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Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja

Ára: 100 Ft

A TARTALOMBÓL
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A HIT ÉS A ZENE

VIRÁGOS FALUNKÉRT

Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2008. március
27-én rendkívüli ülést tartott, ahol
a Szõlõkalaja 1. szám alatti ingatlan
megvásárlása volt a fõ téma.

Novák Istvánnéval, Bag ismert
zenetanárnõjével és tehetséges
lányával, Novák Évával beszélgetett munkatársunk múltról,
jelenrõl, jövõrõl.

Önkormányzatunk vidám versenyt
hirdet, melynek során a házak elõtti
kiskert rendezettsége kerül a figyelem
középpontjába. A nevezési tudnivaló
az utolsó oldalon található.

2. oldal

6. oldal

12. oldal

Tavaszköszöntõ

Március 30-án, az év talán legelsõ igazán napsütéses, meleg
vasárnap délutánján úgy tûnik, az idõjárás is a tavaszt köszöntötte,
ahogyan a Bagi Nyugdíjas Egyesület és Bagi Polgári Kör közös
rendezvénye a mûvelõdési házban.
Balázs János, a Bagi Nyugdíjas
Egyesület vezetõje bevezetõjében
elmondta, hogy idén elmaradt falunkban
a nõnapi ünnepély a népszavazást megelõzõ kampánycsend miatt, ezért ezt pótolva
most hívták a falu lakosait egy zenével,
vendéglátással egybekötött tavaszköszöntõ ünnepségre. „Szeretné – mint mondta
–, ha több bagi civil szervezet is csatlakozna a rendezvényhez, mint szervezõ, támogató, mert végtére is együtt élünk, mind-

annyian bagiak vagyunk. Fogjunk össze,
hátha úgy többre megyünk!“ Majd színpadra szólította ifj. Balázs Jánost, aki a
mai napon a mûsorközlõ szerepében jóízû
humorral fûszerezett felvezetéseivel színesítette a mûsort. Giczi Rudolf kétszer is
színpadra lépett. Elsõként a szerelemben
gyakran társbérlõként jelen lévõ féltékenységrõl szóló Paul Geraldi verset olvasott fel, majd késõbb Tabi László, ismert humorista egyik jelenetét osztotta

FOTÓ: KÖNCZÖL RITA

Nyugdíjas
férfiúink közül
hatan kánkánt
jártak a színpadon

meg a közönséggel, amely egy fél deci tej,
egy férj és egy feleség mulatságos és tanulságos esetérõl szólt.
Basa Panka fájó torokkal, mégis gyönyörûen énekelt, ahogyan a Bagi Nyugdíjas Egyesület férfi kara is, akik betyárdalokat adtak elõ citerakísérettel. Ezt
követõen Baczoniné Felszeghy Katalin a
Tavasztündér varázspálcája címû meséjét
mondta el. Bevezetõjében kérte a közönséget, hogy ne csak a fülükkel, hanem a
szívükkel is hallgassák kis történetét, és
merjenek egy idõre újra gyerekek lenni.
Kiváló elõadásával valóban a mesék varázslatos világába repített gyereket, felnõttet egyaránt.
(Folytatás a 4. oldalon)
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" AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 2008. március 27-én rendkívüli ülést tartott. Elsõ
legfontosabb napirendi pontként a Szõlõkalja 1. szám
alatti ingatlan megvásárolásának témáját tárgyalták.

Új út a temetõ-dûlõ felé
Lehetõség nyílt önkormányzatunk számára, hogy a Szõlõkalja
1. szám alatti ingatlant megvásárolja. A telek kulcsfontosságú,
hiszen rajta keresztül út épülhet a Temetõ-dûlõ felé, és ezzel a
Településrendezési Tervnek megfelelõen megindulhat a Temetõ-dûlõ fejlesztése, építési telkek kialakítása. A testület 8 igen
szavazattal 3 tartózkodás mellett (Kis József képviselõ nem volt
jelen az ülésen) támogatta a telek megvásárlását 6,5 millió Ftért. Majd Dr. Péter Mihály alpolgármester külön indítványban
kérte, hogy a telken fekvõ épületet minél elõbb bontsák le, ezt
a képviselõk egyhangúlag megszavazták. A vásárlás anyagi forrása a kötvényekre terhelõdik, de mint a vitában elhangzott, az
út kialakítása után megmaradó telekrészt értékesíteni fogja az
önkormányzat, így a vételár jelentõs része megtérül. A képviselõk kérték a hivatalt, hogy a következõ ülésre történjen meg a
terület átvilágítása (fejlesztési szempontból), hogy a fejlesztés
minél elõbb elindulhasson.

Játszótéri pályázatfigyelés

Dr. Labundy Norbert mb. jegyzõ arról tájékoztatta a testületet,
hogy az Info-Datax Kft. megkereste önkormányzatunkat, és
ajánlatott tett a település játszóterének felmérésére, az uniós
szabványoknak megfelelõ átalakításhoz szükséges pályázati lehetõségek folyamatosan figyelésére. Ha önkormányzatunk
ezen feladat ellátására szerzõdést köt a céggel, akkor megfelelõ pályázati kiírás esetén a pályázatot megírja, majd lebonyolítja a megvalósítást. Önkormányzatunk számára a szerzõdés
megkötése nem jár anyagi ráfordítással. A képviselõk egyhangúlag támogatták a szerzõdés megkötését.

Tavaszi ruhaosztás két alkalommal is
Idén tavasszal az aszódi központtal mûködõ Kistérségi
Gondozási Központ Családsegítõ Szolgálata ruhaosztást szervezett falunkban 2008. március 7-én. A tavaly
õsszel megkezdett segítõ kezdeményezés most is népszerû volt, sokan kerestek és találtak jó állapotú használt ruhát családtagjaiknak.

Iskolánk pályázata jó úton

A bagi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény épületének felújítására, bõvítésére és eszközbeszerzésre az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez beadott pályázatát elsõ körben befogadták.

Bagi posta új helyen?

A bagi posta áthelyezésének ügyében Tóth Gábor polgármester
ismételten levélben kereste meg Horváth Tibornét, a Magyar
Posta hálózati igazgató-helyettesét. Ebben tájékoztatást kért a
posta áthelyezési ügyével kapcsolatban, mert értesülései szerint a
Magyar Posta ez évi beruházási keretében erre alkalom nyílhat.

A JÓ RÉTES TITKA

Balesetveszélyes fémlopás

Jó pár napig nehezen és meglehetõsen balesetveszélyesen lehetett csak behajtani a Szent Imre útról a templom felé, ugyanis a vízelvezetõ árkot fedõ rács egy részét ellopták. Két autó nem tudott egyszerre kanyarodni, ami nagyobb odafigyelést követelt az autósoktól.
Szerencsére azóta már pótolták az ellopott rácsot.

