

2–3. oldal

4–5. oldal

Karácsonyi üzenet
...Én úgy látom, hogy most is,
mint már annyiszor történelmünk során, a szeretet hiányzik belõlünk. Az igazi szeretet. Az az isteni erõforrás, mely nélkül nincs se élet, se béke, se semmi más érdemes emberi megnyilvánulás.
Az a szeretet, mely egybeolvaszt
testvért a testvérrel, magyart a magyarral. Mely megértést és békességet teremt a civódás helyén, egységet a széthúzók között, építõ szándékot a rombolók szívében, és közös nagy emberi
mozdulatokhoz erõt ad a leggyöngébbeknek is.
Úgy érzem, hogy ez a valódi szeretet hiányzik belõlünk, mely nem a hibát keresi egymásban, hanem
Isten képmását, nem ellenfelet
lát, hanem testvért, nem civódásra ösztökél, hanem
együttmûködésre. Nem
gyöngeséget jelenet, hanem erõt.
Hiányzik belõlünk ez a
láthatatlan lelki kötõanyag,
mely mint cement a téglát,
embert az emberhez tapaszt,
s alkalmat ad ezzel a jóféle
szellemi erõknek, hogy maradandót alkothassanak Isten dicsõségére, és az emberiség javára.
Legyen ez a néhány soros írás karácsonyi üzenet hozzátok, magyarok, a
világ minden táján. Nézzetek a szíve-

tekbe karácsonyos szemmel, õszinte és
becsületes lélekkel. S ha azt látjátok az
önkesergés során, hogy szíveteknek valamelyik zugában rosszindulat, irigység,
keserûség vagy bármiféle tisztátalan érzés lakozik valamely testvéretekkel
szemben, gyomláljátok azt ki gyorsan,
mielõtt véglegesen és halálosan megmérgezné bennetek az életet.
Nyissátok meg szíveteknek minden
ablakát, és eresszétek be oda a fényt,
hadd pusztítson ki belõletek minden
sötétséget ezen a karácsonyon. A civódások, pártoskodások nemzetébõl változzatok át a szeretet nemzetévé, s
lássátok meg: attól a pillanattól kezdve
veletek lesz az Isten.

6. oldal

SZERETETTELJES
KARÁCSONYI
ÜNNEPET
KÍVÁN
MINDENKINEK
Bag Nagyközség
Önkormányzata

SZERETETTEL
MEGHÍVJUK

Wass Albert
gondolataiból
közöltünk

FALUNK MINDEN LAKOSÁT,
karácsonyi mûsorunkra,
amelyet 2007. december 16-án,
vasárnap 18 órakor tartunk
a bagi Dózsa György
Mûvelõdési Házban.
Mûsor:
a Muharay Népi Együttes elõadása
a „Százvirágú Kendõ“ Alapítvány mûsora
zeneiskolás növendékek bemutatkozása
Cantiamo kórus fellépése
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Önkormányzatunk képviselõ-testülete novemberben
két ízben, 13-án (rendkívüli ülés) és 29-én ülésezett.
A következõ témák voltak napirenden:

Közbiztonsági koncepció
A települések önkormányzatainak törvényileg elõírt kötelessége
a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás is. Településünknek eddig nem volt közbiztonsági koncepciója, ami sajnos a
pályázatokon való részvételnél elengedhetetlen feltétel. A koncepció elkészült, a helyi bûnözés alakulását, jellegét, súlypontjait, okait, következményeit, valamint a megelõzés lehetõségeit tekinti át, hangsúlyozva, hogy az önkormányzat e feladatok ellátása terén nem nélkülözheti a mindenkori kormányzat segítségét.

Közoktatási koncepció

Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete áprilisi ülésén – egyedüliként a társult települések közül – elutasította az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása Közoktatási Intézkedési Tervét. Elsõsorban azért,
mert a terv figyelmen kívül hagyta a nagy számú kisebbségi
tanuló jelenlétét a térségben. Idõközben azonban kiderült,
hogy kistérségi szinten a 2008. évi közoktatási normatíva
(70 millió Ft) folyósítására csak akkor kerül sor, ha valamennyi társult település elfogadja a koncepciót. Képviselõtestületünk egy tartózkodás mellett ezúttal úgy döntött, elfogadja a koncepciót azzal a kikötéssel, hogy a jövõ év elején
az általuk felvetett problémákról egyeztetnek.

Gépesített hóeltakarítás

Bag Nagyközség Önkormányzata fizikai dolgozóinak száma az
elmúlt idõszakban három fõre csökkent, ezért a képviselõ-testület a település járdáinak, középületeinek hóeltakarítását gépek segítségével kívánja megoldani. Két hómaró és egy marótárcsa megvásárlása mellett döntött nyolc igen, egy nem szavazat és egy tartózkodás mellett.

Közintézmények nyitva tartása

Antal Istvánné képviselõ a lakosság kérését tolmácsolta a testület felé, mely szerint igény lenne arra, hogy a posta, a Háromkõ
Takarékszövetkezet, a polgármesteri hivatal, a hét egy napján,
legalább este hatig tartson nyitva, illetve dr. Perjési György is
tartson úgy rendelést, hogy a dolgozók is igénybe tudják venni
a szolgáltatásokat. Dr. Labundy Norbert, mb. jegyzõ ígéretet
tett, hogy a polgármesteri hivatal csütörtöki napon vállalni
tudja a hosszított nyitva tartást, a postát és a takarékszövetkezetet pedig levélben fogják kérni erre. Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester elmondta, hogy a tapasztalatok szerint az õ szerdai hosszított rendelését egy hónapban jó, ha négy személy veszi igénybe indokoltan, ezért dr. Perjési György esetében nem
tartja indokoltnak a hosszított rendelést.

III. negyedévi pénzügyi beszámoló

Bag Nagyközség Önkormányzata pénzügyi tervében eredeti
elõirányzatként 417 399 000 Ft bevételt, 464 582 000 Ft kiadást tervezett. A hiány fedezetére 47 183 000 Ft mûködési célú hitel felvételét hagyta jóvá a képviselõ-testület. 2007. III. negyedév végére a testület által vállalt kötelezettségek és a központi költségvetésbõl kapott támogatások miatt módosítani

kellett az elõirányzatot. A kiadási elõirányzat 481 474 000 Ft-ra,
a bevételi elõirányzatot 427 226 000 Ft-ra, a hiány 54 248 000 Ftra módosult. A kiadási és bevételi elõirányzatot is 11 968 000 Ft-tal
növelték. A pénzügyi beszámolót a testület nyolc igen szavazattal három tartózkodás mellett elfogadta.

A jövõ évi költségvetés koncepciója

Az önkormányzat továbbra is normatív hozzájárulást és átengedett személyi jövedelemadót kap a központi költségvetéstõl,
amely takarékos gazdálkodási igényt támaszt az önkormányzatokkal szemben. Ennek jegyében szorgalmazza a kormány az
egyes feladatok társulási formában történõ végrehajtását. A bevételek és dologi kiadások a jövõ évben az infláció mértékével
növekednek. Sajnos még nem áll rendelkezésre a 2008. évi közszférára vonatkozó bértábla, sem az illetményalap, így a személyi juttatásokról még nem készülhetett koncepció, holott a költségvetés jelentõs részét képezik a személyi juttatások és járulékaik. (A járulékok jövõre nem változnak.) Jövõ évben a Mûvelõdéi Ház és a Napköziotthonos Óvoda vezetõ állásának pályázat
útján történõ betöltése is várható. Az önkormányzat legjelentõsebb várható saját bevételei az iparûzési adó, amelybõl 29 millió Ft, és a gépjármûadó, amelybõl 27 millió Ft bevételre számít. 2008-ba más adónemet az önkormányzat nem kíván bevezetni. További bevétel-növekedésre lehet számítani hat telek eladásából, az intézményi ellátási díjak, bérleti díjak, lakbérek
emelésébõl. Takarékoskodni elsõsorban a személyi juttatások
terén kíván az önkormányzat. 2008-ban már számítani kell a
kamatfizetésre, és meg kell határozni a civil szervezetek támogatására fordítandó összeget is. A 2008. évi koncepciót nyolc igen, három nem szavazattal, egy tartózkodás mellett a testület elfogadta.

Kistérségi belsõ ellenõrzési munkaterv

Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának
2008. évi belsõ ellenõrzési munkatervét képviselõ-testületünk
egyhangúlag elfogadta.

