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2008. március   XV. évfolyam 3. szám  Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja  Ára: 100 Ft

mennydörgés azt mondja: Le térdeidre, ember, az Isten
beszél. A nép szava is megdördült és mondá: Föl térdeidrõl,
rabszolga, a nép beszél! Tartsátok tiszteletben e napot,

melyen a nép szava elõször megszólalt. 
Március 15-e az, írjátok fel szívetekbe, és el ne felejtsétek. A

magyar nemzet szabadsága e naptól kezdõdik. A nemzet törté-
netében ez volt az epochalis nap. Ezentúl minden nap új dicsõ-
séget fog számotokra hozni; a nép fölébredett, a nép követelte
századok óta megtagadott jogait, minek láncait legközelebb ta-
lálta. (Részlet Jókai Mór tudósításából az 1848-as események-
rõl „Forradalom vér nélkül címmel az Életképek címû lapban.)

Az 1848/49-es szabadságharc bagi vonatkozásairól 
a 7. oldalon olvashatnak.

A

MÁRCIUS
IDUSÁN SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT 

2008. MÁRCIUS 15-ÉN AZ 1848/49-ES
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
EMLÉKÜNNEPÉLYÉRE. 
PROGRAM:
 17.30-kor gyülekezõ az általános iskola elõtt;
 koszorúzás a temetõben Lázár Lajos sírjánál;
 fáklyás felvonulás a Szent Imre úton;
 koszorúzás a Hõsök terén;
 ünnepi mûsor a mûvelõdési házban. 

Fellépnek az Arany János Általános Iskola diákjai,
a Bagi Nyugdíjas Egyesület férfi és vegyes kara 
és a Muharay Elemér Népi Együttes. 
Ünnepi beszédet mond: Pávics Krisztina.   

Bag Nagyközség Önkormányzata

Meghívó
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

2008. évi költségvetés
Bag Nagyközség Önkormányzatának 
képviselõ-testülete 2008. február 14-én tartott
ülésen elfogadta az önkormányzat 
2008. évi költségvetését. 

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FÕBB TÉTELEI
BEVÉTELEK

I. SAJÁT BEVÉTELEK 191 972 000 FT
Intézmények mûködési bevétele 37 708 000 Ft
Általános forgalmi adóbevétel 6 454 000 Ft
Helyi adók 35 000 000 Ft
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 90 000 000 Ft
Iparûzési adó 35 000 000 Ft
II. ÁTENGEDETT MEGOSZTOTT BEVÉTELEK 143 689 000 FT
Személyi jövedelemadó 118 889 000 Ft

– Helyben maradó rész 36 654 000 Ft
– Kiegészítés 82 235 000 Ft

Talajterhelési díj 800 000 Ft
Gépjármûadó 24 000 000 Ft
III. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 9 666 000 FT
Egészségbiztosítási alaptól átvett pénzeszköz 6 596 000 Ft
Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz 3 070 000 Ft
IV. ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK 171 761 000 FT
Normatív állami hozzájárulás 146 660 000 Ft
Normatív kötött felhasználású támogatás 24 461 000 Ft
Egyéb támogatás (központi elõirányzat) 640 000 Ft
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 517 088 000 FT
Elõzõ évi pénzmaradvány 300 000 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 817 088 000 FT

KIADÁSOK

I. FOLYÓ (MÛKÖDÉSI) KIADÁSOK 390 169 000 Ft
Személyi jutattások 217 134 000 Ft
Munkaadókat terhelõ járulékok 69 490 000 Ft
Dologi kiadások 103 545 000 Ft
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 47 417 000 FT
Tárgyi eszközök 29 261 000 Ft
Nagyértékû tárgyi eszköz felújítása 11 004 000 Ft
Beruházások ÁFA egyenlege 7 152 000 Ft
III. TÁMOGATÁSOK, ELVONÁSOK 59 744 000 FT
Mûködési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre 22 993 000 Ft
Társadalom- és szociálpolitikai jutattások 36 751 000 Ft

IV. TARTALÉKOK 230 268 000 FT
V. HITELEK KAMATAI 19 490 000 FT

VI. EGYÉB KIADÁSOK 70 000 000 FT
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 817 088 000 FT

2008. évi költségvetési rendelet
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselõ-testületének
3/2008.(II.18.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi
költségvetésérõl
Az önkormányzat képviselõ-testülete a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. tv. 91.§ (1) bekezdésében, az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján 2008. évi pénzügyi tervérõl
(költségvetésérõl) az alábbi rendeletet alkotja.

A RENDELET HATÁLYA
1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselõ-testületre, annak bizottságaira,
a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott
költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE
2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67.§ (3) bekezdésében
foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét
a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A polgármesteri hivatal alkot egy címet. 
Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az általános
iskolai oktatás, az óvodai nevelés, a mûvelõdési tevékenység, az
egészségügyi ellátás, a temetkezés tevékenység, a tornacsarnok
igazgatási tevékenység, a szociális ellátás és a települési hulla-
dékkezelés. A címrendet a költségvetési rendelet 3/1 – 3/1/a
számú mellékletei tartalmazzák.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. §

(1) A képviselõ-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését
817 088 000 Ft bevétellel
586 820 000 Ft kiadással
230 268 000 Ft többlettel
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti,
kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. számú mel-
léklete alapján határozza meg a képviselõ-testület.
(3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2. szá-
mú melléklet tartalmazza.

4. §
(1) A képviselõ-testület a kisebbségi önkormányzat költségve-
tésének bevételi és kiadási elõirányzatát a rendelet 3/2. számú
melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §
A 3.§-ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti meg-
oszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 3/1. szá-
mú mellékletek tartalmazzák.

6. §
(2) A polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti
megoszlását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

7. §
A mûködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányza-
tokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerûen a 4/a. számú mel-
léklet tartalmazza.

A költségvetés pénzügyi mérlegét, fõbb tételeit az elfoga-
dott költségvetési rendeletet alább közzé tesszük. Jelenleg

a kötvény összege is bekerült a költségvetésbe, így lehetséges,
hogy a 2008. évi folyó bevétel 817 088 000 Ft, folyó kiadás 
586 820 000 Ft és a többlet 230 268 000 Ft. Ám a tényleges mû-
ködési célú bevételek és kiadások mérlege  szerint a 2008. évi 
bevétel 517 088 000 Ft, kiadás 586 820 000 Ft a hiány pedig 
69 732 000 Ft. Az önkormányzat könyvvizsgálójának javaslatá-
ra, a kötvénnyel kapcsolatos pénzügyi mozgásokat ezentúl kü-
lön, egy alszámlán kezelik majd.
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A költségvetés mellett Bag Nagyközség Önkor-
mányzatának képviselõ-testülete az alábbi témákról
tanácskozott még 2008. február 14-i ülésén.

A szavazatszámláló bizottságok új tagjai
Múltkori lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy annyi-
ban változott a választási eljárásról szóló törvény, hogy azok
a választópolgárok, akiknek a lakcíme csak Bag település
megnevezést tartalmaz, illetõleg akik igazolással rendelkez-
nek, a 2008. március 9-ére kitûzött országos népszavazáson
az 1. szavazókörben (Bagi Polgármesteri Hivatal Szent Im-
re u. 52.) szavazhatnak. Ebben a szavazókörben a szavazat-
számláló bizottság tagjainak számát ötrõl hét fõre kell emel-
ni a törvény értelmében. Ez a megváltozott jogszabályi in-
tézkedés, valamint az a tény, ahogy a régi tagokból néhá-
nyan nem vállalták a részvételt tette szükségessé, hogy a
képviselõ testület 4 új tagot válasszon a szavazatszámláló bi-
zottságokba. 