2008. június 7-én megrendezésre kerülõ BAGI RÉTESFESZTIVÁLRA várjuk
mindazok jelentkezését, akik úgy érzik
értik a hagyományos rétes készítés
csínját-bínját és szívesen megmérettetnék
magukat.
2-4 fõs csapatok és egyéni versenyzõk jelentkezését
várjuk. A réteseket otthon kell elkészíteni, személyenként 5 tepsivel, amelyeket a rendezvény napján a helyszínen sütünk ki. A csapat tagjai réteseiket a közönségnek árusíthatják, a fesztivál végén a legjobb rétes
készítõje átveheti a közönség díját.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2008. május 9.
Jelentkezés és bõvebb információ: Pazsitka Zoltánné
Tel.: hétköznap délelõtt a 06/28/504-145,
délután 06/28/504-105, mobil: 06/70/222-3236,
e-mail: konyv.bag@invitel.hu
A Bagi Rétesfesztivál szervezõ bizottsága
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$ KISTÉRSÉGI HÍREK
A Többcélú Társulási Tanács március 19-i ülésérõl
A Tanács meghallgatta, majd elfogadta a Galgamenti Támogató
Szolgálat 2007. évi beszámolóját. A támogató szolgálat lényege a
fogyatékkal élõ személyek önálló életvezetéséhez szükséges segítés megszervezése. Ezt a feladatot két éve az ÉFOÉSZ- Galgamenti
Támogató Szolgálat látja el az aszódi kistérségben. Céljuk az, hogy
ne csak a fogyatékkal élõket segítsék, hanem az õket ellátó családok életét is megkönnyítsék. 2008-ban 30-40 fõ számára biztosítottak rendszeres ellátást. Alapvetõen azok vehetik igénybe a támogató szolgálatot, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek, illetve emelt összegû családi pótlékot kapnak.
A Tanács elfogadta a Megmentõ Szociális Segítségnyújtó Kht.
2007. évi beszámolóját.
A Megmentõ Kht. ellátási szerzõdés keretében végzi a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást az aszódi kistérség településein. A
2007. december 31-i állapot szerint 292 jelzõkészülék volt telepítve,
ami kb. 350-360 ellátottat jelent (a házastársakat is beleértve). A
legtöbb készülék Bagon, Aszódon, Kartalon, valamint Versegen található. A riasztások oka jellemzõen a hirtelen rosszullét (cukorbetegség, illetve vérnyomás problémák miatt), de elõfordulnak mentális
problémák (pl. depresszió) miatti hívások is. A szolgáltató még rendelkezik szabad kapacitással a kistérségben, ami azt jelenti, hogy az
elkövetkezõ évben is lehetõség lesz további igénylõk bevonására a
jelzõrendszeres ellátási formába. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra térítésmentesen jogosultak a 65 év feletti egyedül élõk, illetve
akiknek az egészségi állapota ezt indokolja.
A Társulási Tanács elfogadta a Társulás 2007. évre vonatkozó
elõirányzat-átcsoportosítását. Eszerint a 9/2008 (II. 20.) számú határozatban módosított költségvetési fõösA Társulási Tanács az
egyebekben tájékoztatókat hallgatott meg, közöttük az Aszódi

kistérség regionálisan hátrányos helyzetû
besorolásáról.g 168 471 303 Ft-ról 168 375
515 Ft-ra módosul.
A Tanács megtárgyalta a Társulás 2007. évi pénzügyi beszámolóját és a pénzmaradvány elszámolását. A tavalyi év költségvetése a következõképpen alakult: 164 987 578 Ft volt a Társulás
összes bevétele, az összes kiadás pedig 148 442 569 Ft. Ebbõl
142 878 388 Ft mûködési kiadás, felhalmozási kiadás 4 704 181 Ft,
a finanszírozási kiadások összege pedig 860 000 Ft. A Társulás
szabad pénzmaradványának, azaz 8 131 000 forintnak a felhasználásáról a Tanács késõbb dönt. A Társulási Tanács az egyebekben tájékoztatókat hallgatott meg, közöttük az aszódi kistérség
regionálisan hátrányos helyzetû besorolásáról.
2007. novemberében megjelent a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.
(XI. 17.) Korm. rendelet, amelynek 4.§-a lehetõvé teszi „regionális
szempontból hátrányos helyzetû kistérségek“ kijelölését.
A Közép-magyarországi régióban a szobi kistérség tartozik az
országos összehasonlításban hátrányos helyzetû kistérségek közé.
A Regionális Fejlesztési Tanács úgy döntött, hogy a ceglédi,
nagykátai, aszódi és dabasi kistérséget sorolja a regionális szempontból hátrányos helyzetû kistérségek közé.
A regionális szempontból hátrányos helyzetû kistérség a regionális operatív program megvalósítása során, valamint a regionális
fejlesztési tanács által kiírt pályázaton az átmenetileg kedvezményezett kistérségekkel azonos elbírálásban részesül.
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális
eseményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).
Ruszkai Anna, kistérségi referens

# RENDÕRSÉGI HÍREK
Az Aszódi rendõrõrs
tájékoztatása szerint
márciusban egy baleset történt Bagon. Húsvétkor a
Szent András u. 157. szám
elõtt két autó ütközött öszsze. Az egyik autó vezetõje a
baleset után kiszállt a kocsijából, megnézte mi történt,
majd továbbhajtott.
Március 19-én éjjel a
bagi óvoda épületérõl 20 m
hosszú csatornát loptak el ismeretlenek, 25-én pedig
Bag külterületén a Galgamenti Viziközmû oszlopait
lopták el 550 000 Ft-os kárt
okozva. A legtöbb betörés
ismételten a bagi dûlõkben
történt. A Dutka-dûlõben
egy hétvégi ház falát megrongálták, itt valószínûleg

nem lopás, hanem „csupán“
rongálás történt. Két másik
hétvégi házat azonban szintén falbontás technikájával
megrongáltak és onnan értékeket vittek el. A Szent László utcában egy családi ház
ablakait betörték, így hatoltak be illetéktelenek, és
100 000 Ft értékben mûszaki cikkeket zsákmányoltak.