A polgármesteri hivatal felújítása

Mint azt valamennyien láthattuk, elkészült a polgármesteri hivatal homlokzati felújítása. A munkák során azonban az elõzetes tervekhez képest olyan munkák elvégzése is szükségessé
vált, amely a vállalkozó árajánlatában nem szerepelt, de elvégzésüket mûszaki szükségszerûség indokolta. A pótmunka
486 000 Ft pluszköltséget eredményezett. A képviselõ-testület
nyolc igen és négy nem szavazattal támogatta a pótmunka öszszegének kifizetését.
Emellett az épület lágyfedésû tetõszerkezet részei bádogos
munkáinak elvégzését is elhatározta a testület (nyolc igen, három nem szavazat és egy tartózkodás mellett), és 213 381 Ft
vállalkozói díjat hagyott jóvá.

Elkészültek az óvoda új ablakai

Az óvodában öt csoportszoba ablakait az elmúlt idõszakban kicserélték, új, modern nyílászárók biztosítják ezentúl, hogy legkisebbjeink javuló körülmények között tölthessék hétköznapjaikat. Az új ablakok beépítése után szükséges azonban a homlokzat, illetve a belsõ vakolat helyreállítása is. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy 350 000 Ft-os értékhatáron belül támogatja a munka elvégzését, a vállalkozót az ajánlattevõk közül a polgármesteri hivatal mûszaki osztálya választja majd ki.
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vesznek részt bagi nyugdíjas vasutasok is, a testület 30 000 Ft
támogatást szavazott meg (nyolc igen szavazattal négy tartózkodás mellett) a részükre.

Éjszakai járõrszolgálat
az év végi ünnepek alatt
A térfigyelõ kamerák felszerelése 2008. január 20-ra készül el,
ezért önkormányzatunk úgy határozott, hogy a közelgõ ünnepek miatt a település közbiztonságának javítása érdekében éjszaka 24 órától hajnal 5 óráig járõrszolgálatot vezet be. A testület tíz igen szavazattal, két tartózkodás mellett 500 000 Ft-os
keretösszeget hagyott jóvá erre a feladatra.
Emellett arról is döntöttek (nyolc igen, három nem szavazattal, egy tartózkodás mellett), hogy a Szõlõhegyen a Pannon toronyra is kamera kerül a térfigyelõ rendszeren belül, amely a köztérfigyelõ rendszer kiépítésének költségét 970 395 Ft-tal növeli.

Bagi TC'96 kérése

Labdarúgó klubunk azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a tavalyi évben keletkezett közüzemi tartozásukat az
önkormányzat a jövõ évi támogatásuk terhére vállalja át. A testület nyolc igen és négy nem szavazattal a kérést támogatta.
Ugyanakkor egyhangúlag támogatták a sportklub azon kérését,
hogy a tornacsarnokot térítésmentesen használhassák.

Nyugdíjas vasutasok támogatása

A Vasutasok Nyugdíjas Csoportja (Tura) a nyáron megrendezésre kerülõ hagyományos vasutasnap támogatását kérte önkormányzatunktól. Mivel a rendezvényen jelentõs számban

Kamerák védik a hivatalt is

A polgármesteri hivatalt is térfigyelõ rendszerrel látják el. Négy
darab kamerát, négy mozgásérzékelõs lámpát szerelnek fel, és
a kazánházra valamint a kerti raktárra önálló riasztó kerül. A
munkálatok elvégzésére 480 000 Ft-ot szavazott meg a testület
kilenc igen, egy nem szavazattal két tartózkodás mellett.

Egyebek

Az ülés végén Tóth Gábor tájékoztatta a testületet, hogy tárgyalást folytatott az Autópálya Zrt. vezetõivel, akik ígéretet tettek, hogy az M3-as autópályát övezõ zajvédõ falak továbbépítését 2008. évi költségvetésükbe betervezik.
Dr. Péter Mihály alpolgármester pedig jelezte, hogy a salakos úton építési törmeléket raktak le, amelyet feldolgozatlan
állapotban nem lehet útalapba beépíteni. Kérte a hivatalt, hogy
gondoskodjon elszállításáról.
A következõ képviselõ-testületi ülés 2007. december
13-án lesz. A tervezett napirendi pontok a következõk:
1. Szemétszállítási díj meghatározása
2. Bag-Aszód-Domony csomópont közlekedési lámpás
csomóponttá történõ átalakítása
3. Mûvelõdési ház felújítása – látványterv

RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA
KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete módosította a
1/2007. (II.19.) számú költségvetési
rendeletét. E szerint a kiadási fõösszeget 11 968 000 Ft-tal, a bevételi
fõösszeget 11 968 000 Ft-tal emelte
meg. Így a módosított kiadási fõösszeg
481 474 000 Ft, a bevételi fõösszeg
427 226 000 Ft, a hiány összege
pedig 54 248 000 Ft lett.
VÁLTOZTAK A DÍJTÉTELEK
Az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 4/2002. (II.18.) számú rendeletet
módosították, így 2008. január 1-jétõl
változnak a mûvelõdési ház és tornacsarnok bérleti- és belépõ díjai, a szemétszállítási díj, a közétkeztetés díjai,
valamint az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások lakbére. Ez utóbbi
havonta komfort fokozatra tekintet
nélkül: 157 Ft/m2 -re emelkedett.
A mûvelõdési ház edényeinek kölcsönzési díjai és a közterület használati
díjak nem emelkedtek.
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ
A jövõ évi szemétszállítási díj az infláció
mértékével fog növekedni. A pénzügyi
bizottság nagy összegû emelést javasolt, amit azzal indokolt, hogy az Aszódi
Szeméttelepet hamarosan bezárják, és

Kerepesre kell majd szállítani a falu hulladékát, ami jelentõsen megnöveli a jövõben szemétszállítási díj összegét. Dr.
Péter Mihály szóbeli javaslatára azonban az infláció mértékével való emelést
fogadta el a testület nyolc igen és három nem szavazat mellett.
A DÓZSA GYÖRGY MÛVELÕDÉSI HÁZ
BÉRLETI DÍJAI
Nagyterem
Lakodalom esetén: 100 000 Ft/
alkalom
8.00-14.00 óráig 20 000 Ft/
alkalom
egész napra: 40 000 Ft/alkalom
belépõdíjas bálok esetén a bagi
szervezetek részére: 20 000 Ft/
alkalom, nem bagiak részére
60 000 Ft/alkalom
Klubszoba: 3000 Ft/óra
(Az összegek magukban foglalják a rezsi költségeit is, tehát bruttó összegek)
Tornacsarnok belépõ- és bérleti díjai:
Bérlet: 5000 Ft /10 alkalom
Napijegy: 600 Ft /alkalom
Nagyterem: 6000 Ft /óra/csapat
2200Ft/óra/2 fõ
3500 Ft/óra/4 fõ
Diákjegy: 260 Ft/alkalom
Diákbérlet: 2210 Ft/10 alkalom
Úszótanfolyam: 6000/alkalom
Konditerem: 325/óra

KÖZÉTKEZTETÉS
Bag Nagyközség Önkormányzata
2008. január 1-jétõl a közétkeztetés
térítési díjait 15 százalékkal emelte, és
az alábbi étkezési térítési díjakat
állapította meg:
óvodai étkezés: 354 Ft/fõ
napközis étkezés 453 Ft/fõ
iskolai ebéd: 308 Ft/fõ
EDÉNYKÖLCSÖNZÉS
A képviselõ-testület a pénzügyi
bizottság javaslatát elfogadva nem
emelte a mûvelõdési ház edénykölcsönzési díjait, de a korábbi gyakorlattal ellentétben kérte a képviselõ-testületet, hogy törési károk összege
ezentúl ne az önkormányzat
számlájára kerüljön, hanem különítsék el, és a januári leltár után ebbõl
az összegbõl pótolják a hiányt.
Kölcsönzési díjtételek a következõk:
kancsó: 17 Ft; söröskórsó, pohár,
likõröspohár 13 Ft; kávéscsésze 8 Ft;
sótartó, virágváza, hamutartó: 10 Ft;
mélytányér, lapostányér: 17 Ft;
kistányér 13 Ft; ovál tál, porcelán
levesestál: 44 Ft; zománcos levesestál,
levesmerõ: 20 Ft; kés, villa,
kanál: 16 Ft; kenyérkosár: 10 Ft; tálca:
30 Ft; tepsi, fehér abrosz: 38 Ft; színes
abrosz: 15 Ft; fazék, lábas, vájdling:
130 Ft; jénai tál: 38 Ft; asztal: 200 Ft.
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Fókuszban a közbiztonság
BESZÁMOLÓ A KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

A szép számmal megjelent lakosokat Tóth Gábor polgármester
köszöntötte. Bevezetõjében számot vetett az elmúlt bõ egy év vállalt és teljesített feladataival.