A képviselõ-testület egy tartózkodás mellett támogatta az
új tagok (Vargáné Tolmácsi Brigitta, Drávay Marianna, 
Kovács Istvánné, Bakonyi Bernadett) megválasztását.

Regionális hulladékgazdálkodás
2003 óta önkormányzatunk tagja az Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak. 

A társulás „Települési szilárd hulladéklerakókat érintõ,
térségi szintû rekultivációs programok elvégzése“ címû
pénzügyi alapra pályázatot kíván benyújtani, amihez szük-
séges a társult önkormányzatok anyagi hozzájárulása lakos-
ságszám arányosan. Bagra esõ összeg 108 798 Ft. E pályá-
zat mentén valósulna meg az aszódi és hévízgyörki szemét-
lerakó felszámolása, új korszerû szemétfeldolgozó kialakí-
tása. Ennek megvalósulásához a társulási tanács 61 millió
forint hitelfelvételrõl is döntött, és ebben kérte önkormány-
zatunk támogatását. 

Képviselõ-testületünk 9 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett (Antal Istvánné képviselõ nem volt jelen a szavazá-
son) határozatot hozott a pályázat benyújtásához szükséges
összeg biztosításáról, valamint támogatta a hitelfelvételt is.
Emellett határozatában kimondta, hogy a társulásnak fize-
tendõ tagsági díjat az éves költségvetésében biztosítja. 

Az óvoda fûtésének átalakítása, 
korszerûsítése
Felmerült az igény arra, hogy a jövõben az óvoda és az óvo-
da épületében helyet kapott konyha ezentúl külön fûtsön,
rendelkezzen önálló gázórával, azaz gázszámláit ne az önkor-
mányzaton keresztül fizesse. 

Képviselõ-testületünk 7 igen szavazattal 4 tartózkodás
mellett támogatta azt a  határozatot, melyben az óvoda fûté-
sének átalakítását a fûtési szezon befejeztével megkezdjék. A
munkálatokra 3 600 000 Ft-ot különítettek el, melyet az éves
költségvetésbe beépítettek. A testület felhatalmazta  a polgár-
mestert, hogy az átalakítási munkákra vonatkozó szerzõdése-
ket megkösse, valamint kimondták, hogy az átalakítások el-
végzése után a konyha bérleti szerzõdését felül kell vizsgálni,
új bérleti szerzõdést kell kötni.

8. §
(1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejá-
rat és eszközök szerint a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. §
A képviselõ-testület a költségvetési évet követõ 2 év várható elõ-
irányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, va-
lamint a gazdasági elõrejelzések ismeretében a 9. számú mellék-
letben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A KÖLTSÉGVETÉSI VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
10. §

Az önkormányzati szintû költségvetés végrehajtásáért a polgár-
mester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a
jegyzõ a felelõs.

11. §
(1) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználá-
sáról, valamint – az önkormányzat költségvetési szervei által java-
solt  elõirányzat-átcsoportosítások miatt – a költségvetési rendelet
módosításáról a képviselõ-testület a jegyzõ által történõ elõkészíté-
s után, a polgármester elõterjesztése alapján, félévente dönt.

12. §
(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegû kiadási elõirány-
zataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóvá-
hagyását követõen.

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK
13. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezése-
it 2008. január 1-tõl kell alkalmazni.

Bag, 2008. február 14.

Tóth Gábor Dr. Labundy Norbert 
polgármester mb. jegyzõ

Kihirdetve: 2008. február 14.

 

TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
Bagi TC ‘96 2 000 000 Ft

Bagi Mugharay Elemér 

Népmûvészeti Egyesület 2 000 000 Ft

Helytörténeti Baráti Társulat 200 000 Ft

Bagi Nyugdíjas Egyesület 400 000 Ft

Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 200 000 Ft

Bonifác Alapítvány 200 000 Ft

Zeneiskola 100 000 Ft

Szent András Alapítvány 300 000 Ft

„Százvirágú“ Kendõ Alapítvány 200 000 Ft

Bagi Polgárõrség 500 000 Ft

Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesülete 200 000 Ft

Szent Rita Karitasz 200 000 Ft

Postagalamb Sport Egyesület 50 000 Ft

ÖSSZESEN: 6 550 000 FT
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Önkormányzatunk képviselõ-testületének 2008. február
14-i ülésén Nagy Tiborné az Oktatási, Kulturális 
és Sportbizottság elnöke beszámolt az idei év kulturális
programtervezetérõl. 

Két hagyományos eseménnyel kapcsolatos tervezett válto-
zásról tájékoztatta a képviselõ társait az elnök asszony. El-

mondta, hogy az augusztus 20-i ünnepséget a tapasztalatok szerint
kevesen látogatják, ezért idén az ünnepet a megújult Hõsök teré-
nek átadásával kívánják egybekötni. Így a Hõsök terén rendezi meg
az önkormányzat az ünnepi mûsort, és tûzijáték is színesíti majd a
programot. Mindennek anyagi hátterét a civil szervezetek felaján-
lásaiból biztosítják. A falunap is új színt kap az idén, már folyik egy
nagyszabású, remények szerint akár országos hírûvé is válható
rétesfesztivál szervezése. Képviselõ-testületünk 10 igen szavazattal
1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az önkormányzat a falunapi
rétesfesztivál megrendezésére 1 millió forintot különítsen el. Nagy
Tiborné elmondta, hogy az önkormányzat célja az is, hogy minél
több fiatalt vonjon be a falu életébe. Ezért úgy gondolták, hogy
egy-egy nemzeti ünnep alkalmával egy-egy fiatalt kérnek fel, hogy
mondja el gondolatait az ünneppel kapcsolatban.                 -kr-

Aszódi mentõállomás támogatása
Kinka Attila, az Aszódi Mentõállomás vezetõje és Gyárfás 
Zsuzsa aszódi önkormányzati képviselõ azzal a kéréssel kereste
meg önkormányzatunkat, hogy a 12 települést ellátó mentõál-
lomás felújítási munkáit 200–300 ezer forinttal támogassák. Az
épület csatornái lyukasak, a garázsajtók szinte használhatatlanok,
a falak repednek, a mellékhelyiségekben pedig embertelenek a
körülmények. Aszód Város Önkormányzata már 300 000 Ft-ot
felajánlott a felújításra, önkormányzatunk képviselõ-testülete
pedig 200 000 Ft átutalását határozta el 11 igen szavazattal 
(dr. Péter Mihály nem volt jelen a szavazáson). 

Kérünk mindenkit, aki szívén viseli a mentõállomás sorsát
és szívesen felajánlja  anyagi segítségét, az a következõ számla-
számra fizesse be adományát „Mentõállomás“ jeligével.

Aszód Városért Alapítvány számlaszáma: 
1742166-20005849-00000000      
Az alapítvány címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Éves szerzõdés a Galga Televízióval
Képviselõ-testületünk 11 igen szavazattal (dr. Péter Mihály
nem volt jelen  a szavazáson) támogatta, hogy a Galga Tele-
víziónak fizetett önkormányzati támogatás összege az inflá-
ció mértékével (8%-kal) emelkedjen. A Galga Televízió azon-
ban jelezte, hogy az elmúlt évben nagyon hosszú volt egy-egy
testületi ülés, ezért idén idõarányosan kíván készítési és köz-
vetítési díjat felszámolni. Tóth Gábor kérte a Galga Televízió
jelen lévõ vezetõjét, hogy errõl egy késõbbi idõpontban
egyeztessenek, ugyanakkor felhívta képviselõ társai figyel-
mét, hogy hasznos lenne az üléseken a parlamenthez hason-
lóan idõkorlátokat bevezetni.