Rendõrségi
felhívás

A rendõrség kéri a lakosságot, hogy parkoló autóikban
jól látható helyen ne hagyjanak semmilyen értéket (táskát, mobil telefont, pénztárcát stb.), a bejárati ajtókat, a
kertkapukat pedig minden
esetben zárják be, így elõzve

meg, hogy az „alkalom szüli
a tolvajt“ szólás igazsága ismételten beigazolódhasson.
Idegeneket – még akkor
sem, ha villanyszámlásnak,
gázszámlásnak, a nyugdíjbiztosító emberének adják
ki magukat – ne engedjenek
be az otthonukba, és elõvigyázatosak legyenek akkor
is, ha valaki tisztázatlan nyeremény átadásával keresi fel
Önöket. Kérik továbbá azt
is, hogy a szomszédok is figyeljenek oda egymásra, ha
idegen autót látnak, írják fel
a rendszámot, hogy ha baj
történik ez késõbb segíthesse a rendõrség munkáját,
ahogyan április 3-án is.
Ekkor egy idõs néni visszatérve a portájára egy idegen

férfit talált, aki meglátva õt
sietõsen távozott. Kiderült,
hogy 200 000 Ft-ot lopott el
a nénitõl. Szerencsére az
egyik szomszéd felírta az
idegen autós rendszámát.

Felderítés,
sikerek

Március hónapban Bagon
több körözött személyt fogott el a rendõrség, volt köztük olyan, akit több éves,
jogerõs börtönbüntetésének
letöltésére szállítottak el.
Április 3-án Bagon a hétvégi
házak körzetében két fiatal
felnõtt korú személyt értek
tetten, akik négy hétvégi ház
rongálását és betörést ismertek be.
-kr-

Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának 0–24 óráig hívható telefonszáma: 06-20/516-5940
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Tavaszköszöntõ
Pazsitka Zoltánné, Baczoniné Felszeghy Katalin, Balázs Gergely, Basa Panka

„Vers, ének, mese? Mi jöhet még „– kérdezte Balázs Gergely, és a közönség soraiból egybehangzóan jött a válasz: tánc. És
valóban a Muharay Elemér Népi Együttes gyermekcsoportja lépett színpadra.
Elõadásuk azt bizonyította, van utánpótlás. Vastapsot kaptak. Ezt követõen
Pazsitka Zoltánné Mindennapi bajok
férfiakkal címû gondolatsorát olvasta fel.
A mû hangulatát érzékeltetve egy mondatot idézek belõle: „Ha egy férfit fel
tudtak lõni a Holdra, miért nem lövik fel
az összeset?“ Balázs Gergely a következõ
mûsorszám bevezetéseként csak annyit

„Õszhajú betyárok“ ezúttal betyárdalokkal szórakoztatták a közönséget

mondott, úgy gondolta, a tavalyi nõnapi
ünnepségen elõadott „Hattyúk tava“ jelenetet már nem lehet felülmúlni, ám a
színpad mögé nézve és a próbákat látva
már tudja, hogy igen. A nyugdíjas férfiúink
közül hatan ugyanis kánkánt jártak a
színpadon. A közönség tetszését leginkább nagyanyáink rózsaszín bundabugyi-

ja nyerte el, melynek ülepére hatalmas
szívet varrtak a szorgos kezû feleségek, és
amit a táncosok többször is kivillantottak.
A mûsor után A Bagi Polgári Kör finom
rizses, húsos káposztával vendégelte meg
a jelenlévõket, majd nyugdíjasaink szokásos hó végi táncos mulatságához csatla-krkozhatott mindenki.

A természet él-hal érted

Természetbarát egyesületünk, a Porszem Közösségi Mûhely nemcsak a
természetjárást tartja szem elõtt, hanem a
természetvédelem területén is szeretne maradandót alkotni, és példát mutatni kicsinek és nagynak. Ezért március 29-én
10 órára összehívtuk tagjainkat, barátainkat, hogy a Csintovány-dûlõnél található
Petõfi-forrás környékét megszépítsük.
42 lelkes ember jött össze, voltak,
akik a forrásvíz medrét takarították, vízelvezetõ árkot ástak, a környék szemetét
szedték, virágot, fát, bokrot ültettek, készítették az ebédet, fát vágtak, fotóztak.
Három óra tájékán a tervezett munka végéhez értünk. Elkészült a harminc méter
hosszú vízelvezetõ árok, összeszedtünk
tizenöt köbméter szemetet.
Dolgunk végeztével felállítottuk a figyelemfelkeltõ, oktató jelleggel készített
táblát, amely Arday Endre mûvészbarátunk kézimunkáját dicséri. Illusztrációja
azt üzeni, hogy az általad megteremtett
szemétért Te magad vagy felelõs, kedves
embertársunk. A megoldás tehát a Te kezedben van, s nem abban, hogy méterenként szemétgyûjtõket helyezünk ki.

Hálás köszönet minden szorgos aktivistának, akik megtáltosodva a rend-teremtés szándékának közösségi szintû
erejével megtisztították, és rendbe szedték a Petõfi-forrást és környezetét.
Köszönet illeti Hévízgyörk polgármesterét, aki lelkes szavakkal bíztatott az elõkészületek idején bennünket, továbbá a kon-

ténerek kihelyezését és elszállíttatását biztosította, a hévízgyörki virág nagykereskedést, akik virághagymákat, bokrokat adományoztak, a Csintó csárdának és minden
kedves dolgozójának, akik felajánlották
kerthelységüket és segítették munkánkat.
Dobos Csaba
Porszem Közösségi Mûhely

FOTÓ: KÖNCZÖL RITA
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Hagyományos menetrend szerint történt a
bagiak megemlékezése, történelmünk legkiemelkedõbb eseményének évfordulóján, március 15-én. Fél hatkor az összegyûlt megemlékezõk az iskola elõl a temetõbe vonultak,
ahol Lázár Lajos 48-as tüzérfõhadnagy sírjánál a Bagi Nyugdíjas Egyesület dalban,
Antal Istvánné önkormányzati képviselõ pedig
szóban tisztelgett a magyar hõsök emléke elõtt.

Antal Istvánné beszédében elmondta, hogy nekünk
bagiaknak Lázár Lajos sírja jelképezi az 1848/49-es szabadságharcban harcolt és meghalt magyar és nem magyar embereket. „Embereket, akik szabadságot szerettek volna. Voltak
köztük parasztok, nemesek, de teljesen mindegy volt, hogy hová
tartoztak, egy cél hajtotta õket elõre, a haza szeretete és sorsa.
1848 szeptemberében megérkezett az újoncozó bizottság. A bizottság elé állították a bagi legények közül az alkalmasokat, 19,
20, 21 éveseket. De pár nappal késõbb a 23 éveseket is összeírták. 47 bagi férfi mehetett a csatába. A megmaradt nyilvántartás név szerint megemlékezik néhányukról. Itt Lázár Lajos sírjánál mondjunk köszönetet minden férfinak és nõnek, aki bármilyen módon életüket adták hazánkért. Vegyünk példát róluk és
próbáljunk meg úgy élni, hogy ránk is jó szívvel emlékezzenek
majd. Isten áldja meg hazánkat, és benne minket bagiakat.
Visszatérve az iskola elé sokan csatlakoztak még a menethez,
meggyulladtak a fáklyák, és a fõúton rövidesen megérkeztek az
ünneplõk a Hõsök terére. A FIX-STIMM zenekar kíséretével a
Muharay Elemér Népi Együttes férfi tagjainak éneklése mellett
helyezte el a hõsök elõtt tisztelgõ nép koszorúit.
A mûvelõdési házban a Himnusz közös eléneklése után a
bagi Arany János Általános Iskola diákjainak megindító színpadi játéka nyitotta a megemlékezést, melyet Gódorné Szilágyi
Magdolna állított színpadra Sima István zenei asszisztens segítségével. Ezt követõen Pávics Krisztina, középiskolai nyelvtanár az ünneppel kapcsolatos gondolatait hallgathatták meg a
jelenlevõk. Végiggondolta, mit is jelent számára az ünnep. Ehhez segítségül hívta és felolvasta Petõfi Sándor naplójának bejegyzését 1848. március 15-rõl. Majd így folytatta: „Ami engem ebbõl leginkább megragadott – talán furcsán fog hangzani