Közbiztonság,
létbiztonság, jövõkép

A számadást Tóth Gábor polgármester a
közbiztonság alakulásának témakörét áttekintve kezdte. Elmondta, hogy a közbiztonság javítása érdekében készültek el
a fekvõrendõrök a Szentlászlói és Petõfi
utcákban, és lakossági kérések alapján
más utcákba is tervezik megépítésüket.
Tájékoztatott arról, hogy a köztérfigyelõ rendszer kialakításának lassan egy
éve folyó elõkészítõ munkái heteken belül befejezõdnek, a kamerák leghamarabb karácsonyra, de legkésõbb január
közepére mûködni fognak. Hozzátette
azt is, hogy a közelgõ ünnepek nyugalma
érdekében a képviselõ-testület éjszaka
24 órától hajnal 5 óráig tartó járõrszolgálat bevezetése mellett döntött. A közbiztonság javítása terén Tóth Gábor polgármester jelentõs elõrelépésként értékelte, hogy az év végére valamennyi közintézményünket riasztó fogja védeni.
Ezek után képviselõ-testület létbiztonság növelése területén végzett munkáját tekintette végig. Elmondta, hogy a
közelmúltban az önkormányzat pénzintézmény váltás mellett döntött, a Háromkõ Takarékszövetkezett helyett a
Raiffeisen Bank lett számlavezetõje. Ez a
változás elõnyösen érintette az önkormányzatot, mert az új bank az összes,
különbözõ kamatozású hitelét egy, kedvezõ kamat mellett kezeli.
Emellett 330 millió forintos zártkörû
kötvénykibocsátás is történt, amely tulajdonképpen hosszú lejáratú, nagyon
kedvezõ kamatozású hitel. Ez a rendelkezésre álló pénzeszköz életmentõ az
önkormányzat számára, hiszen az esetleges pályázatok önrészét fedezi és biztos
anyagi hátteret nyújt.
Tóth Gábor hangsúlyozta, hogy az
önkormányzat fontos feladata, hogy bevételi forrásokat és munkahelyeket teremtsen. Ennek érdekében az önkormányzat rendezési tervének módosításába kezdett, és az Árokalján, az M3-as autópálya mellett ipari park, valamint ke-

Bag Nagyközség
Önkormányzatának
képviselõ-testülete
2007. november 29-én
18 órakor közmeghallgatást
tartott a mûvelõdési
házban. A polgármester,
a képviselõk mellett jelen
volt Gódor Ferenc
az Aszódi Rendõrõrs
vezetõje is.
reskedelmi és szolgáltató központ kialakítását tervezi.
Tóth Gábor elmondta, hogy a terület
országgyûlési képviselõjeként sikerült a
térségben egy 40 millió Ft-os közmunkaprogramot is beindítania, amelynek keretében jó néhány bagi munkanélküli ember munkához jutahatott. Ezúton is megköszönte a MÁV illetékes vezetõjének,
hogy alkalmazta ezeket az embereket.
A jövõbe tekintve jelezte, hogy beindultak energiaracionalizálásra tett intézkedések, hogy az önkormányzat közintézményeiben takarékosabb energiafelhasználás folyjon. A Peresen 10-12 építési telek kialakítása történik, AszódDomony-Bag csomópontot pedig közlekedési lámpás keresztezõdéssé kívánják
alakítani megfelelõ közvilágítással és járdákkal, különös tekintettel a távolsági
buszokra ott fel- és leszállókra.
Végül jelezte, hogy sajnos az iskola a
250 milliós felújítási és eszközbeszerzési
pályázaton nem nyert, de nem adják fel,
újra pályáznak, amint lesz rá lehetõség.
A polgármester bevezetõje után a képviselõ-testület várta a lakosság kérdéseit.

Köztérfigyelõ kamerák

Legtöbb kérdés az egyre égetõbb gonddá
váló közbiztonsággal kapcsolatban tették
fel a testületnek.
Kardos Istvánné – akinek bár nem
bagi lakos, de a betöréses lopássokkal leginkább sújtott Dutka-dûlõben van hétvégi
háza – rákérdezett arra, hogy a Dutkadûlõ területén nem tervez-e az önkormányzat térfigyelõ kamera felszerelését.
Tóth Gábor polgármester válaszában
elmondta, hogy éppen a közmeghallga-

tást megelõzõ képviselõ-testületi ülésen
döntött a testület arról, hogy a Szõlõ hegyi adótoronyra is felszereltetnek egy
360 fokban forgó kamerát, amely ha a
Dutka-dûlõt nem is, de az odavezetõ
utakat figyelni fogja.

Örök téma: együttélés
a kisebbséggel

Szászi Sándor azt javasolta, hogy ne a
Sport utcában készüljenek még fekvõrendõrök, hanem a József Attila utcában, hiszen a Szentlászlói utca sebességkorlátozása után nagyon megnövekedett
ennek az utcának a forgalma, és nõtt a
gyorshajtók száma is. Véleménye szerint,
ha a József Attila utcára kerülnének a
fekvõrendõrök az a Sport utca forgalmát
is csökkentené.
Mondok Ervin képviselõ válaszában
jelezte, hogy õ maga is logikusabbnak
tartja Szászi úr javaslatát, de ha az valósul meg, akkor az Árpád utca forgalma
fog megnõni, tehát oda is kell fekvõrendõr.
Tóth Gábor polgármester a témához
kapcsolódóan jelezte, hogy folyik a cigánytelep átvilágítása. Megvizsgálják ki,
mikor szerzett ott tulajdont, építési engedélyt, milyen jogcímen él a faluban. Ez
az átvilágítás még nem készült el, de már
most is látszik, hogy több, mint 20 cigány ember lakik falunkban mindenféle
tulajdoni, vagy bérlõi jogviszony nélkül.
Ugyanakkor az OTP Bank nyomozói is
jártak a területen, mert erõs a gyanú,
hogy többen fiktív munkáltatói igazolásokkal vettek fel hitelt. Az is megdöbbentõ, hogy van olyan „ház“, ahova
41 fõ van bejelentve ott lakóként, de a
ház már nem áll.
Kádár László feltette azt a kérdést,
hogy nem lehetne-e elkobozni azokat az
autókat, amelyek forgalmi engedély és
rendszám nélkül közlekednek a faluban.
Csatlakozott a témához Dorozsma Istvánné is, aki jelezte, hogy a Dutka-dûlõben
rendszeresen jár egy sárga, rendszám nélküli kisteherautó tûzifával jól megrakva.
„Ezt az autót mikor veszi már észre a
rendõrség?“– tette fel a kérdést.
Ekkor Gódor Ferenc az Aszódi Rendõrõrs vezetõje is bekapcsolódott a beszélgetésbe és elmondta, hogy a rendõrség nem
kobozhatja el azt a jármûvet, amelynek
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nincs érvényes forgalmi engedélye vagy
rendszáma, csak szabálysértési eljárást
indíthat. Elkobozni csak akkor van módja, ha bizonyítottan bûncselekmény elkövetési eszköze volt az adott jármû.
Gódor Ferenc nyomatékosan arra kérte
a lakosságot, hogy ha bûncselekmény
szemtanúivá lettek értesítsék a rendõrséget és vállalják, hogy tanúskodnak is.

Köszönjük! Jól vagyunk!

Balázs János a Nyugdíjas Egyesület vezetõje az önkormányzat képviselõ-testületének tette fel a kérdést, hogyan van az,
hogy egy év alatt a testület egysége megtört. Dr. Péter Mihály alpolgármestertõl
megvonták a bizalmat, Nagy Jenõné, a
Pénzügyi Bizottság elnöke egy fenyegetõ
levél kézhez vétele után lemondott, majd
a bizottságokat átszervezték. Hogyan
történt, hogy a tavaly még egységet mutató testület kettészakadt?
Tóth Gábor polgármester válaszában elmondta, hogy a testület továbbra
is a polgári, jobboldali irányt képviseli,
de bizonyos dolgokban másként gondolkodnak a tagjai, ami emberi dolog,
mellesleg helyes is.
A témában hozzászólt Balázs Gusztáv képviselõ is, és hangsúlyozta, hogy
bár nem értenek mindenben egyet a
képviselõk, mindenki azért tesz, hogy a
falu elõbbre haladjon.