Térségi szintû munkavédelem
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
javasolta a társult önkormányzatoknak, hogy a munkavédelmi
feladatokat ezentúl az önkormányzatok ne önállóan, külön-
külön lássák el, hanem ezt a társulás végezze el, és az önkor-
mányzatok lakosságarányosan fizessék ennek költségét. Képvi-
selõ-testületünk 9 igen szavazattal  2 tartózkodás mellett (dr.
Péter Mihály nem volt jelen  a szavazáson) támogatta az elkép-
zelést, és határozatot hozott arról, hogy erre a célra 288 000 Ft-ot
az ez évi költségvetésébõl biztosítson az önkormányzat.

Hõsök tere felújítási munkálatai
Dénes Miklós képviselõ elmondta, hogy Baczoni Péter ker-
tészmérnök elkészült a Hõsök terén lévõ park felújítási ter-
veivel. Amint az idõ engedi, a beteg fák kivágásával kezdõd-
nek a munkálatok, amelyeket a polgármesteri hivatal udva-
rára szállítanak. A kivágott fákat pedig, a Szociális Bizottság
döntése alapján, a rászorulókhoz juttatják el. 

A tûzgyújtásról
Mondok Ervin képviselõ az ülésen felvetette azt a lakossági ké-
rést, hogy a tavaszi és õszi idõszakban ne csak a hét egy napján
lehessen elégetni a kerti zöldhulladékot, hanem erre legalább
még egy napot jelöljön ki az önkormányzat. Tóth Gábor pol-
gármester ígéretet tett, hogy igyekeznek orvosolni a problémát.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

Falunapi rétesfesztivál

Szeméthegy a Petõfi forrásnál

A  forrás és vidéke Petõfi Sándor kedvelt kirándulóhelye volt, mikor
Aszódon diákoskodott. Manapság biztosan nem szívesen látogatná
ezt a helyet, hiszen a forrás körül hegyekben áll a szemét. Sokan
jönnek ide, hogy a magas magnézium tartalmú forrásvízbõl vigyenek
haza, ám a természet adakozását szemeteléssel hálálják meg. 
A Bagi Polgármesteri Hivatal közmunkásai február elején több 
napon keresztül igyekeztek megtisztítani a forrást és a mellette
lévõ parkolókat a turisták szemetétõl.                   KÖSZÖNJÜK NEKIK!

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2008. ÉVI RENDEZVÉNYTERVE:
– március 15.: az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
emlékünnepélye, fáklyás felvonulás, majd megemlékezés 
a mûvelõdési házban;
– június 6–7.: falunap rétesfesztivállal egybekötve; 
– augusztus 20.: Szent István napi megemlékezés 

a Hõsök terén, a felújított park átadása, tûzijáték; 
– szeptember 20.: szüreti bál a Muharay Elemér Népi Együttes 

részvételével;
– október 23.: az 1956-os forradalom és szabadságharc emlék

ünnepélye a mûvelõdési házban; 
– december 21.: falukarácsony
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Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának 0–24 óráig hívható telefonszáma: 06-20/516-5940 

RENDÕRSÉGI HÍREK 

Az Aszódi Rendõrõrs tájékoztatása szerint még janu-
árban megrongálták a bagi vasútállomáson a közvilá-

gítást, amit a MÁV Rt. februárban jelentett a rendõrségnek.
Február 6-án az állomásnál lévõ kocsmába is betörtek isme-
retlenek és készpénzt vittek el.  A Szent András utcában az
egyik családi ház gázóráját vitték el, és a Nefelejcs utca egyik
házának pincéjébe is be akartak törni, de a tulajdonos haza-
érve megzavarta az illetékteleneket.  A Temetõ-dûlõn há-
rom hétvégi házába is betörtek az elmúlt hónapban. Az egyik-
be az ajtó felfeszítésével jutottak be a tolvajok, és fûnyírót,
permetezõt és egy tévé készüléket vittek el. A másik hétvégi
házból ruhanemûket, rézcsöveket, a harmadikból kerékpárt,
alumíniumot és csaptelepet vittek el. 

Baleset is történt februárban. A bagi benzinkútról kika-
nyarodó személyautó belehajtott az ott várakozó rendõrségi
autóba. A benne ülõ rendõr kisebb sérülést szenvedett. 

A Gödöllõi Rendõrkapitányság ismét az emberek jóhisze-
mûségére specializálódott bûnözõkrõl tájékoztatta lapunkat.
Február 16-án Turán egy 82 éves férfihez csöngetett be, két
ismeretlen férfi azzal, hogy ócskaságokat és fémhulladékokat
vásárolnának. Az idõs férfi felajánlotta megvásárlásra a rossz
televízió készülékét, amiért 10 000 Ft-ot adtak volna az is-
meretlenek, akik arra hivatkoztak, hogy csak 20 000 Ft cím-
letû bankjegyük van és az idõs férfi adjon viszsza a pénzbõl.
Eközben kifigyelték, hogy a férfi hol tartja a pénzét, és míg
az egyikük elterelte figyelmét a másik férfi ellopta több száz-
ezer forintját. 

Két nappal késõbb Gödöllõn két ismeretlen nõ csönge-
tett be egy lakásba azzal, hogy õk Kárpátaljáról érkeztek és
tollat, dunyhát vásárolnak fel. A lakásában egyedül tartózko-
dó 79 éves asszony beengedte õket, és míg az egyik nõvel a
párnákat nézték a másik nõ eltulajdonította a pénztárcáját.

Fodor Mihály a bagi Arany János
Általános Iskola igazgatója, ön-

kormányzati képviselõ Bag nagyközség
Önkormányzatának legutóbbi képviselõ-
testületi ülésén a költségvetés tárgyalása-
kor módosító indítványt nyújtott be.
Ebben képviselõ társai támogatását kérte
abban, hogy az elkövetkezendõ tanév-
ben indíthassanak újra – a tavalyi költ-
ségvetési megvonás miatt megszüntetett
–  kis létszámú osztályt olyan gyerekek
számára, akik egy független szakmai bi-
zottság véleménye szerint tanulási ne-
hézségekkel küzdenek. Kényes kérdés ez
falunkban, hiszen ebbe az osztályba túl-
nyomó részt cigány gyermekek kerül-
nek, ami automatikusan a szegregálás
(elkülönítés) vádját ragasztja iskolánkra. 