FOTÓ: BENKÓ TIBOR, SZ.T.

Szabadság hajnalán

– az a kép, ahogy Petõfi otthon írja a Nemzeti dalt, mellette pedig a felesége nemzeti fejkötõt varr magának. („Míg én az egyik
asztalnál a Nemzeti dalt írtam, feleségem a másik asztalnál
nemzeti fejkötõt varrt magának...“) Ez az a mozzanat, ami mindig azt bizonyította nekem, hogy csak az képes nagy tetteket végrehajtani, aki mögött erõs hátország áll. Ez pedig nem más, mint
a család. Számomra ezzel a forradalom eszméi, úgy mint nemzet, hazaszeretet, magyarságtudat, szabadság, nemzeti egység új
fogalommal bõvült, a családéval. /.../ Az óvodában, az iskolában
megtanultuk nevelõinktõl a forradalom eseményeit és jelentõségét, a szüleink a nagyszüleink pedig átadták nekünk az ünneplés fontosságát. Rajtunk van most a sor, hogy ne feledkezzünk
meg kötelességünkrõl, hogy tovább kell örökítenünk mindezt. A
mi feladatunk tehát 160 évvel a forradalom után az, hogy megõrizzük és továbbadjuk 1848. március 15-e emlékét. Nekünk
kell személyes példával megmutatni gyerekeinknek, unokáinknak, hogy március 15. nem egy egyszerû munkaszüneti nap, hanem az a nap, mikor ki kell tûznünk a kokárdát, és újra és újra
fel kell idéznünk Petõfit, Vasvárit, Jókait, a forradalmi tízezres
tömeget és a szabadságharcban harcolók tetteit. Tehetjük ezt a
tûzhely mellõl, játék közben, az esti meseolvasás után vagy a falusi ünnepségen, de ne feledkezzünk meg arról, hogy kötelességünk és nemzeti örökségünk része beszélni ezen a napon arról,
hogy miért fontosak és örök érvényûek a forradalom eszméi.
Ezt követõen a Bagi Nyugdíjas Egyesület vegyes kara Kodály
dalokat énekelt, majd a Muharay Népi Együttes Toborzó címû koreográfiájában gyönyörködhetett a közönség. A fellépõ, szerepük
szerint katonának álló férfiak, fiúk és természetesen kedveseik hitelesen, néhol szívszorítóan, ugyanakkor tüzes, hazafias lendülettel
idézték fel a rég volt idõk emlékét. Megérdemelt vastapsot kaptak! -kr-
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„ÁLDJAD ÉN LELKEM AZ URAT, ÉS EL NE FELEDKEZZÉL SEMMI JÓTÉTEMÉNYÉRÕL“ (ZSOLTÁROK 103:2).
Rendhagyó énekóra
hangszerbemutatóval

Novák Istvánné
Marika néni
zongorajáték
tanítás közben

A HIT ÉS A ZENE

betölti életünket

Novák Éva

Ebben a hónapban Bag ismert és tisztelt zenetanárával,
Novák Istvánné Marika nénivel és tehetséges leányával,
Novák Évával beszélgettem.
– Miért választottad a zenei pályát?
Novákné Marika: A szüleimtõl örököltem a zene iránti
vonzalmat, ezért Debrecenben zongora szakot végeztem a konzervatóriumban. Aztán Szegeden magyar-ének szakos tanári diplomát
szereztem. Itt zongora metodikát és karvezetést is tanultam.
– Bagi születésû vagy?
Novákné Marika: Nem, ide jöttem férjhez. Akkor rajtam kívül
nem volt zenetanár a közelben, így a szakterületemen bármit
kezdeményezhettem. Indítottam zenetörténeti szakkört, aszszonykórust, vegyes kórust vezethettem, de volt 120 fõs gyermekkórusom is, akikkel még a rádióban is szerepeltünk. Igen sok
zenei tehetséggel megáldott gyermekkel és felnõttel találkozhattam, nagyon élveztem a munkám. Ám ekkor megkerestek a gödöllõi zeneiskolából, hogy menjek át oda zongorát tanítani. Egy
hónapig gondolkodtam rajta, mert szerettem az ének-zene tanítását ugyan, de mégis, amihez az Isten nekem tehetséget adott, s
aminek tanításához váratlanul a lehetõséget is megadta, azt nem
utasíthattam vissza. Azt hiszem, jól döntöttem. Úgy érzem, áldás
van a munkámon, sokkal közelebb kerülhettem a diákjaimhoz is.
Azért Bagtól sem szakadtam el, hiszen kihelyezett tagozatként
továbbra is tanítok itt zongorát. Több mint 30 éve dolgozom
Bagon, de tanítok még Turán, Galgahévízen és Isaszegen is zongorát. Galgahévízen kórust is vezetek. A Cantiamo Kórus 5 éve
alakult. Nagyon sok kórustalálkozón vettünk már részt az országban, de Lengyelországban is voltunk már háromszor.
Most éppen Székelyudvarhelyre készülünk egy kórusfesztiválra. Szerepeltünk már a kórussal Aszódon, Turán és Bagon is,
igen széles a repertoárunk a népdaloktól az egyházi énekekig.