Zajvédõ fal építés,
buszközlekedés...

Kovács Jánosné Malom utcai lakos három megoldásra váró problémát vetett
fel. Elsõként az autópálya zaját tompító
zajvédõ fal további megépítésének támogatását kérte az önkormányzattól.
Elmondta, hogy az érintett településrész
lakói 2004 óta kérik az Autópálya Zrt.-t
a fal megépítésére, több mint 100 aláírást is összegyûjtöttek ennek érdekében. Tóth Gábor polgármester válaszában elmondta, hogy jó híre van ezzel
kapcsolatban, mert éppen aznap tárgyalt az Autópálya Zrt. vezetésével és a
helyszínen is jártak rezgéstechnikai és
környezetvédelmi szakemberek. A területen 24 órás zajmérés várható, és ígéretet kapott, hogy az Autópálya Zrt.
2008-as költségvetésébe betervezi a fal
megépítését.
Kovács Jánosné másodikként arról
kérdezte falunk vezetését, hogy nem
tervezik-e a Malom u. 16. és 17. szám
közötti mezõgazdasági út kiszélesítését.
Elmondta, hogy az ott lakók 1994 óta
kérik ezt, mert a mezõgazdasági gépek

KÖZÜGY
nagyon nehezen férnek el, az utat övezõ kerítéseket tönkreteszik. Tóth Gábor polgármester ígéretet tett az összes
zárt kertbe vezetõ mezõgazdasági út
rendbetételére.
Ezek után Kovács Jánosné a buszmegállók igen rossz, nem megfelelõ állapotát hozta szóba. Különös tekintettel a
polgármesteri hivatallal szemközti megálló esetében, ahol a kiépített padka és az
úttest között, kátyús, rossz út van, így az
utasok sárba lépve, nagyon alacsonyról
kénytelenek a buszra fellépni. Kérdezte,
hogy Bagon miért nem alakítottak ki leállósávokat a buszmegállóknál, mint
Hévízgyörkön. Felvetette azt is, hogy
Gödöllõtõl a bagi mûvelõdési házig 15
km-es jegyet kell váltani, holott az út
tényleges hossza 14,5 km. A polgármesteri hivatalig pedig 20 km-es jegyet, az út
hossza pedig közel sincs annyi. Kérte az
önkormányzatot, hogy támogassák kérelmüket, amelyben a Volánbusz Zrt.-tõl az
út hosszának újbóli kimérését kérték.
Tóth Gábor polgármester válaszában elmondta, hogy ez ügyben komplex
problémamegoldásra van szükség, õ
maga is idõszerûnek látja a buszmegállók egységes rendbetételét.
Kádár László rákérdezett a falu felszíni csapadékelvezetésének tervére is.
Tóth Gábor elmondta, hogy kistérségi
szinten kívánták a csapadékvíz-elvezetést megoldani, de sajnos a több milliárdos projekt mára 8-900 milliósra csökkent, miközben kormányközeli cég a
tervezésekért csak Bagról fél millió forintot már felvett. Az ügy áll, és õszintén megvallva nem is vár tõle semmi
eredményt.
Nagy Jánosné iskolánk igazgató-helyettese hozzászólásában az iskola mögötti kerítés megépítésének szükségszerûségét hangsúlyozta. Elmondta, hogy
iskola alapítványa, a Bonifác Alapítvány már hozzálátott a kerítés megépítéséhez, 800 000 Ft ajánlva fel a munka elvégzésére, de sajnos a Temetõ-dûlõ lakói meghiúsították az építkezést.
Kérte az önkormányzatot, legyenek a
segítségükre.
Tóth Gábor elmondta, hogy bíztak
abban, hogy az iskola nyer a felújítási
pályázaton, amibõl a kerítést is rendbe
lehetet volna tenni. Mivel ez sajnos nem
következett be, természetesen az önkormányzat megoldást fog keresni az ott lakókkal való megegyezésre, hogy a kerítés megépülhessen.
-kr-
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S RENDÕRSÉGI HÍREK
Az Aszódi Rendõrõrs
vezetõje, Gódor Ferenc
az alábbi, november hónapban
történt bûnesetekrõl
tájékoztatta lapunkat.
BETÖRTEK a Gesztenyés vendéglõbe, ahonnan edényeket, húst, italokat
vittek el. Az elkövetõket – két bagi lakost – elfogta a rendõrség és elõzetes
letartóztatásban vannak.
A PERES UTCÁBAN egy családi ház
vörösréz csatornáit, a Szent László utca egyik házából gázpalackot, a Dózsa György úton az egyik házból pedig egy indítókulcsot és 45 000 Ft
készpénzt vittek el ismeretlenek. E
két utóbbi esetben nyitva volt a kertkapu és a bejárati ajtó is. Kéri a rendõrség a lakosságot, hogy legalább a
kapukat ne hagyják nyitva, vagy felügyelet nélkül.
A DUTKA-DÛLÕ hétvégi házai közül ismételten többe betörtek, két helyen csak rongálási kár keletkezett,
egy helyrõl pedig 292 000 Ft értékben vittek el mûszaki cikkeket.
EGY CSALÁDI HÁZ pincéjébõl 1500
liter házi bor tûnt el. Az elkövetõt –
egy bagi fiatalembert – elfogta a
rendõrség. A Liget utca egyik családi
házából fürdõkádat, csöveket, kovácsoltvas kerítést vittek el. Közintézményeink közül ismételten betörtek
az iskolába az ablakrácsot kifeszítve.
Az elkövetõk – minden valószínûség
szerint fiatalkorúak – , 20 000 Ft-os
kért okoztak. A mûvelõdési ház büféjébõl is elvittek szeszes italt, üdítõt.
Ez utóbbi bûncselekmény elkövetésének már van gyanúsítottja.
A KÖRNYÉKEN több esetben jól
öltözött csalók a nyugdíjintézet,
TIGÁZ vagy az ÉMÁSZ embereinek
adták ki magukat. Azt állítják, hogy
10 000 Ft visszajár a villanyszámlából,
gázszámlából stb. Húszezressel akarnak fizetni, és amikor az áldozat elõveszi a pénzét, hogy visszaadjon, elterelik
a figyelmét és ellopják a készpénzt. A
rendõrség kéri, ha gyanús ember csönget be valakihez, hívja a a rendõrséget.
Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának
0–24 óráig hívható telefonszáma:
06-20/516-5940
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Szent Erzsébet-nap
ÖZVEGY NÕK ÉS FÉRFIAK EMLÉKEZTEK

2007. november 24-én a Bagi Plébánia Szent Rita Karitasz csoportja a házastársát korán elvesztett Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. évében
az õ életáldozatát sorsukban élõ, özvegy nõk és férfiak napát szervezte meg.
Az esemény 11 órakor a templomban kezdõdött szentmisével az
elhunyt házastársakért, majd a mûvelõdési házban színes programok és finom
ebéd várta a meghívottakat. Tóth Gábor
polgármester köszöntõjében elmondta,
hogy a jelenlévõ generáció többszörösen
is megszenvedte a történelmet. A II.
világháborút gyerekként, nélkülözések
közepette élték át, 1956-ban egy jobb
élet reménye foszlott szerte néhány nap
alatt. A rendszerváltás sem hozta meg
számukra a jobb, könnyebb, emberibb
életet, hiszen ma is a leghátrányosabb
helyzetben kénytelenek élni, ráadásul
társ nélkül. Ezért különösen megilleti
õket a törõdés.
A Muharay Elemér Népi Együttes
táncbemutatója után Katona Lászlóné
Erzsike, a karitasz munka jelentõségérõl
és a bagi csoport tevékenységérõl mondott néhány szót, majd Kálmán János
atya, a Váci Egyházmegye karitasz csoportjának vezetõje továbbfûzte gondola-

tait. Kiemelte, hogy az egyház olyan,
mint egy háromlábú szék: egyik lába az
igehirdetés, másik a szentség-szolgáltatás, harmadik a szeretetszolgálat.
XVI. Benedek pápa nem egyszer kinyilvánította, hogy e harmadik láb nélkül
nem lehet a mai világban hiteles az egyház, ahogy az egyes ember élete is hiteltelen, ha nincs benne szeretet. János atya
kérte azokat, akik betegségük vagy egyéb
akadályoztatásuk miatt nem tudnak tenni
az elesettekért, azok imáikkal segítsenek.