A mai oktatási kormányzat az integrá-
lás (összevonás) irányelvét követi, azaz cél-
ja, hogy ezek a sajátos nevelési igényû gye-
rekek együtt tanuljanak azon társaikkal,
akiknek semmiféle fizikai vagy pszichés
nehézséggel nem kell küzdeniük tanul-
mányaik során. Az elv természetesen
nem rossz, csak éppen nagyon egyoldalú.
Mert valóban a sajátos nevelési igényû
gyerekek egy részére jótékonyan hat a
„normális“ társaikkal való együtt tanulás.
Kétségtelen tény az is, hogy a „normális“
gyerekek felnõve sokkal toleránsabbak
lehetnek társaikkal szemben, ha ilyen
gyerekekkel ülnek egy padban. Ez mind
nagyon jó és szép, de csupán a hátrányos

helyzetben lévõk érdekeit nézi. Egy nor-
mális nevelési igényû gyerekre pedig az
van jótékony hatással, ha vele hasonló ér-
telmi képességû, de még jobb, ha nálánál
jobb értelmi képességû gyerekkel ül egy
padban. Fodor Mihály igazgató elmond-
ta, hogy mára olyan helyzet alakult ki az
iskolában ezen osztály hiánya miatt, hogy
az elsõ, második osztályokban nagyon
nehéz normálisan tanítani. Azt is el-
mondta, hogy a kis létszámú osztály lé-
nyege, hogy az ott tanulók lassabban ha-

ladnak, két év alatt végeznek el egy osz-
tályt, akár több fejlesztõ pedagógus segít-
ségével, és legtöbbjük késõbb utoléri tár-
sait és bekerül a normál tagozatra. 

Nincsen tehát az integráció irányel-
vével semmi probléma abban az esetben,
ha egy iskolában csupán néhány sajátos
nevelési igényû tanuló tanul, ám abban
az esetben, ha a számuk egy-egy osztály-
ban magas, már nekik is és társaiknak is
jobb, ha külön foglalkoznak velük, és így
fel tudják zárkóztatni õket. -kr-

A JÖVÕ TANÉVBEN ÚJRA INDUL KIS LÉTSZÁMÚ OSZTÁLY ISKOLÁNKBAN

Mely gyermekek tartoznak a sajátos nevelési igényû gyerekek csoportjába?
A közoktatási törvény szerint minden olyan gyemek, aki a szakértõi és rehabili-
tációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogya-
tékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, illetve azok, akik pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozottak pl. dyslexia (olvasászavar),
dysgraphia (írászavar), dyscalculia (számolászavar), mutizmus (alkalmazkodó
viselkedés zavara), kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar (a figyelem-
zavar miatt a feladathelyzet elveszti vonzását).

Milyen feltételeket kell biztosítani oktatásukhoz az óvodában, iskolában?
A  gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai neveléséhez és okta-
tásához, a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelõ gyógy-
pedagógus, konduktor foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges
speciális tanterv, tankönyv és más segédletek; magánoktatáshoz, integrált óvo-
dai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz, a képzési kötelezettséghez, az
illetékes szakértõi bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szük-
séges szakirányú végzettségû gyógypedagógus foglalkoztatása; a foglalkozá-
sokhoz szükséges speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és
technikai eszközök; a gyermek, tanuló részére a szakértõi és rehabilitációs 
bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása.

Felzárkóztatás, nem elkülönítés
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A nyitószám egy hagyományos, régi bagi lagzi fon-
tosabb történéseit elevenítette fel. A mûsorszám

után Ritecz György, a Bagi Muharay Elemér Népmûvé-
szeti Egyesület vezetõje lépett a színpadra, hogy elbúcsúz-
tassa az immáron egy évtizede a võlegény és menny-
asszony szerepét táncoló Benkó Évát és Czira Tibort. Az
együttes hagyománya szerint ezt mindig a legfiatalabbak
táncolják, így eljött az idõ a stafétabot átadására. Ajándék-
ként oklevelet és egy órát vehetett át a két táncos, utalva
arra, hogy sajnos múlik az idõ.

Varga Mihály ízesen elõadott meséjén ezen a gálán is jót
mulathattunk. A számok között részletekben mondta el Az
elõbb a tánc, aztán a lakoma címû magyar népmesét, amirõl
egyébként az idei gálamûsor a címét kapta.

Aztán sorra léptek a színpadra a gyerek, az ifjúsági és
felnõtt csoportok táncosai a Fix-stimm zenéjére ropva a
táncot. Volt olyan pillanat, mikor egy édesanyának három
gyermeke is a színpadon volt...

A mûsor végén az együttes és az egyesület is külön-kü-
lön köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt év-
ben segítették munkájukat. 

Ifj. Rónai Lajos, az együttes mûvészeti vezetõje elsõ-
ként Ritecz Györgynek, az egyesület vezetõjének mondott
köszönetet, majd a bagi Dózsa György Mûvelõdési Ház
dolgozóinak, akik mindent megtesznek, hogy az együttes
próbái és fellépései zökkenõmentesek legyenek. Megkö-
szönte Bag Nagyközség Önkormányzatának támogatását
és Péter Tibor, az egyesület titkárának áldozatos munká-
ját is. Virágcsokrot vehetett át Gyetván Anita és bort 
Balatoni László, akik a gyermekcsoportok táncóráinak
vezetésével nyújtanak segítséget a mindig elfoglalt 

mûvészeti vezetõnek. Bor járt Varga Mihálynak, aki már
három éve elmaradhatatlan szereplõje a gáláknak ízesen
elõadott meséivel, valamint a Fix-stimm zenekarnak.

Õt Ritecz György követte a színpadon, aki elsõként a
okleveleket adott át kitüntetõ elismerésként azoknak, akik
10, 15, 20, 30, 35 éve tagjai az együttesnek. 

Bartel László, az Indi-car kft. ügyvezetõje, nem volt jelen,
õ korábban kapott ajándékot köszönetül azért, hogy a kft.
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül szállítja az együttes tagjait
vidéki fellépéseikre. Mondok Ervin gyönyörû boroskészletet
kapott azért, hogy igyekszik a mûvelõdési házban minden
nehézséget orvosolni a próbák, elõadások alakalmával.

Péter Tibornak és ifj. Rónai Lajosnak névre szólóan
palackozott finom borral köszönte meg az egyesület és az
együttes egész éves munkáját.

Végezetül Ritecz György rámutatott a falon függõ gyö-
nyörû rézfokosra, amit az augusztus végén Zakopanéban
megrendezett Nemzetközi Hegyvidéki Folklórfesztiválról
hozott haza az együttes, ahol a hagyományõrzõ együttesek
kategóriájában harmadik helyezést ért el. Az egyesület elnö-
ke végigtekintve a termen felvetette a táncosoknak, hogy
jövõre talán két elõadást is lehetne tartani, hogy minden ér-
deklõdõ kényelmesen leülhessen. -kr-

A MUHARAY ELEMÉR NÉPI
EGYÜTTES GÁLAMÛSORA

2008. február 9-én a bagi mûvelõdési 
házban nagyon sokan kíváncsiak voltak a

Muharay Elemér Népi Együttes gála-
mûsorára, úgyhogy elkélt volna jó néhány 

pótszék, hogy mindenki le tudjon ülni. 
Családtagok, ismerõsök, barátok és érdeklõdök

töltötték meg a nézõteret, kíváncsian várva
az együttes tavalyi évben készült új  

koreográfiáinak bemutatását.

Elõbb a tánc, aztán a lakoma!

KITÜNTETÕ ELISMERÉSKÉNT oklevelet vehettek át: 
Tóth Petra, Alexa Róbert, akik 10 éve, Kiss Jánosné,
aki 15 éve, Hajdú Józsefné és Péter Tibor, akik 20 éve
tagjai az együttesnek, valamint Tóth Jánosné, aki 
30 éve és Lados László, aki 35 éve tagja az együttesnek.
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Környezettudatos óvoda – 
indul a palackzsugorítás
DRÁGA ANYUKÁM, APUKÁM, 
TESTVÉREIM, NAGYIÉK!
Kérlek titeket, vigyázzatok a Földre, hogy
még akkor is gyönyörködhessek a nyíló
virágokban, a madarak csicsergésében,
mikorra felnövök, és még ihassak friss
forrásvízbõl is. Ígérem, én is vigyázni fo-
gok a Földre. Nem szemetelek, nem káro-
sítom a környezetet, így remélem unokái-
tok, a jövõ nemzedéke is élvezheti majd a
természet szépségeit.