Nyári zenei táborokat is szervezek, amelyeknek egyre nagyobb
a sikere. A Galga menti falvakban rendhagyó énekórákat is tartok hangszerbemutatóval egybekötve. Legutóbb tíz faluban jártunk Zsámboktól Püspökhatvanig. Igyekszem Bag mûvészeti
életében is aktívan részt venni, ezért a különbözõ rendezvényeken rendszeresen szerepelünk a tanítványaimmal.
– Vannak-e a tanítványaid között hírnévre szert tevõ komoly
tehetségek?
Novákné Marika: Nem szeretnék senkit kiemelni, nehogy valakit megsértsek, ha nem említem. Tény, hogy közülük többen elvégezték a zenei középiskolát és a fõiskolát is. Csak Bagról 8-9
tanítványom helyezkedett el zenéhez kötõdõ pályán, ami kimagasló eredmény a térségben.
– Távlati terveidrõl elárulsz-e valamit?
Novákné Marika: Talán négy vagy hat évem van még a nyugdíjig, de ha az Isten is úgy akarja – várom Tõle az útmutatást –,
szívesen dolgozom még a nyugdíj mellett is, hiszen nagyon
szeretem a hivatásomat.
– Úgy tudom, a gyermekeid is örökölték a zene iránti elhivatottságodat.
Novákné Marika: Igen, mindkét gyermekem zenei pályát választott. Fiam, Péter klarinétozik, jövõre végez a szegedi Zene-
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mûvészeti Fõiskolán. Leányom, Éva brácsázik. Most õ van a középpontban, mert
nemsokára lesz a diplomahangversenye.
– Ez valóban nagy dolog! Évi, megtudhatnám, miért éppen a brácsát választottad
hangszerül?
Novák Éva: Egyszer meghallgattam a Bécsi
Filharmónikusok újévi koncertjét, és akkor
elhatároztam, hogy én zongora helyett vonós hangszert választok. Nyolcévesen kezdtem el hegedülni, Szegedi József tanár úrnál, de a középiskolában már a brácsát választottam. Elbûvölt ugyanis a hangja, meg
a magasságom adta adottságom is jobban
megfelelt ennek a hangszernek. A középiskola után bekerültem
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem brácsa szakára, ahová
évente csak 2-3 embert vesznek fel. Mégis majdnem abbahagytam az iskolát, mert volt néhány olyan tanárom, akikkel nem
volt jó a lelki kapcsolatom, így nem ment úgy a zenélés sem. Isten segítségével mégis tovább folytattam a zenetanulást, mert a
Bibliából kaptam egy csodálatos idézetet segítségül.
– Mi volt ez, megtudhatjuk?
Novák Éva: Igen, a Jeremiás könyvében található: „Aki elesik,
nem kel-e föl, aki rossz útra tér, nem fordul-e vissza?“
Örülök, hogy nem adtam fel. Isten áldását érzem azóta is a
munkámon, ezért igyekszem Neki hálát adva úgy játszani, hogy
az embereknek is örömet szerezzek. Így jutottam el a záróvizsgámig. Most fogok a Zeneakadémia Nagytermében április 22-én
kedden fél négytõl brácsa-diplomahangversenyt adni. Sok szeretettel hívok és várok rá minden kedves érdeklõdõt a Bagi
Hírlapon keresztül is. Itt J. S. Bach: c-moll csellószvitjét
(BWV1011) adom elõ szólóban, aztán Bartók Béla: Brácsaverseny címû mûvét a Ventoscala Szimfonikus Zenekar kíséreté-
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vel, majd J. Brahms: g-moll zongoranégyese következik (Op.25), ahol zongora, hegedû és cselló kísérettel játszom.
– Ha lezárul a vizsgád, milyen terveid
vannak?
Novák Éva: Eddig is zenéltem hivatásos zenekarokban (pl.: a Danubia-, a Magyar Telecom és a Ventoscala Szimfonikus Zenekarokban), remélem, a jövõben is lesz rá
módom. Különbözõ kamarazenekarokban
is játszottam már kisegítõként. A kamarazenekarok próbajátékokat hirdetnek, és akkor vesznek fel egy-egy új zenészt, ha meghallgatják az illetõ játékát, és elégedettek a
zenei tudásukkal. Az utóbbi idõben azonban egyre kevesebb a
próbajáték Magyarországon, így lehet, hogy külföldön kell
majd zenekar után néznem.
– Van-e külföldön valamilyen kapcsolatod?
Novák Éva: Igen, szereztem pár ismerõst, barátot. Az elmúlt években három külföldi zenekari és kamarazenei kurzuson is részt vettem. Itt olyan hírességek vezényeltek, mint Kocsis Zoltán és
Riccardo Muti (a Milanoi Scala karmestere), és ez szakmailag és
ismeretségekben is igen sokat adott a számomra. Most keresem a
lehetõséget, hogy még pár évig külföldi zenekarokban fejleszthessem tovább a tudásomat. Aztán szeretnék majd zenekarban játszani, de a kamarazene is érdekel, sõt szívesen tanítanék is.
Most azonban még minden energiámmal a diplomahangversenyre készülök. Az életem úgyis Isten kezében van, Õ biztosan kijelöli számomra a megfelelõ utat. Ezt kérem Tõle naponta, és ebben bízom.
– Sok sikert és hosszú, boldog életet kívánunk további munkásságához a Novák családnak.
Baczoniné Felszeghy Katalin

! BAGI HAGYOMÁNYOK

Piros pünkösd napja
Pünkösd a Szent Lélek ünnepe, a Szent Lélek piros lángjának analógiájára ezen az ünnepen a piros szín uralkodott Bagon. A templomban piros
hímzésû terítõk kerültek az oltárra, a vázákba piros virágot, pünkösdi
rózsát tettek. A fiatalasszonyok és a lányok piros szoknyába mentek
a templomba. Piros szalag került a lányok befonott hajába.
A májfa állítása Bagon a pünkösdhöz kötõdik, bár pünkösdkor sem a
házakat, sem a templomot nem volt
szokás zöld ágakkal díszíteni, a templom
elé minden évben négy májfát állítottak.
Ezeket pünkösd szombatján kocsikkal
hozták a gazdalegények, olyanok, akiknek
erdõilletõségük volt, azaz a szüleik jogán
vághattak fát az erdõn. Gyertyánfát hoztak, és estére állították fel õket a templom
elé dísztelenül. Pünkösd hétfõjén, a litánia
után döntötték ki mind a négy fát, amiket
aztán a gazdák „megvásároltak“ a legényektõl. Az így kapott pénzt a pünkösdi
mulatságra költötték.