Ezek után Tóth Ferenc bagi plébános köszöntötte a Sekrestye Színpad
tagjait, akik Szent Erzsébet életérõl szóló színi elõadásukkal gazdagították a
nap programját.
Zárásul pedig a „Százvirágú Kendõ“
Alapítvány csoportjának mûsorát nézhették, hallgathatták meg a jelenlevõk.
Búcsúzóul minden részvevõ Szent Erzsébetet ábrázoló szentképet kapott
ajándékba.
-kr-

BESZÉLGETÉS A BAGI SZENT RITA KARITASZ TAGJAIVAL

Segítõ szeretet

Erzsébet-napi, az özvegyeket köszöntõ ünnepség után a
bagi Szent Rita Karitasz két tagjával Katona Károlynéval
(vezetõ) és Katona Lászlónéval beszélgettem.
– Karitasz, mit is jelent ez a szó pontosan?
Katona Lászlóné: A karitasz annyit jelent, segítõ szeretetszolgálat. Így nevezik a Római Katolikus Egyházon belül mûködõ civil segítõ szolgálatokat, amilyen a miénk is. A bagi Szent
Rita Karitasz a Váci Egyházmegye helyi szervezete, amely
1994-tõl mûködik falunkban. Jelmondatunk talán az lehetne:
Vedd észre a rászorulókat és segíts! Természetesen önzetlenül, úgy hogy hálát se várj érte, arcodra legyen írva, hogy a
karitasz tagja vagy.
– Kik és milyen tevékenységet végeznek a csoporton belül?
Katona Lászlóné: Korábban többen is voltunk, de jelenleg hat
tagot számlál szervezetünk: Katona Lászlóné, Katona Pálné,
Bartók Jánosné, Gódor Istvánné, Katona Károlyné és Katona
Lászlóné, azok akik jelenleg aktívan tevékenykednek a rászorulók megsegítésében. A karitasz munka során azonban nem lényeges, hogy ki segít, csak az számít, hogy a segítség oda jusson
el, ahol valóban szükség van rá. Korábban a templomban volt

egy doboz, ahova be lehetett dobni egy levelet számunkra: ha
segítségre volt szükség, vagy ha segítséget ajánlottak fel. A plébános úron keresztül ma is sok „szükség“ eljut hozzánk, annyira azért ismernek minket, hogy megtaláljanak a bajban lévõk
vagy azok, akik tudnak bajba jutott emberekrõl. Senki sem örül,
ha bajban van, ezért mi is igyekszünk diszkréten kezelni a hozzánk fordulókat. Segítségünk nem szociális támogatás, nem jár
senkinek, egyszeri kinyújtott kéz, ha bajban van valaki. Megesett, hogy temetésnél adtunk anyagi támogatást vagy a tüzelõjét vettük meg valakinek. Régebben ruhagyûjtõ akcióink is voltak, a falunkban élõ kisebbség számára pedig játékokat vittünk.
– Mibõl teremtik elõ a szükséges anyagi hátteret?
Katona Károlyné: Kezdetben a hívek adományából végeztük
tevékenységünket, az Erzsébet-napi gyûjtés, Szent Antal perselypénz és egyéb anyagi és nem anyagi segítségek tették lehetõvé, hogy segíthessünk a rászorulókon, 2002-tõl pedig a bagi
önkormányzat is jelentõs anyagi támogatást nyújt. Így karácsonykor rendszeresen csomaggal lephettük meg a rászorulókat, több ízben vittünk el gyermekeket kirándulni, cirkuszba,
állatkertbe. Az utóbb három évben az idõsek felé fordult a csoport figyelme. Három évvel ezelõtt szerény agapé keretében
tartottuk meg az idõsek karácsonyát, két éve a 70. év feletti
bagi lakosokat köszöntöttük, és hívtuk meg õket egy ízletes
ebédre. Idén pedig az özvegyeket vendégeltük meg.
-kr-
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A jó példa ragadós
Ebben a hónapban Katona Jánosné Etus nénivel és leányával Pávics Lászlóné
Marikával beszélgettem. Etus néni 82 évesen üdén és fiatalosan sorolta
hosszú, boldog életének fontosabb mozzanatait, miközben állandóan dicsérte
leánya munkaszeretetét, ügyességét. Lassan kirajzolódott elõttem, a tehetség
öröklõdött, a viselkedés átadódott a családban, a leány éppoly tehetséges,
mint a mama és nagyon sajnáltam, hogy nem találkozhattam Etus néni
másik két gyermekével és unokáival is, akikrõl szintén sok jót hallottam.
– Hol és kitõl tanulta Etus néni a hímzést?
Etus néni: Bagon születtem, ide jártam iskolába. Nekünk már elemiben megtanították a különbözõ öltéseket, még ma is õrzöm azokat a falvédõket és terítõket, amiket akkor készítettem. Sajnos az édesapám
hétéves koromban tüdõgyulladásban meghalt, s mi ott maradtunk a húgommal
édesanyánkra, akinek nem volt keresete.
Pedig taníttatni akart, mert kitûnõ tanuló
voltam. Édesanyám, hogy némi pénzhez
jusson, az egyik helyiségünket kiadta fonóháznak. Több évig oda jártak a lányok, és
én mindig ott voltam közöttük. Tõlük tanultam a zsebkendõk, fejkendõk, terítõk,
nyúlók hímzését. Attól kezdve ritka volt az
a nap, amikor ne hímeztem volna.
– Mikor jutott rá ideje, hiszen három gyermeket is felnevelt?
Etus néni: 1941-ben mentem férjhez, az
uram igen jó ember, még él, 90 éves. Három gyermekünk született két fiú, s egy
lány. Otthon voltam velük, és a szabadidõm
minden percét hímzéssel töltöttem. Megtanultam a kalocsai hímzésmintákat is,
ami valamikor nagy divat volt errefelé, de
aztán meguntam és elõvettem a régi, gyönyörû Galga menti hímzéseket, s azokat
készítettem. Nagyon megszerettem a
lyukhímzést is. Abban az idõben itt tanított az iskolánkban Bagó Mária, aki látta,
milyen ügyesen dolgozom. Az õ segítségével terveztünk egy faliképet, amit a hagyományos bagi piros-kék hímzéssel varrtam
ki. Ma is látható, a bagi tanácsterem falát
díszíti. Ebben a lányom is segített, õ a leveleket, én a virágokat hímeztem.
– Úgy hallottam sok társadalmi munkában is részt vett?
Etus néni: Amíg a gyerekeim Bagra jártak
iskolába, sokat dolgoztam a szülõi

Etus néni

Pávicsné
Marika

munkaközösségben. Miután kijárták az iskolát, Hazafias Népfront Nõbizottságának elnöke
lettem. Attól kezdve igen sok
társadalmi munkát végeztem a faluért. 1984-ben kormánykitüntetést
is kaptam ezért a munkámért.
Pávicsné Marika: Ó, a mama rengeteget
dolgozott a faluért, és mindezt társadalmi
munkában. 24 évig volt tanácstag, de az
ÁFÉSZ Ellenõrzõ Bizottságának is a tagja
volt, meg a Szabálysértési Bizottságnak is.
Amikor Filó Jánosné a falu kövezését intézte, a mi családunk is gyakran vitte õt
mindenhova tárgyalni, a kövek lerakásában pedig részt vett a papa is.
Etus néni: Megtettünk mindent, amit
tudtunk. De térjünk vissza a kézimunkára. Azt szerettem igazán. Vitték is mindenfelé a terítõimet: Franciaországba,
Amerikába, Németországba. Hímzéseimet gyakran vitték kiállításokra, munkámat több oklevéllel ismerték el. Még
ma is mindennap hímzek, de csak nappal, jó fénynél, és még mindig szemüveg
nélkül. Nem gyõzök hálát adni a jó Istennek, hogy 82 évem ellenére még
mindig tudok kézimunkázhiszen ez tart életben.
AZT TARTOTTUK, HOGY BÉKÉBEN, ni,
– A lánya, Marika folytatjaSZERETETBEN KELL ÉLNI EGYMÁSSAL,
e ezt a mesterséget?
Etus néni: Nem , õ keveset
ÉS ÖNZETLENÜL SEGÍTENÜNK KELL
de amúgy hihetetleMINDENKINEK, AKI KÉRI VAGY RÁSZORUL hímez,
nül ügyes, mindent megvarr,