A gyerekek kérését megfogalmazta 
Kovács Istvánné mb. óvoda vezetõ

Óvodásaink és családjuk környezettuda-
tos gondolkodásra, illetve életmódra ne-
velése érdekében óvodánkban gyûjtik a
PET palackokat, amiket az újjonan be-
szerzett palackzsugorító gép segítségével
lepréselnek. A zsugorított palackokat
„visszaváltják“, darabját 2 Ft-ért átveszi
egy erre szakosodott hulladékkezelõ cég.

Ha felesleges PET palackokat nem a
szemétbe dobjuk, hanem elvisszük az
óvodába, akkor támogatóként némi
anyagi forráshoz juattatjuk az óvodát,
ugyanakkor hozzájárulunk az újrafeldol-
gozható mûanyag hulladékok mennyisé-
gének növekedéséhez, a háztartási hulla-
dékunk mennyiségének, illetve térfoga-
tának jelentõs csökkennéséhez. Óvo-
dánk várja tehát a szûk nyakú, cimke

nélküli, kiöblített és kicsöpögtetett PET
palackokat, hogy csökkentsük a Földün-
ket érõ környezeti megterhelést, jó pél-
dát mutatva ezzel gyermekeinknek.

Húsvéti vásár az óvodában
2008. március 10–14-ig reggel
7.30–9.00-ig és délután 15.00–16.30-ig
ismét húsvéti vásár lesz az óvodánkban.
Várjuk a felajánlásokat, portékákat, és
hívunk minden kedves érdeklõdõt.

Óvodai felvételi jelentkezés
A leendõ óvodás kisgyermekek óvodai
beiratkozása április 7-én és 8-án
7.30–16.00 óráig lesz a Bagi Napközi
Otthonos Óvodában.

Köszönjük a segítséget
Társadalmi munkában és az önkormány-
zat segítségével kialakítottak egy felnõtt
mosdót az óvoda területén. Köszönetet
mondunk Tóth Mihálynak, Juhász 
Lászlónak, Hajdú Józsefnek és Szabó 
Jánosnak az önzetlen munkavégzésért,
Tóth Csabának és Kovács Istvánnak a
felajánlásaikért. Ezzel hozzájárultak ah-
hoz, hogy minimális befektetés révén
megvalósuljon a bõvítés az óvodában.

Sok kicsi sokra megy
Az óvodában gyûjtötték a forgalomból
kivont 1 és 2 forintosokat. A gyûjtésbõl
16 000 Ft jött össze. Mindenkinek kö-
szönik, aki az óvodára gondolt!

ÓVODAI HÍREK 

MÁRCIUS IDUSA (folytatás az elsõ oldalról)

Bagon hagyományosan a temetõ-
ben kezdõdik az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc emlékün-
nepélye Lázár Lajos sírjának ko-
szorúzásával. 

Lázár Lajos tüzérfõhadnagyként
harcolt a magyar szabadságért,

bátyja Lázár Vilmos pedig az aradi vér-
tanúk egyike lett. Lázár Vilmos örmény
származású magyar nemesi családban
született. Noha a szabadságharcban csak
ezredesi rangot viselt, mint önálló had-
testvezénylõt a szabadságharc táborno-
kaival együtt állították az aradi hadbíró-
ság elé. Mivel a császári csapatok elõtt
tette le a fegyvert, „kegyelembõl” golyó
általi halálra ítélték. 

Kivégzése elõtti utolsó  mondata ez
volt: „Ki tehet arról, hogy ilyen a ma-

gyar sorsa? Krisztus keresztje tövében
érett apostollá az apostolok lelke és bi-
tófák tövében kell forradalmárrá érni a
magyar lelkeknek.“

Az õ öccse volt tehát Lázár Lajos tü-
zérfõhadnagy, kinek sírját a bagi hazáju-
kat szeretõ ünneplõk minden március
15-én megkoszorúzzák. Lázár Lajos a
szabadságharcban vállalt szerepe miatt
emigrálni kényszerült. Törökországból a
kiegyezés után, 1867-ben tért haza, és
Domonyvölgyben tanított. Halála elõtt
tíz évig Bagon élt nyolcvanhárom éves
korában, 1902. augusztus 17-én halt
meg. Síremlékét a bagi temetõben 1907-
ben emelték az õ és bajtársai emlékére. 

/Felhasznált forrás: Egres, a bagi
Helytörténeti Baráti Társulat tájékoz-
tatója, Horváth Lajos: Bag Története/

-kr-

Az én hazám!
Magyarország, te vagy az én hazám.

Itt születtem, itt voltam gyermek, 

Itt nevelt fel az édes jó anyám.

Életem során bárhová megyek,

Ha megszólal a magyar himnusz

Nem sírok, de mégis könnyezem.

Magyarország, te vagy az én hazám.

Itt születtem, itt lettem ember.

Ezen a szent helyen 

Ismerõsként köszöntenek a fák,

Lombjai alatt a megfáradt 

vándor is nyugalmat talál.

Valami ott fent, úgy érzem,

vigyáz reám.

Kérlek, ne hagyj el engem.

Kérlek, ne hagyd el hazám!

Bálint Piroska

„Hol sírjaink domborulnak...“

BABA-MAMA KLUB
Nyárig még három 
alkalommal várja
Geizerné Péli Melinda
és Antalóczyné Kurucz
Ágnes óvó néni az 
óvodába még nem járó,
de a közösséget már
igénylõ gyerekeket. 
Idõpontok:

március 12.
április 16.
május 14.

A klubdélutánok 
16.30-kor kezdõdnek.
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BAGI HAGYOMÁNYOK

ÉRTÉKÕRZÕ

 

– Ha jól tudom nem meseíró volt a polgári
foglalkozásod. 
– Besenyszögön születtem, ami Szolnokhoz
van közel. Imádtam az iskolát, és már egészen
kis koromtól tanár akartam lenni. Sajnos,
amikor az 5. osztályt befejeztem, beteg lett
az édesanyám. Attól kezdve csak úgy tudtam
tovább tanulni, ha közben dolgoztam. Ret-
tenetesen nehéz idõszak volt ez! Mégis sike-
rült matematika-fizika szakos tanári diplo-
mát szereznem, így a vágyam teljesülhetett.
Azért azt el kell árulnom, hogy legszíveseb-
ben magyar szakra jelentkeztem volna, mert
mindig szerettem az irodalmat, több próza-
és szavalóversenyen is részt vettem, de akko-
riban magyarosokra nem volt szükség.
Azért az irodalomtól sem szakadtam el soha.
A Faraday törvény és a 2x2 adott, azon nem
változtathattam, sem az egyenleteknél azon,
hogy az „x” mivel egyenlõ, de minden adan-
dó alkalmat kihasználtam, hogy egy-egy
szép regényrészlettel a tanulóimnak mást is
adjak, mást is tanítsak. Tiszteletet, szeretetet,
együttérzést egymás és a felnõttek iránt, meg
hogy elgondolkoztassam és a jó cselekedetek
felé tereljem õket. Például nem egyszer fel-
olvastam Fekete István Tüskevár címû
könyvébõl azt a részletet, ahol a fiával nem
törõdõ apa egyszer megajándékozza gyer-
mekét egy puskával. Az aztán meglõ egy
boldogan daloló madárkát, akit sebesülten
rögtön elkap egy ragadozó madár. Egyik pil-
lanatról a másikra a boldog madárka eltû-
nik, elpusztul. A gyerekek néma csöndben
hallgatták, meghatódtak, elgondolkodtak a
történteken, és bíztam benne, hogy õk már
nem fognak így cselekedni. Mennyire sze-
rettem a gyerekeket! Milyen sok szeretetet
kaptam tõlük! Aztán nyugdíjba mentem.
1961-tõl 1993-ig tanítottam itt, Bagon.
– Nyugdíjasként kezdtél meséket írni?
– Igen. A két unokámon kívül ugyanis el-
fogytak mellõlem a gyerekek, de a mesé-
immel, úgy érzem, hidat tudok képezni új-
ra feléjük. Itt vagyok én a meséimmel, a
gyerekek olvassák õket, s az így keletkezett
hídon találkozunk. Ezért írok, hogy a híd
megmaradjon.
A mesék írását azonban már 1960-ban el-
kezdtem. Meseíró pályázatot hirdettek ak-
koriban, és az elkészült mûveket Összefogás
címmel antológiaként megjelentették. Eb-