A lányok pünkösd szombatjának estéjén kapták a májfát, állítása azonban
nem volt általános, a faluban mindössze
4-et, 5-öt lehetett látni egy évben. Azok
kaptak májfát, akiknek komoly szeretõjük volt, de mivel az állításhoz és a kidöntéshez kapcsolódó szokások idõvel
hivalkodássá tették az eseményt, lassanként csak a módosabb lányok kiváltsága
lett a májfa. A legény általában elõre
megkérdezte a lányt, hogy fogadja-e a
fát. Akinek nem tetszett a legény, vagy
nem volt módja fogadni megfelelõen, az
inkább visszautasította. A legények az
udvaron belülre, a házhoz közel állítot-

ták a fát, így nem is folyhatott titokban a
munka. A lány színes szalagot, fehér
singölt kendõt és egy üveg bort kötött a
fára. A lányos háznál pünkösd hétfõn
vendégül látták a legényeket, ekkor a vacsorához fogyasztották el a fára kötött
bort. A szalagokat és a kendõt nem kapta meg a legény, azok a lánynál maradtak. Pünkösd vasárnapján tíz-tizenhárom
éves lányok lakóhelyük szerinti csoportokban jártak köszönteni. A fehér ruhába öltözött lányok fehér ruhában párosával mentek a faluban, egyikük fején koszorú volt, õ volt a pünkösdi mennyasszony. Késõbb minden résztvevõ lány
egyformán, fején koszorúval, majd anélkül, fehér ruhában járt pünkösdölni. Bemenetek a házak udvarára, majd köszöntek: „Dicsértessék a Jézus Krisztus! Máma vagyon piros pünkösd napja, szabad-e köszönteni?“ Igenlõ válasz után az
udvaron körbe álltak, énekelni, táncolni
kezdtek.
(Forrás: Bag Néprajzi Tanulmányok
Petõfi Múzeum Aszód, 1988)
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EGÉSZSÉG – CSALÁD

A „betolakodó“
NÉHÁNY FONTOS TUDNIVALÓ
A FEJTETVESSÉGRÕL ÉS MEGELÕZÉSÉRÕL
Óvodásaink, iskolásaink
közül az elmúlt idõszakban sokaknak hívatlan
vendégük volt: fejtetû telepedett meg a hajukban.
Az alábbi tájékoztatóval
segíteni szeretnénk abban, hogyan elõzhetjük
meg e bajt, illetve, hogyan irtsuk a fejtetût, ha
már „betolakodott“.
A fejtetû 3-4 mm nagyságú rovar, amely a színét a
haj színének megfelelõen változtatja. Ovális alakú
petéi, a serkék a hajszálak tövéhez tapadnak, majd a
hajszálak növekedésével a hajas fejbõrtõl eltávolodnak. A serkébõl a tetvek 7-8 nap alatt kelnek ki. A
fejtetû által okozott viszketés és vakarózás következtében a fejbõrön másodlagos bõrgyulladás is kialakulhat, ám a fejtetû betegséget nem terjeszt.

Terjedése

Közvetlen érintkezés útján terjed, például, ha játék
közben a gyermekek feje egymáshoz ér. De közös
használati tárgyakkal (pl.: fésû, törülközõ, sapkacsere, széktámla) is átvihetõk egyik emberrõl a másikra.
A gyermekektõl fertõzõdhetnek a családtagok is.

Felderítésük

Gyanú esetén a hajat alaposan át kell vizsgálni, fõként a fül környéki és a tarkótáji területet. A világosabb hajúaknál nehezebb a felderítés.

Irtásuk

A tetûirtószerek (Nemoxan, Nittyfor, Pedex, Nix) a
gyógyszertárakban megvásárolhatók, ezek a kikelt
tetveket és a serkéket is elpusztítják. A család minden
tagját kell kezelni. Vigyázzunk, hogy a szembe ne kerüljön, mert kötõhártya-gyulladást okozhat. Az elpusztult serkéket a hajról el kell távolítani, ami nem
könnyû. Világos helyen két ujjunkkal húzogassuk le a
hajszálakról az elhalt serkéket, vagy sûrû fogú fésûvel, alaposan fésüljük át a hajat, majd meleg vízzel,
samponnal mossuk meg. A fésût, hogy a tetveket,
serkéket eltávolítsuk néhány percre mártsuk forró
vízbe, a sapkát pedig mossuk ki.

Megelõzés

Egyik legfontosabb tényezõ a szülõi gondoskodás.
Fontos a gyermekek rendszeres hajmosása és hajápolása, a haj idõnkénti ellenõrzése.
Marinka Edit,
védõnõ

2008. ÁPRILIS

A Családvédelmi
Szolgálatról
A Gödöllõn mûködõ Családvédelmi Szolgálat három nagy
területen kíván segítséget nyújtani. Családtervezési tanácsadás keretén belül a gyermekvállalás, a fogamzásgátlás, a nõgyógyászati és egyéb vizsgálatokra való felkészítés kérdéseiben lehet hozzájuk fordulni. Ifjúsági tanácsadáson az egészséges életvezetés, a felnõtté válás, a társválasztás, családalapítás kérdései kerülnek napirendre, de fiatalkorúaknak házasságkötés elõtti tanácsadást is nyújtanak. Családvédelmi tanácsadáson pedig a családtámogatási ellátási formákról tájékoztatnak, valamint súlyos
válságban lévõ, terhesség-megszakítás gondolatával foglalkozó
párok segítségére szeretnének lenni. Ha Önöket a várandós állapot olyan súlyos válsághelyzetbe hozta, hogy a terhesség megszakítását (abortuszt) mérlegelik, forduljanak bizalommal a Családvédelmi Szolgálathoz. Az ott dolgozó védõnõ meghallgatja, megnyugtatja és támogatást, információkat nyújt az Önök számára.
A tanácsadáson nyugodt körülmények között átgondolhatják
a helyzetet, a válságot elõidézõ tényezõket és azok megoldásának
lehetõségeit. Ennek érdekében kapnak tájékoztatást a támogatást
nyújtó állami és civil szervezetekrõl, a rászorultságtól függõ pénzbeli, természetbeni és a gyermekek után járó ellátásokról, és az
örökbeadás lehetõségérõl.
A tanácsadás kétszeri megjelenést igényel, melyre – ha megoldható – az anya és az apa együtt menjen el. Elõfordulhat, hogy
több beszélgetésre van szükség, melyre biztosítanak lehetõséget.
Ha Önök mégis úgy döntenek, hogy nem vállalják a szülõi
szerepet és az örökbeadás lehetõségével sem kívánnak élni, akkor
legkorábban az elsõ megjelenést követõ harmadik napon kérhetõ
a terhesség-megszakítás. Ez esetben információt kapnak a terhesség-megszakítás körülményeirõl, a testi és lelki rizikótényezõkrõl,
az utógondozás lehetõségeirõl és a fogamzásgátlás személyre szóló módszereirõl. Tekintettel arra, hogy komoly döntés elõkészítésérõl van szó, a tanácsadás idõtartama legalább 30-40 percet vesz
igénybe, ezért telefonon történõ elõzetes bejelentkezés szükséges.
TANÁCSADÁSI IDÕ:
hétfõ: 8.30–15.00
kedd: 8.30–14.00
szerda: 8.30–12.00
csütörtök: 8.30–15.00
péntek: 8.30–12.00

Helye: 2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 3.
(110-es szoba)
Tel.: 28/410-415,
28/430-655