“

ami kell, csodás dolgokat szõ,
meg csuhéból, vesszõbõl is tud
készíteni mindenféle használati tárgyat, játékot.
– Marika, meséljen nekünk errõl valamit!
Pávicsné Marika: Palya Terézia népi iparmûvésztõl tanultam a szövõszéken való szövést,
felvetést. Tartottam a bagi kultúrházban felnõtteknek szövõ
tanfolyamot, de az iskolában
is hosszú éveken keresztül volt
szakköröm, hiszen ott tanítok.
Tarisznyákat, futókat, szõnyegeket szõttünk tanártársaimmal és a gyerekekkel. Nemcsak a két lányom, hanem a
két fiaim is megtanult szõni. Varrni,
szabni is tudok sok, ruhát megvarrtam a
családtagjaimnak.
Az iskolában volt gyékény és csuhézó
szakköröm is. A gyerekekkel babákat,
állatokat, játékokat készítettünk. Egy
kosáron gyakorolva a 100 éves bagi fedeles kosár mintáját is megtanultam,
hogy tovább örökíthessem. A „Százvirágú Kendõ” Alapítvány régi fedeles kosarát is én javítottam ki.
Most már nyugdíj elõtt állok, megszûntek a szakköreim is, de bárki kér, szívesen megmutatom, megtanítom nekik
mindazt, amit tudok. Tudja, a mi családunk nagyon összetart, segítettük egymást, mert ezt láttuk, tanultuk a szüleinktõl is. Azt tartottuk, hogy békében,
szeretetben kell élni egymással, és önzetlenül segítenünk kell mindenkinek,
aki kéri vagy rászorul.
Magam és a Bagi Hírlap nevében
kívánok Etus néninek, Marikának
és az egész családnak hosszú, boldog
életet és további sikereket.
B.F.K.
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Karácsonyi olvasmányok
Három szívet melengetõ történetet küldünk most olvasóinknak, hogy a hosszú, sötét
estéken, advent várakozással teli idõszakában olvasgatva, esetleg másoknak
elmesélve egyre több és több szívben gyúljon ki a szeretet gyertyalángja

HOL VAN A KIS JÉZUS?

Egyik karácsonyi látogatónk felfigyelt
az íróasztalomon elhelyezett betlehemi istálló egyszerû szépségére. Miután
közelebbrõl megnézte, észrevette,
hogy a jászol üres, és megkérdezte:
– Hol van a kis Jézus?
Kérdése felszínre hozta annak az
évnek az emlékeit, amelyben megvettem a hiányos betlehemi jelenetet.
Abban az évben már kora reggeltõl
szépen hullott a hó, estére mindent
befedett. Be kellett mennem a városba, hogy csomagolópapírt és szalagot
vásároljak. Az üzlet tele volt az utolsó
percben bevásárló vevõkkel. Nézelõdés közben egy apró betlehemi istálló
esett le a padlóra a bevásárlókocsim
elõtt, lehajoltam, felemeltem, és viszszatettem a polcra. Amikor megpillantottam a pénztárak elõtt állók vég nélküli sorait, úgy döntöttem, hogy inkább vásárlás nélkül megyek el, amikor hirtelen hangos kiáltást hallottam:
– Sári! Azonnal vedd ki a szádból!
– De mami! Nem vettem be a
számba! Látod? Csak megcsókoltam!
Nézd, mami, ez a Jézuska!
– Nem érdekel, hogy micsoda.
Azonnal tedd le, hallod?!
– Mami, nézd meg! El van törve. A
kis jászolból esett ki a törött Jézuska!
Miközben a mellettük lévõ sorból
hallgattam õket, azon kaptam magam,
hogy mosolygok, és látni szeretném
azt a kislányt, aki megcsókolta a Jézuskát. Picit félretoltam néhány dobozt,
és átnéztem a résen. A lányka 4-5 éves
lehetett. Mialatt figyeltem õket, a kislány az apró babát az arcához emelte,
és elkezdett dúdolni. Könnyes lett a
szemem, mikor felismertem a karácsonyi dallamot.
Az anyára néztem. Nem figyelt a
gyerekére, aggódó tekintettel vizsgálta át a leárazott télikabátokat. Miként
a lánya, õ is nagyon szegényesen volt

öltözve, szakadt, piszkos teniszcipõje
átnedvesedett a rátapadt hótól.- Mami, meg tudjuk venni ezt a kis Jézuskát? Rátehetnénk az asztalra, és…. kezdte a kislány.
– Már mondtam neked, hogy tedd
vissza azt a dolgot! - szakította félbe az
anyja. – Azonnal felejtsd el, különben
elfenekellek. Hallasz engem?!
– De mami! Fogadok, hogy igazán
olcsón megvehetnénk, hiszen el van
törve. Mondtad, hogy nem lesz karácsonyfánk, akkor miért ne vehetnénk
meg helyette ezt a Jézuskát? Kérlek,
mami, kérlek!
Az asszony dühösen elindult a gyerek felé, én pedig nem akartam látni,
amint ígérete szerint megfenyíti a kicsit.
Néhány másodpercig feszülten vártam,
de nem hallottam hangot a szomszéd
sorból. Semmiféle dorgálás, csak teljes
csend. Odanéztem a szemem sarkából,
és csodálkozva láttam, hogy az asszony
letérdelt a nedves padlóra, és remegõ
testéhez szorítja a lánykát.
– Ne sírj, mami! – kérlelte a kislány.
– Nagyon sajnálom, hogy nem viselkedtem jól. Megígérem, hogy semmi
mást nem fogok kérni! Nem is akarom
ezt a Jézuskát. Igazán nem! Nézd meg,
vissza fogom tenni a jászolba.
– Én is sajnálom, drágám – válaszolta az anya. – Tudod, most nincs elég pénzem, hogy valami feleslegeset megvásároljak, és éppen ezért sírok. Hiszen szeretnék valamit venni, itt a karácsony,
de fogadok, hogy a Jézuska meg fogja
hozni neked a kis játékedényeket, amelyeket annyira szeretnél.
A kislány még mindig a kezében
tartotta a babát. Megfordult, hogy
visszategye a polcra a törött istállóba.
– Mami, tudod mit? Igazából már
nem is kell nekem ez a kis Jézus baba!
Tudod, hogy miért? Mert a hittanos
tanító néni azt mondta, hogy a Jézuska valójában a szívünkben él!

Néztem a játék Betlehemet, és rájöttem, hogy az a kétezer évvel ezelõtt,
istállóban született kisbaba még ma is
velünk van, érezzük jelenlétét, keresztülsegít bennünket az élet nehézségein, csupán észre kell vennünk.
Gyorsan összeszedtem a törött Betlehem valamennyi darabját, és odasiettem a pénztárhoz. Ismertem az egyik eladót, és megkértem, adja oda a Jézuskát annak a kislánynak, aki most megy
ki az anyjával az üzletbõl. Megmondtam, hogy a kis betlehemi istálló árát
késõbb én fogom kifizetni. Néztem a
kislányt, amint átveszi az ajándékot, és
láttam, hogy megint megcsókolja a kis
Jézust, miközben kimegy az ajtón.
Közeledik a karácsony. Az apró,
hiányos betlehemi istálló, amelyet
megvásároltam, minden karácsonykor
az íróasztalomat díszíti. Azért van ott,
hogy emlékeztessen arra a gyerekre,
akinek egyszerû szavai kihatottak
egész életemre.