ben már szerepelt egy mesém. Aztán Nádud-
vari Anna újságíró kérésére írtam egy mesét
a Mikulásról a Pest Megyei Hírlap számára.
A Litera Kiadó Mesék kicsiknek, nagyoknak
címû kiadványa is közölte egy mesémet. Az
Alterre Kiadó antológiájában elõször két
mesém, majd az Ez is én vagyok címû kiad-
ványban már három mesém jelent meg. 
A Pont Kiadó Fordulópont címû kiadvá-
nyában megjelent egy felhívás, hogy készít-
se el bárki Az élet vize címû spanyol mese
átdolgozását. Az én átdolgozott mesémet
meg is jelentették.
Azonban igazán meseírással valóban a
nyugdíjaztatásom után kezdem foglalkoz-
ni. A Gödöllõi Szolgálat címû újság írta ró-
lam, igen találóan és kedvesen az Új szerep-
ben a matektanár címû cikkében, hogy
amikor megváltozott az életem és nyugdí-
jas lettem, akkor kinyílt a szívem másra.
Biztos meg tudnám egy-egy képlettel ma-

gyarázni – írták –, hogy a matek helyét a
mesék hogyan váltották fel bennem.
Az elsõ könyvem A Jóságos Erdei Varázsló
2001-ben jelent meg a Cicero Kiadónál.
Aranyos a megjelenés története. A könyvhé-
ten Kamarás István A csigamese címû köny-
vét akartam az íróval dedikáltatni. A megje-
lölt sátorban egy hölgyet találtam, akinek el-
mondtam, hogy azért akarom dedikáltatni
ezt a könyvet, mert nekem is van egy csiga-
mesém, én ugyanis szintén írok meséket. –
Igazán –  kerekedett el a hölgy szeme –, ak-
kor küldje el nekem minél hamarabb õket!
Kiderült, hogy Szamosi Ivánnéval, Mari-
annal hozott össze a sors, aki a Cicero Ki-
adó ügyvezetõ igazgatója. Neki aztán meg-
tetszettek a meséim és kiadta õket. 
A második könyvem idén jelent meg az
Alterra Kiadónál több támogató segítségé-
vel. A címe A Galgaparti varroda.
Még Szlovákiába, Ipolyszalkára is elkerült
a könyvem. Egy magyartanár A fogatos
csacsi címû mesémmel felkészítette egyik
tanítványát a szobi és esztergomi mese-
mondó versenyekre. A kisfiú mindkét ver-
senyen elsõ helyezett lett. 
Az interneten rábukkantam, hogy egy sze-
gedi középiskola felvételi lapján és egy álta-
lános iskola nyári szünetre ajánlott olvas-
mányai között is szerepelt a mesekönyvem.
Alig akartam hinni  a szememnek!
– Lesz-e folytatás, mik a terveid?
– A kicsiknek rövidesen elkészül egy szép
képekkel illusztrált mesekönyvem, valószí-
nûleg A palást lesz a címe. Szeretném, ha a
júniusi könyvhétre már megjelenne az
Alterra Kiadó gondozásában. 
Idén lesz Mátyás királyunk születésének
565 éves és királlyá választásának 550 éves
évfordulója. A Költészet napján, április 11-én
a Bagi Helytörténeti Baráti Társaság ezért
mesemondó területi versenyt hirdetett há-
rom korcsoport részére. Lehet, hogy ad-
digra én is  megírok egy mesét Mátyás ki-
rályról. A továbbiakban is szeretnék mesé-
ket írni, hiszen igen fontosnak tartom ezt a
mûfajt. Minden gyerek mesével kezdi az
irodalommal való ismerkedést, és nem
mindegy, hogy azokból milyen élményeket
szerez, tanul. Felelõsek vagyunk nekik írt
szavainkért, történeteinkért.

Baczoniné Felszeghy Katalin

A Jóságos Erdei Varázsló 
és a Galgaparti varroda

Igen nagy örömömre szolgált, 
amikor megtudtam, hogy Bag 
ismert nyugdíjas tanárnõjének,

Balázs Gusztávné Polgár Jutkának
megjelent második mesekönyve is

Galgaparti varroda címmel. Mivel
ez nemcsak neki, hanem falunknak
is nagy dicsõség, felkerestem, hogy

többet tudhassak meg írói 
tevékenységérõl. 

Balázsné Polgár Jutka
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z IGE olvasása által megértem
miért kell hálát adjak, mi az
Õ akarata magamra, gyüle-

kezetemre és családomra nézve.
Megismerem bûneimet és megvallom azokat. Kérem, hogy
az IGE által mutassa meg titkos bûneimet, hogy azokat is
tudjam a kereszt alá, a vér alá vinni, megvallani, és bocsá-
natot kérni. Bocsánatot kapok és megköszönöm azt. Segít,
hogy ne vétkezzem, de ha mégis megbotlok, kérem, legyen
szószólóm az Atyánál. Erõt ad, jó tanácsokat és vezetést
Szentlelke által. Érzem, hogy beharmatozza és megtermé-
kenyíti lelkemet, ahogy Jób mondja: „… gyökerem a vízig
nyúlik, ágaimra éjjel harmat száll.“ (Jób 29:19). „Lelkem
gazdagabb lesz, szíven erõsebb, olyan leszek, mint a víz
mellé ültetett fa… és nem fél, ha jön a hõség“ (Jer.17:7–8). 

Amint már említettem, Istennek Igéje lelki életem lelki
kenyere, táplálék, amely az örök életre is táplál. Erõt, bizton-
ságot, tartást ad, tisztességre, becsületességre és szolgálatra
lelkesít, mi több szolgálatra hajt, buzdít. Tudom, hogy sokat
csetlek-botlok, akaratom ellenére is, de az Úr felemel, meg-
erõsíti lábamat, hogy haladhassak a mennyei cél felé vezetõ
úton. Feleségemmel és az itthon lévõ gyermekekkel is elcsen-
desedünk az IGE közösségében, megbeszéljük az Igét és
együtt imádkozunk. Vallom, hogy áldott a belsõ szoba csend-
je, áldott dolog Isten Igéjének, szeretetének, és az Õ életkö-
zösségében idõzni. A család minden tagja, tehát a gyermekek

is megtartják a maguk csendességét,
igét olvasnak, imádkoznak. Tudjuk,
hogy az Istennel való közösséget, az
IGÉT senki és semmi más nem he-

lyettesíti. Nincs más forrás, melybõl az élet vize csörgedezne,
csak ez az egy, csak Jézus Krisztus és csak a Szentírás. Csak
ez éltet és tart meg az örökélet számára. Azért is fontos szá-
momra a csendesség, mert tudom, hogy felelõs vagyok a ma-
gam lelkéért, családomért, a gyülekezetért, népemért. 