Bõvebb tájékoztatás és információ: Dinnyés Andrásné és
Marinka Edit védõnõk. Bag, Dózsa György u. 54, tel.: 28/409-594.
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ANYÁK NAPJÁRA

Dsida Jenõ: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

MINDENNAPI KENYERÜNK: 2008. A BIBLIA ÉVE

V

égül, segítõ szándékkal elsíthetek, ha áldássá válhatok testvéreJÓZSA FERENC:
mondom, hogy én mikor és
im számára. Továbbá ha csendességre,
hogyan szoktam napi csendesaz IGE olvasására bíztathatok és megségemet tartani. Kezdem a mikorral.
kedveltethetem azt, hogy azután
Elõször hajnalban csendesedem el. Hogy miért? Gondolom, együtt mondhassuk: „Ha szavaidat hallattad, én élveztem
nem kell nagyon magyarázni. Csend van, én pedig pihentebb azokat; a Te szavaid örömömre váltak és szívemnek
és frissebb vagyok. És azért is, mert tartom magam ahhoz, vigasságára…“ Jeremiás 15:16
hogy Vele kezdjem a napot. Hogyan teszem? Imádsággal kezAkinek nincs, annak Bibliát adok, melybe beleírom:
dem. Megköszönöm, hogy felébredhettem, hogy vigyázott „LEGYEN A MINDENNAPI KENYERED!“ A gyermekekránk és megajándékozott egy új nappal. Kérem bûneim bo- nek tanítottam és tanítom az Ige olvasására bíztató éneket:
csánatát, és hogy hárítson el minden akadályt az Ige útjából. „OLVASD AZ IGÉT REGGEL, OLVASSAD DÉLBEN IS,
Tegye szívemet fogékonnyá és késszé az IGE befogadására. OLVASSAD MINDEN ESTE, OLVASSAD SZÜNTELEN!“
Utána egy kis ideig csendben maradok, Rá figyelek és várok.
A családunkban és a gyülekezetünkben is örömmel éneAz imádság, hallgatás is. Amikor szól, és indíttatást ad ve- keljük azt az éneket, melyet szeretettel ajánlok mindenki fiszem a Bibliát és elolvasom a kalauzban kijelölt Igét. Elmél- gyelmébe és helyezek Isten minden gyermeke szívére,
kedem felette, és újra imádkozom. Segítséget kérek, hogy az amely így hangzik:
Igét megtarthassam szívemben engedelmességgel, és hogy toNem hagyjuk el a Bibliát, Isten szent Igéjét,
vább adhassam azt. Megköszönöm, amit kaptam, amit még
Ez támasza az aggoknak és ifjúnak vezér,
kapni fogok és azt is, hogy továbbadhatom. Mondanom sem
Ez nap, mely fényes sugarát utunkra hinti el,
kell, hogy elõször szeretteimnek adom át, hiszen velük találEbbõl halljuk Jézus szavát, Ez Istenhez emel.
kozom elõször. Átadom a kapott üzenetet, hogy új üzenetNem hagyjuk el a Bibliát sem baj,- sem örömér'
ben, új áldásban részesülhessek.
E kincset nem veszi tõlünk senki, bármit ígér.
Egy szabadabb fordításban olvastam pár évvel ezelõtt a
Akármit tesz is a világ, ha üldöz, ha csábít,
Jeremiás 23:25-öt. Azóta még jobban igyekszem a kapott
Eltûrünk minden szenvedést Isten megszabadít.
üzenet továbbadására. Az IGE így hangzik: „Amikor találkoztok így köszöntsétek egymást: Mit mondott ma néked az
Nem hagyjuk el a Bibliát, terjesszük mindenhol,
Úr?!“ Látjuk mennyire fontos, hogy mielõtt köszönthetem
Míg Jézus éltetõ szavát hallják közel s távol,
családom tagjait, azokat, akikkel találkozom a nap folyamán,
Míg kegyelmének hatalmát érzi a nagy világ.
elolvasnom az Igét, hogy belõle megértve Isten üzenetét, elMegfogadjuk, el nem hagyjuk soha a bibliát.
mondjam mit mondott Õ nekem. De jó lenne, ha sohasem
kapnánk magunkat hoppon, ha sohasem kellene szégyenkez- Hiszem, hogy mindazok, akik elolvassák ezeket a sorokat,
nünk azért, mert nem olvastuk el az Igét, nincs bennünk, és megértik, hogy mit jelent nekem a csendesség, Istennek dráígy nincs mit továbbadjunk. Áldott dolog, és ez boldoggá is ga Igéje, és hogy mit kellene jelentsen mindenki számára.
tesz, hogy továbbadhatom azt, amit az Úrral való közösségTestvérem! Gyönyörködjél az Úrban és az Õ Igéjében
ben Tõle kaptam. Ha általa másokat megvigasztalhatok, erõ- szüntelen!
ÁMEN

NEKEM A BIBLIA...
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VERS

EMLÉKEZÉS
Eljöttem, újra itt vagyok.
Hogy újra lássam Erdélyt.
Az édesapám szülõfaluját.
Zentelke – Szentkirály
Románul: Sincrain.
Gyönyörû õsz volt.
Az udvaron kecsesen sétált a gólya.
Az apám boldogan fogta anyám kezét.
Oly boldogok voltunk a testvérem és én.
Itt Szentkirályon egy rövid ideig
óvodába jártam.
Lehet, hogy te voltál az óvodás
társam.
Oly nehezen engedtem el,
a szüleim kezét.
A kedves óvó néni vajon él-e még?
Keresek egy lányt, kivel együtt
játszottam.
Hol van az a kisfiú, kivel akkor
táncoltam?
Istenem, olyan boldog voltam én.
Most sírni tudnék, mert, az egész
csak emlékezés.
Hol vannak a régi emberek?
Itt minden megváltozott.
Közben évek, évtizedek teltek el.
Hol van az a csörgedezõ kis patak?
Körülöttem mosolygós, kedves
emberek.
Olyan boldog az én nénikém.
Örülök, hogy megfoghattam
még egyszer, munkában
megfáradt kezét.
Olyan ismerõs ez a hely!
Köztetek olyan természetes minden.
Táncot jár a hajamban a fénylõ
napsugár.
Unokatestvérek, rokonok, barátok.
Olyan jó itt lenni köztetek.
Keresek egy régi házat,
keresek egy régi utcát, ahol velem
szemben ismerõsök jönnek.
Én innen származom,
ezt nem felejtem el.
Olyan jó itt lenni, de én,
ha jövök is, elmegyek.
Viszontlátásra, még találkozunk.
Magyarországra én, hazamegyek
Bálint Piroska
HELYREIGAZÍTÁS: Elõzõ lapszámunkban Bálint Piroska: Az én
hazám c. versében elírás történt. „Valami ott fent, úgy érzem
vigyáz reám“ helyett „Valaki“
a helyes. A szerzõtõl ezúton is
elnézést kérünk.
- a szerk -