GYERMEKI SZERETET

Karácsony elõtti utolsó napon a szupermarketbe siettem megvenni a maradék
ajándékokat, amiket korábban nem
tudtam. Amikor megláttam a sok embert, panaszkodni kezdtem magamban:
„Egy örökkévalóságig fogok itt rostokolni, és még annyi más helyre kell
mennem. A karácsony kezd minden
egyes évvel egyre idegesítõbbé válni.
Mennyire szeretném, ha lefeküdhetnék
és átaludhatnám az egészet.“
Végül is átfúrtam magam a játékosztályra és elkezdtem szidni az árakat, azon tûnõdve, hogy a gyerekek
tényleg játszani fognak-e ezekkel a
drága játékokkal? Amíg nézelõdtem a
játékosztályon, észrevettem egy kisfiút, aki – olyan ötéves forma lehetett
– egy babát szorított a mellkasához.
Csak a haját simogatta a babának, és
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szomorúan nézett maga elé. Aztán a
kisfiú odafordult a mellette álló idõs
nénihez: „Nagyi, biztos vagy benne,
hogy nincs elég pénzem, hogy megvegyem ezt a babát?“ Az idõs nõ ezt felelte: „Tudod te is, nincs elég, kedveském.“ Aztán megkérte a fiút, hogy
várjon még itt pár percet, amíg õ elmegy szétnézni. Elment. A kisfiúnak
még mindig a kezében volt a baba.
Kíváncsiságtól hajtva odamentem
hozzá, és megkérdeztem tõle, kinek
szeretné adni ezt a játékot? „Ez a baba
tetszett legjobban a húgomnak, és ezt
szerettte volna megkani karácsonyra.
Nagyon biztos volt benne, hogy a Jézuska elhozza neki.“ Azt válaszoltam,
hogy talán Jézuska tényleg el is viszi neki, de a kisfiú sajnálkozva válaszolt:
„Nem, ez már nem fog menni. Oda kell
ahhoz adnom anyukámnak, és így õ
odaadhatja a húgocskámnak, amikor
odamegy.“ A szemei nagyon szomorúak voltak, ahogy ezt mondta: „A húgom Istenhez ment, hogy vele legyen.
Apa azt mondja, hogy anya is el fog
menni hozzá hamarosan, úgyhogy azt
gondoltam, el tudná így vinni a húgomnak.“ Egy kicsit töprengett, majd folytatta: „És még azt is akarom, hogy anya
elvigye ezt a képet rólam, így soha nem
fognak engem elfelejteni. Szeretem
anyukámat, és azt kívánom, bárcsak ne
kellene elhagynia engem; de apa azt
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mondja, hogy el kell mennie, hogy a
húgommal legyen.“ Aztán ismét a babára nézett nagy, szomorú szemeivel.
Gyorsan a pénztárcámhoz nyúltam, kivettem belõle pár papírpénzt, és megkérdeztem a fiút: „Mi lenne, ha megszámolnánk a pénzed még egyszer, hátha elszámoltad magad, és mégis elég
lenne?“ „Oké“ – mondta. Én hozzácsempésztem némi pénzt a fiúéhoz,
anélkül hogy látta volna, majd elkezdtük a számolást. Megvolt a baba ára,
sõt még egy kicsivel több is. A fiúcska
így szólt: „Köszönöm, Istenem, hogy
mégis elég a pénzem!“ Aztán rám nézett és hozzátette: „Megkértem tegnap
Jézuskát, mielõtt lefeküdtem aludni,
hogy segítsen, hogy megvehessem ezt
az ajándékot. Meghallgatott! Még szerettem volna annyi pénzt is, hogy vehessek egy szál fehér rózsát anyukámnak, de azért ezt már nem mertem kérni. De õ mégis adott nekem eleget. Tudod, anyukám szereti a fehér rózsát.“
Pár perc múlva az idõs hölgy viszszajött. Csodálkozva látta a fiú kezében a játékot. A fiú lelkesen mesélte a
nagyinak a szerencséjét. Teljesen más
hangulatban fejeztem be a vásárlást,
mint ahogy elkezdtem. Sehogy se tudtam kiverni a kisfiút a fejembõl.
Aztán eszembe jutott egy helyi újságcikk híre két nappal ezelõttrõl,
amelyik említett egy részeg embert, aki
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ütközött egy másik kocsival, amelyben
egy fiatal nõ és egy kislány ült. A kislány azonnal meghalt, az anyát kritikus
állapotban szállították a korházba. Két
napra rá, ahogy találkoztam a kisfiúval, megakadt a szemem egy újságcikken, amely arról tudósított, hogy a fiatalasszony is elhunyt.
Nem tudtam megállni, hogy ne vegyek egy csokor fehér rózsát, majd ezzel a ravatalozóba mentem. A koporsó
tetején egy csokor fehér rózsa, mellette az általam már olyan jól ismert baba
és a kisfiú fotója volt.
Sírva hagytam el a helyet, úgy érezve, hogy az életem örökre megváltozott. Azt a tiszta, ártatlan gyermeki szeretetet, amit ez a kisfiú érzett az anyukája és a húga iránt, még soha nem tapasztaltam.
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A kislány édesapja születésnapjára csomagot készített. Egy dobozt csomagolt
be, drága aranypapírba. Aránytalanul
sok papírt használt fel, sok színes zsinórt és díszeket.
– Hát te meg mit csinálsz? - kérdezte mérgesen az apja. - Pazarolod a drága papírt, mintha te vetted volna.
A kislány sírni kezdett, és félrehúzódott egy sarokba. A dobozt a szívéhez szorította. Másnap, amikor a család tagjai megajándékozták az édesapát, a kislány is odaadta apjának a
szeretettel becsomagolt dobozt.
– Papi, ez a tiéd!
Az apa elérzékenyült. Talán túlságosan kemény volt. Végeredményben
az ajándék az övé. Óvatosan felbontotta a csomagot, és türelmesen összehajtogatta az aranyos papírt. Meglepve
látta, hogy a doboz üres. A nem várt
„meglepetés“ újra feldühítette.
– Te meg az egész drága aranypapírt egy üres dobozra fecsérelted?!
A kislány okos, nagy szemébõl kicsordultak a könnyek. Hüppögve így
szólt:
– Papi! Nem is üres a doboz! Pontosan egymillió puszit tettem bele.
Az édesapa azóta is az irodájában,
az íróasztalán õriz egy cipõsdobozt.
– Hiszen ez üres! - mondják kollégái.
– Egyáltalán nem! A kislányom szeretete van benne – válaszol a
büszke édesapa.
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Só-liszt jászol
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2007. DECEMBER

ADVENT

A SÓ-LISZT GYURMA A LEGOLCSÓBB ANYAGOK KÖZÉ
TARTOZIK, KÖNNYEN ELKÉSZÍTHETÕ ÉS FORMÁLHATÓ.
A BELÕLE KÉSZÜLT JÁSZOL CSODASZÉP AJÁNDÉK LESZ,
HISZEN MI KÉSZÍTETTÜK.
1. A jászol tetejéhez készítsünk négy 1 cm vastag, 24 cm hosszú
gyurmahengert. Párosával nyomjuk össze a két végüket, majd
csavarjuk össze õket úgy, hogy 18 cm hosszú fonatot kapjunk.
Ezeket háromszög alakban helyezzük egy tepsibe. Az oldalát két
1,5 cm vastag és 8 cm hosszú összecsavart hurkából, az alját
pedig egy 15 cm hosszú fonatból készítsük el. (Legegyszerûbb, ha
az egyes darabokat a tepsibe fektetve formázzuk meg a jászolt.).
2. Szaggatóformával készíthetjük el a csillagot, az üstökös csóváját pedig késsel alakítsuk ki. Nyomjuk a tetõre a csóvát, majd
rá a csillagot! Kötõtûvel fúrjunk két lyukat a csillagba, hogy a felakasztáshoz szükséges fonalat a végén belefûzhessük.
3. Mária, József testéhez készítsünk két kis lapos korongot, ezek
lesznek a fejek, és két háromszöget, ezek lesznek a testek. Két
hurkából készítsük el a hajukat és két kis gombócból a kezüket,
egy 3 cm hosszú hurkából pedig József pásztorbotját. Az arcukat
fogpiszkálóval rajzoljuk meg. Jézust hasonlóan készítsük el, csak
kisebb legyen.
4. A két báránynak készítsünk két ovális testet, kis fejjel az egyik végükön, amelyre formázzunk egy-egy fület. Testükbe fogpiszkálóval
fúrjunk lyukakat. Két kis hurkából formázhatunk nekik lábakat is.
5. Az összeállított jászolt süssük ki, végül fessük be kedvünk szerint. Ha megszáradt fûzzünk fonalat a lyukakba.

Várakozás Bagon

Advent idõszakában a bagi emberek valamikor és ma is testben és lélekben készülnek a Megváltó születésének megünneplésére. Advent elsõ napjának különös jelentõsége van
Bagon, hiszen ez a nap a falu és templom védõszentjének,
András apostolnak a neve napja, a falu búcsújának napja. Az
adventi nagytakarítás ezért nálunk mindig a búcsú elõttre
esett, és a böjtös ételek fogyasztását is csak búcsú után tartották kötelezõnek. A búcsú napját követõen aztán tilos volt a
tánc, lakodalom és bármiféle táncos vigalom. Luca napján
búzát vetettek, ami karácsonyra kikelt, és a karácsonyi asztal
közepére került. A lélek felkészítését a hajnali misék, roráték
jelentették, valamint a szentcsalád-járás szép szokása.