Bûneim elrendezése, életem felülvizsgálása, különbözõ
dolgok helyretétele a legtöbb esetben, az egyéni csendesség-
ben történik meg, Isten jelenlétében, az IGE fényében. Isten-
nek csak hozzám szóló üzenetét a Vele való közösségben, a
négyszemközti beszélgetésben kapom meg. Meggyõzõdé-
sem, hogy a saját életem rendben tartásával tartozom min-
denkinek, akiket már fennebb említettem.

Fáj és szomorú vagyok, hogy csendességeim, csendessé-
geink nem mindig valósulnak meg a legjobban, de azért
örömmel mondom, hogy sok áldást nyerünk naponta, me-
lyekért igyekszünk hálát adni, és nem csak szavakban, ha-
nem életünkkel is.

Testvéri szeretettel ajánlom mindenkinek a legalább napi
egyszeri csendességet, úgy személyes, mint családi életében,
de ha lehetséges a többszörit is. Más lesz a napunk, szebb lesz
az életünk.

folytatjuk

MINDENNAPI KENYERÜNK: 2008. A BIBLIA ÉVE

NEKEM A BIBLIA...

!

JÓZSA FERENC:

A

MINDENNAPI KENYERÜNK

Krisztus a halottak feltámadásának mintája
Tavaszra várva
Csendesedik a téli szél a Galga vidékén,

Cinegék énekelnek a határban szerteszét.

Harkály, mint a nagybõgõ, rázendít a fánkon,

Hej, milyen vidám farsang februárban!

A kikelet magával hozza a tavasz  friss illatát, 

A föld ébredését, a virágok nyílását.

Emlékek törnek föl, közel, s távol,

Elmerengve nézek szét, a gyönyörû bagi tájon.

Nézem, a diófán az elhagyott fészket:

Idén is egy család érkezik majd bele?

Tekintetem a földön megáll.

Mit látok emberek! Tudni akarjátok?

Ahol tavaly színpompás tulipánjaim virultak,

most a hideg földön hófoszlányok lapulnak.

Virágágyásaimban, lent a mélyben,

fagyos földnek engedett az elkezdõdõ élet,

Kigyugta fejét, a tulipán, a jácint pompába,

még jó a meleg szobában az emberfiának, 

Olykor jólesik már egy nagy séta,

napok követik egymást, ó be szép ez az évszak.

Bölcs mondása lõn e vidéknek:

„JANUÁR, FEBRUÁR 

ÉS ITT A TAVASZ, ITT A „NYÁR!

Zdenkóné Tóth Margit

Húsvét az új élet ünnepe. Krisztus
feltámadt és feltámadásában ott

van a mi életünk is. Lehet az élet szenve-
dés, olajfák-hegyi elhagyatottság, nagy-
pénteki tragédia, kín vagy halál, ezentúl
már mindig benne lesz a feltámadás csí-
rája. Benne lesz fénylõ magja annak a ki-
olthatatlan tûznek, amit a feltámadt
Krisztus gyújtott az idõ és az örökkévaló-
ság számára.

Nagypéntek mutatja, kicsoda az 
Isten, húsvétkor pedig az tûnik ki, hogy
mivé lett az ember. Nagypéntek csodája
az, hogy Isten értünk megalázkodik,
megüresíti magát Istenségébõl, elrejtõzik
Isten dicsõségébe. Húsvét csodája pedig
az, hogy az ítéletbõl, a halálból elõhozza,
felemeli az embert. A feltámadásban a
második Ádám, Jézus arca mutatkozott
meg. Benne lehetünk új emberré, hozzá
hasonlóvá, isteni természet részeseivé.
„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus
Krisztusnak Atyja, a ki az Õ nagy irgal-
massága szerint újonnan szült minket élõ
reménységre Jézus Krisztusnak a halálból
való feltámadása által“ (1.Pét. 1:3).

„De megkérdezhetné valaki: hogyan
támadnak fel a halottak? Milyen testben
jelennek meg? Esztelen! Amit vetsz, nem
kel életre, míg elõbb el nem rothad, és
amit elvetsz, azzal nem a leendõ testet ve-
ted el, hanem csak a magot. (...) 

Így van a halottak feltámadása is. El-
vettetik romlandóságban, feltámasztatik
romolhatatlanságban... (1Kor. 15:35–45).

Ha elvetünk egy magot, az a földben
elrothad, de titokzatos módon, egy új
növény kel életre. Vagyis az nem számít,
hogy az emberi test elrothad, elporlad a
földben, mert az Isten a személyiségünk,
egyéniségünk lényegét õrzi meg. Isten a
semmibõl teremtette a világot, nincs
szüksége egy atomra sem, hogy föltá-
massza az embert. Ahogy a magba „be-
programozta“ Isten, hogy mikor kel ki
belõle az új élet, mikor hoz gyümölcsöt,
az emberbe is „beprogramozta“, hogy új,
örök életre kelljen, minõségibb új testben.

Az örök élet, egy magasabb rendû
világ, azt test és vér nem örökölheti. A
romlandó nem örökölheti a romolhatat-
lanságot...              sz.t.
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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 
 március 9–10.: DR. MÁRTON JÁNOS

Galgamácsa, Kiskút u. 62.,
telefon.: 06-30/400-9819

 március 15–16.: DR. HAJDÚ PÁL

Galgahévíz, Fõ u. 84., 
telefon: 06-30/475-1739

 március 22–23.: DR. DOBOS LÁSZLÓ

Tura, Thököly u. 35., 
telefon: 06-20/925-3824

 március 29–30.: DR. DÓKA JÓZSEF

Vácszentlászló, Kossuth u. 3., 
telefon: 06-30/270-6872

ORVOSI ÜGYELETEK!

APRÓHIRDETÉS!

R-PC PLANETT PEST MEGYEI I. OSZTÁLYÚ LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG 
2007/2008. ÉVI TAVASZI FORDULÓJÁNAK MÉRKÕZÉSEI

DÁTUM IDÕPONT MÉRKÕZÉS EREDMÉNY IFI EREDMÉNY

március 09. (vasárnap) 14.30 Pilisvörösvár – Bag " –– " " –– "
március 16. (vasárnap) 15.00 Bag – Gödöllõ " –– " " –– "
március 22. (szombat) 15.00 Dömsöd – Bag " –– " " –– "
március 30. (vasárnap) 15.00 Bag – Dunaharaszti " –– " " –– "
április 05. (szombat) 15.30 Kóka – Bag " –– " " –– "
április 13. (vasárnap) 15.30 Bag – Hévízgyörk " –– " " –– "
április 20. (vasárnap) 16.00 Õrbottyán – Bag " –– " " –– "
április 27. (vasárnap) 16.00 Bag – Tárnok " –– " " –– "
május 03. (szombat) 16.30 Tápiószecsõ – Bag " –– " " –– "
május 11. (vasárnap) 16.30 Bag – Üllõ " –– " " –– "
május 17. (szombat) 17.00 Diósd – Bag " –– " " –– "
május 25. (vasárnap) 17.00 Bag – Délegyháza " –– " " –– "
június 01. (vasárnap) 17.00 Bag – Felsõpakony " –– " " –– "
június 07. (szombat) 17.00 Érd – Bag " –– " " –– "
június 16. (vasárnap) 17.00 Bag – Nagykáta " –– " " –– "
AZ IFJÚSÁGI MECCSEK MINDEN ESETBEN A FELNÕTT MECCSEK ELÕTT KÉT ÓRÁVAL KEZDÕDNEK!