SZOLGÁLTATÓ
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LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK:
Pilisvörösvár- Bag: 4- 2, Bag -Gödöllõ: 0- 0, Bag-Dunaharaszti: 0-5,

FELNÕTT TABELLA (2008. ÁPRILIS 4-ÉN)

CSAPAT
MÉRKÕZÉS
1. Dunaharaszti
19
2. Érd
19
3. Felsõpakony
19
4. Pilisvörösvár
19
5. Tárnok
19
6. Tápiószecsõ
19
7. Üllõ
19
8. Bag
18
9. Diósd
19
10. Hévízgyörk
19
11. Délegyháza
19
12. Gödöllõ
18
13. Õrbottyán
19
14. Nagykáta
18
15. Kóka
19
16. Dömsöd
18

GYÕZELEM
18
15
15
10
10
9
9
8
8
7
4
3
4
2
2
1

DÖNTETLEN
1
2
1
5
4
4
3
3
1
3
5
7
3
3
3
2

VERESÉG
0
2
3
4
5
6
7
7
10
9
10
8
12
13
14
15

PONT
55
47
46
35
34
31
30
27
25
24
17
16
15
9
9
5

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK
Pilisvörösvár- Bag: 3- 1, Bag -Gödöllõ: 1- 7, Dömsöd- Bag: 0- 2, Bag-Dunaharaszti: 0-6,

IFJÚSÁGI TABELLA (2008. ÁPRILIS 4-ÉN)

CSAPAT
MÉRKÕZÉS
1. Gödöllõ
18
2. Érd
18
3. Pilisvörösvár
19
4. Hévízgyörk
18
5. Dunaharaszti
19
6. Üllõ
19
7. Felsõpakony
19
8. Nagykáta
18
9. Délegyháza
18
10. Tápiószecsõ
19
11. Diósd
17
12. Bag
18
13. Tárnok
19
14. Kóka
19
15. Õrbottyán
18
16. Dömsöd
18

GYÕZELEM
15
14
14
13
13
12
12
11
7
6
6
4
4
3
2
0

DÖNTETLEN
1
2
1
2
1
2
1
0
4
1
1
2
1
3
0
0

VERESÉG
2
2
4
3
5
5
6
7
7
12
10
12
14
13
16
18

PONT
46
44
43
41
40
38
37
33
25
19
19
14
13
12
6
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
! Április 12-13., május 3-4.: DR. HUDÁK
PÉTER Gödöllõ, Százszorszép u. 58.,
telefon: 06-70/213-1961
! Április 19–20.: DR. MÁRTON JÁNOS
Galgamácsa, Kiskút u. 62.,
telefon.: 06-30/400-9819
! Április 26–27.: DR. HAJDÚ PÁL
Galgahévíz, Fõ u. 84.,
telefon: 06-30/475-1739
! Május 1-2.: DR. SZÕKE ZSOLT
Kartal, Felszabadulás u. 197.,
telefon: 06-20/956-6529
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PET palack gyûjtés
AZ ÓVODÁBAN
„Ma viszünk ásványvizes palackot az
oviba? – kérdezi lányom reggel óvodába készülõdve. Nálunk a nagymama
sok ásványvizet iszik, így õ gyûjti nekünk a palackokat, amiket rendszeresen beviszünk az oviba. Hogy miért?
Óvodásaink és családjuk környezettudatos gondolkodásra, illetve
életmódra nevelése érdekében óvodánkban gyûjtik a PET palackokat,
amiket az újjonan beszerzett palackzsugorító gép segítségével lepréselnek. A zsugorított palackokat „visszaváltják“, darabját 2 Ft-ért átveszi egy
erre szakosodott hulladékkezelõ cég.
ÓVODÁNK VÁRJA TEHÁT A SZÛK
NYAKÚ, CÍMKE NÉLKÜLI, KIÖBLÍTETT
ÉS KICSÖPÖGTETETT ÁSVÁNYVIZES
ÉS ÜDÍTÕS PET PALACKOKAT, hogy
csökkentsük a Földünket érõ környezeti megterhelést, jó példát mutatva ezzel gyermekeinknek, és támogatva ezzel a bagi óvodát.

FOGADÓÓRÁK
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.

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

EZMEGAZ

!

Meghívó!

2008. ÁPRILIS

!

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 megtekintésére, 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

„Szép hazám, Magyarország”

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

RAJZVERSENY T 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

Virágos, szép falunkért!

Falunk lakosai mindig is nagy gondot fordítottak lakókörnyezetük
tisztántartására, csinosítására. Valaha nagyon sok házon látható volt a felirat:
„Tiszta udvar, rendes ház“. Önkormányzatunk ezt a hagyományt kívánja folytatni
és vidám, barátságos versengésre hívja falunk lakosait, melynek során a házak elõtti kiskert rendezettsége kerülne a figyelem
középpontjába. A nyári hónapokban,
amikor leginkább színesedik, zöldellik, virágzik a növényzet kíséri majd figyelemmel egy három tagú zsûri a versenybe benevezett lakosok portájának utcai részét.
A zsûri elsõsorban a tisztaságot, gyommentességet, a fû méretét, színét és az árkok, járdák gondozottságát figyeli, értékeli majd. Ahol lehet, a virágos növények ültetését, gondozását is értékeli a zsûri, ám

ebbõl a szempontból két kategóriában lehet nevezni! Falunkban sajnos vannak
olyan utcák, ahol a gyakori rongálások miatt a környezetszépítés szempontjából csak
a tisztán tartás és a füvesítés jöhet szóba.
Nevezni kétféleképpen lehet: az alábbi szelvényt töltsék ki vagy külön lapon
név, cím, telefonszám közlésével, valamint annak a feltûntetésével, hogy mely
kategóriában kíván versenyezni a jelentkezõ. Mindkét esetben a nevezéseket a
Bagi Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni. (Bag, Szent Imre u. 52.).
NEVEZÉSI HATÁRIDÕ:
2008. június 15.
Zsûrizés a nyár folyamán, az õszi munkák befejeztéig, folyamatosan történik.
EREDMÉNYHIRDETÉS:
2008. október 23.

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK: 1. VIRÁGOS 2. FÜVES
A nyertesek mindkét kategóriában pénzjutalomban részesülnek.
I. díj 25 000 Ft
II. díj 15 000 Ft
III. díj 10 000 Ft
Ötletgazda és fõvédnök: Tóth Gábor polgármester

VIRÁGOS FALUNKÉRT
Név:
Lakcím:
Kategória:

Tel.:
1. virágos

2. füves