Szentcsalád-járás

Karácsony elõtt kilenc nappal 15-18 asszony házról házra
járt, és naponta más családhoz vitte el a szent családot ábrázoló képet. Az éppen sorra kerülõ háznál már várták õket.
Fehér abrosszal terítették le az asztalt, szentképet, égõ gyertyát helyeztek az asztal közepére, közéjük tették a szent családot ábrázoló képet vagy szobrot, majd imádkoztak, énekeltek mellette. Általában idõs asszonyok vettek részt a szentcsalád-járásban, ami valaha nagyon népszerû volt a faluban,
hiszen úgy tartották, abban a házban, ahol jártak egész évben
ott marad a szent család áldása. Mára a szokás leglényegesebb eleme a házról házra járás szûnt meg, ma egyetlen házhoz járnak a résztvevõk mind a kilenc napon át imádkozni,
lelkileg felkészülni karácsony szent ünnepére.

Kisböjt
HOZZÁVALÓK:
1 csésze liszt, 2 csésze só, 1 csésze víz, valamint 1 tál
O sodrófa O kés O alufólia O tésztaszaggatók O kötõtû
O festékek O fényes fonal vagy szalag.

A bagi búcsút követõen a keddi és pénteki napokon nem fõztek húst, nem ettek zsírosat. Karácsony vigíliája a legszigorúbban böjti nap volt, éppúgy mint nagypéntek. Ilyenkor délig nem ettek. Akik nem bírták ki, fõleg a gyerekek, azok szõlõt szemezgettek, diót ettek. Délben savanyú bableves, ecetes
bableves és mákos tészta került az asztalra.
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LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK:
FELNÕTT TABELLA – ÕSZI VÉGEREDMÉNY

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és Sikerekben,
Szerencsében Gazdag Új Évet Kíván a Kastély Üzletház Kft.
2008-ban is szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT.
HELYI KÉPVISELÕJE BAGON!!!
Bag, Szent András u. 26. Tel.: 06-20/348-4595, 06-28/409-608
E-mail: ritaa@freemail.hu
lakás-, személy-, élet-, és balesetbiztosítás,
Casco kötelezõ felelõsségbiztosítás
OTP-s személyi, lakáscélú-, szabadfelhasználású hitelek.
Magán- és Önkéntes nyugdíjpénztár, Egészségpénztár,
Lakástakarék pénztár állami támogatással (akár évi 72000 Ft),
Baba kötvény.

FORDULJON HOZZÁM BIZALOMMAL!
Albert Rita

A

ZENÉS TORNA!

Állóképességet javító, frissítõ zenés torna – 50 percben
Bagon, a mûvelõdési házban péntekenként 18.30-tól.
VEZETI: Molnár Ilona (telefonja: 70/4567-778)
JELENTKEZNI A HEYLSZÍNEN vagy a 28/504-145,
és a 70/222-3236 telefonszámokon lehet.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Rendezõség

Zsüllen z
ûvést
festõlettm
el várja Ön
Tiszte
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

CSAPAT
MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT
1. Dunaharaszti
15
14
1
0
43
2. Érd
15
12
1
2
37
3. Felsõpakony
15
12
1
2
37
4. Tápiószecsõ
15
9
3
3
30
5. Pilisvörösvár
15
9
3
3
30
6. Bag
15
8
2
5
26
7. Tárnok
15
8
2
5
26
8. Üllõ
15
8
2
5
26
9. Hévízgyörk
15
5
2
8
17
10. Diósd
15
5
1
9
16
11. Gödöllõ
15
3
5
7
14
12. Délegyháza
15
3
3
9
12
13. Õrbottyán
15
3
2
10
11
14. Kóka
15
2
2
11
8
15. Dömsöd
15
1
2
12
5
16. Nagykáta
15
1
2
12
5

IFJÚSÁGI TABELLA – ÕSZI VÉGEREDMÉNY

CSAPAT
MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT
1. Gödöllõ
15
13
0
2
39
2. Érd
14
12
1
1
37
3. Pilisvörösvár
15
12
0
3
36
4. Hévízgyörk
14
11
1
2
34
5. Dunaharaszti
15
10
1
4
31
6. Felsõpakony
15
9
1
5
28
7. Nagykáta
15
9
0
6
27
8. Üllõ
15
8
2
5
26
9. Diósd
15
6
0
9
18
10. Délegyháza
14
5
3
6
18
11. Tápiószecsõ
15
4
1
10
13
12. Kóka
15
3
2
10
11
13. Bag
14
3
2
9
11
14. Tárnok
15
3
0
12
9
15. Õrbottyán
15
2
0
13
6
16. Dömsöd
13
0
0
13
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 december 8-9.: DR. DÓKA JÓZSEF
Vácszentlászló Kossuth u. 3., telefon: 06-30/270-6872
O december 15-16.: DR. HAJDÚ PÁL
Galgahévíz, Fõ u. 84., telefon: 06-30/475-1739
O december 23–24., 30-31., 2008. 01.: DR. DOBOS LÁSZLÓ
Tura, Thököly u. 35., telefon: 06-20/925-3824
O december 25–26.: DR. SZÕKE ZSOLT
Kartal, Felszabadulás u. 197., telefon: 06-20/956-6529
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GYÖNYÖRÛ VAGY
ÉGBOLT
Gyönyörû vagy égbolt,
Jézus Krisztus trónja.
Emberek fénylõ,
Tiszta kék égboltja.
Egykor a földön éltél,
most fenn ragyogsz az égben,
Én a Tied, Te enyém vagy,
S találkozunk az öröklétben.
Drágaköves koronámat
lábad elé viszem, teszem,
Aranyváros lakója leszek,
Fényes csillagként ragyogog neked.
Zdné Tóth Margit

T
TÓTH GÁBOR

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

BAGI BÚCSÚ – Egyre kevesebb árus
Három évvel ezelõtt még a mûvelõdési ház mellett sorakoztak a vásárosok sátrai, tavaly már érezhetõen kevesebben, idén pedig feltûnõen kevés árus kínálta portékáját a bagi búcsúban. Az árusítók
sajnos „nehezen viselik“ a cigány gyerekek randalírozását. Ha ez
nem változik, akkor jövõre nem fognak jönni a vásárosok, és gyermekeink nem élvezhetik a ringlispílt, dodgemet, és mehetnek a
szomszédba egy kis vásárfiáért.

BERECZKI JÁNOSNÉ

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:
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
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága
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

ÜNNEPI FÉNYEK
Advent elsõ vasárnapjára ünnepi fényekbe burkolózott falunk fõutcája.
A díszkivilágítás kihelyezését a Deli-Vill Kft. térítésmentesen vállalta, hogy így
járuljon hozzá az ünnepi hangulat megteremtéséhez. Falunk minden
lakosa nevében köszönjük ez a szép ajándékot. Bag Nagyközség Önkormányzata

HÁT NEM TUDOM...

„LEGYEN EMLÉKEZETES A KARÁCSONYA!“

A

ki tévét néz naponta, akár többször is hallhatja a címben szereplõ mondatot, hiszen egy bank reklámjában hangzik el. Személyi kölcsönt ajánl, melybõl minden
szépet, jót lehet vásárolni. Ha úgy döntünk felvesszük a hitelt, hogy minden
családtagunkat meglephessük drága ajándékkal, akkor emlékezetes lesz a karácsonyunk. Hét évig biztosan fogunk rá emlékezni, amíg havonta közel 20 000 ezer forintot vagyunk kénytelenek törleszteni a banknak. Közben a megvásárolt ruhát már
kinõtte a gyerek, a drága legot már elajándékoztuk, hiszen már nem játszik vele senki, a háztartási gép elavult vagy elromlott, a csizma pedig kiment a divatból...
Hát nem tudom, nehezebb másként csinálni, mint a többség, de talán, értelmesebb,
célravezetõbb kiszállni a fogyasztás központú világból, és úgy és annyit ajándékozni,
amennyi erõnkbõl telik. Ki tudja, talán sokkal nagyobb értéket adunk így, mintha a
személyi kölcsönbõl vett csillogó, talmi dolgok kerülnek a fa alá.
-kr-