"

ELLPOTÁK A LÁBAM. „Ellopták a
biciklimet, a munkaeszközömet.
Kérem, ha valaki kisegítene egy
használt kerékpárral, nagyon
szépen megköszönném.“
Egy idõs, cukorbeteg bagi lakos
kérését tolmácsoltuk, aki olcsón
vásárolna kerékpárt. A felajánlá-
sokat a 06-28/409-174-es telefon-
ra kérjük. Köszönjük.

2008. április 1-jétõl változik 
a bagi posta nyitva tartási rendje. 
AZ ÚJ NYITVATARTÁS
Hétfõ: 8.00–12.00; 12.30–18.00
Kedd: 8.00–12.00; 12.30–14.00
Sze.–pént.: 8.00–12.00; 12.30–16.00

ÚJ NYITVA TARTÁS 
A POSTÁN!
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TÓTH GÁBOR
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

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

*
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.

FOGADÓÓRÁK#

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

IMPRESSZUM 

Szeretettel várjuk a Galga mente
nyugdíjasait a bagi sportpályán
rendezendõ nyugdíjas majálisra
2008. MÁJUS 3-ÁN 14 ÓRAKOR!

Fellépnek: a kistérség nyugdíjas
együttesei. A program keretein 

belül lehetõség nyílik a Galga menti
mûvészek kiállításának megtekinté-

sére, vásárlási lehetõséggel.

A MÛSOROK UTÁN ZENE, TÁNC, 
a zenét a Galga Expressz és 

a bagi Nyugdíjasok tánczenekara
szolgáltatja.

Büfé: DROP ÉS TÁRSA BT.

Érdeklõdni: Balázs János kistérségi
területi vezetõnél lehet 

a 06-70-2248-398-as telefonon.
A rendezvény védnöke: 

Tóth Gábor országgyûlési képviselõ

A jövõ IGENNEL kezdõdik!
A FIDESZ népszavazási kampányának
egyik állomása február 21-én Hévíz-
györkön volt. Dr. Mikola István, az Or-
bán-kormány egészségügyi minisztere
Tóth Gábor országgyûlési képviselõ, Bag
polgármestere kíséretében tisztelte meg
látogatásával a falut. 

Dr. Mikola István ismertette, hogy
milyen terheket tett a kormány az egész-
ségügyi reformnak álcázott megsarcolás-
sal az emberek vállára. Szakértõ politikus-
ként tárta elénk a népszavazás sikerének
fontosságát, milyen, a sorsunkat közvetle-
nül érintõ pozitív fordulat várható egy el-
söprõen sikeres népszavazást követõen.

Tóth Gábor beszélt a több biztosítós
egészségpénztárak hátrányáról. A tõle már
ismert, kemény stílusú kritikával illette
azt a szûk csoportot, amelynek érdeke az
üzleti alapon mûködõ egészségügy. Véle-
ménye szerint a magyar népnek már
nincs hova tovább hátrálnia!

Nincs mire várni, lépni kell! Az elsõ
lépés a Népszavazás sikerre vitele! 

A színvonalas elõadásokat követõen a
résztvevõk közül többen kérdésekkel for-
dultak a politikusokhoz.

Örömmel láttuk, hogy több háziorvos
is eljött a rendezvényre. Dr. Balatoni
Gyöngyi, Bag körzeti orvosa hozzászólá-
sában elmondta, hogy a március 9-i 
Népszavazáson mindhárom kérdésre
„IGEN“-nel fog szavazni. 

A jövõnk rajtunk múlik! A felelõsség
a mi vállunkon van! El kell dönteni, hogy
belenyugszunk-e abba, hogy becsaptak
bennünket, vagy pedig véleményt mon-
dunk a Gyurcsány-kormány – saját ma-
guk által is bevallott – hazug, a magyaro-
kat tönkretevõ politikájáról. Minél na-
gyobb a Népszavazás sikere, annál na-
gyobb az esély, hogy véget vetünk a kor-
mány ámokfutásának. Hiszen a népaka-
rattal szemben nem lehet kormányozni!

Ezért március 9-én mindannyian sza-
vazzunk, „IGEN“-nel, mert: „A JÖVÕ
IGENNEL KEZDÕDIK!“
Bereczki Jánosné, választókerületi titkár

HELYREIGAZÍTÁS! Elõzõ lapszámunkban sajnos két ifjú hölgy és egy ifjú úr
nevét is rosszul írtuk az iskolai farsangról szóló beszámolónkban. Elnézést ké-
rünk tehát KATONÁS LILLÁTÓL, JÓZSA SZIMONETTÁTÓL és TÓTH MÁRKTÓL.

Nyugdíjasaink szellemi vetélkedõjérõl szóló cikkünkben tévesen írtuk azt, hogy 
a feladatlapok összeállításában egy hévízgyörki tanárnõ vett részt, ugyanis õ
HORVÁTNÉ BANKÓ EDIT volt, aki galgahévizi lakos és iskolánkban tanít. 
Tévedéseinkért elnézést kérünk minden érintettõl.                   -szerk-

Meghívó!! !
„Szép hazám, Magyarország”

RAJZVERSENY 
„Szép hazám, Magyarország” címmel 
a bagi Dózsa György Mûvelõdési Ház 

RAJZVERSENYT HIRDET
gyermekek és felnõttek részére, 

akik tehetséget és kedvet 
éreznek a rajzoláshoz. 

Szívesen vesszük azokat a pályamûveket,
amelyek a címben megadott témakörön

belül a környezetvédelem gondolatát 
is megjelenítik. 

A beérkezett rajzokból KIÁLLÍTÁST 
RENDEZÜNK, majd 2008. június 6-án, 

a bagi falunap elsõ napján 
adjuk át a legjobb munkákért 

a megérdemelt díjakat.
A pályamûveket rajz szakos tanár 

felügyeletével bíráljuk el. 
Az alkotásokat 2008. április 31-ig 

a bagi mûvelõdési házban lehet leadni. 
Mûvelõdési Ház

Egy mozgássérült kisgyermeknek
nagyon nagy szüksége lenne egy
elektromos kerekesszékre, hogy 
iskolába tudjon járni. 
Megvásárlásához szükséges pénz
elõteremtéséhez családja mûanyag
palackok kupakjait, illetve mûanyag,
törött, kerti székeket, asztalokat
gyûjt. Kérünk mindenkit, aki tud, 
segítsen! A kupakokat és törött 
mûanyag székeket, asztalokat kér-
jük jutassák el az alábbi címre:
TÓTH CSABÁNÉ, BAG SZÕLÕ U. 7. 

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGÜKET !

MÛANYAG KUPAKOK
JÓTÉKONY CÉLRA!

KÖZLEMÉNY!
A népszavazást megelõzõ kampány-
csend miatt elmaradt nõnapi 
ünnepséget 2008. március 30-án 
16 órai kezdettel tartjuk a Mûvelõdési
Házban tavaszköszöntõvel egybekötve,
mûsorral, zenével, vendéglátással.

Bagi Nyugdíjas Egyesület , Bagi Polgári Kör


