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A TARTALOMBÓL

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete az elmúlt idõszak-
ban három alkalommal is ülésezett.
Többek között a Peresen lévõ tizenkét
építési telek eladásáról is határozott.

2. oldal

KISASSZONY NAP 
Negyedik alkalommal rendezték meg
a Hõsök terén, a Jegyzõ-keresztnél
Szûz Mária, a köztünk élõ Máriák,
a család és a szeretet ünnepét
mûsorral, estebéddel összekötve.

5. oldal

SZERETEM A SZÉPET  
Rákóczi Péterné Juhász Ilona örök-
ifjú, mosolygós, sokoldalú tehet-
séggel megáldott asszony mesélt
lapunk munkatársának életérõl 
és kedvenc idõtöltéseirõl.

6. oldal
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– Sok bagi gyermek került
már ki szárnyai alól. Mióta is
van a pályán?
Kovács Istvánné: 1976-ban a
bagi óvodában kezdtem dol-
gozni, mint képesítés nélküli
óvónõ, majd 3 év múlva ké-
pesítést is szereztem. Egészen
2000-ig itt dolgoztam, ez idõ
alatt sok-sok tanfolyamot el-
végeztem, családpedagógiai
tanúsítványt is szereztem,
több éven keresztül gyermek-
védelmi felelõs voltam.
– Mégis egy idõre elhagyta a
pályát? Miért?

K.I.: 1999-ben a GATE Mezõ-
gazdasági Fõiskola Gazdaság-
mérnöki Karán fõiskolai dip-
lomát szeretem, pénzügyi
szakirányon gazdasági mér-

nökként végeztem. Öt évig
különbözõ munkahelyeken
dolgoztam, mint ügyintézõ,
folyószámla könyvelõ. Az élet
azonban úgy alakította a sor-

somat, hogy 2005-ben vissza-
kerültem az óvodába, aminek
nagyon örültem, mert – most
már tudom – itt tudok igazán
kiteljesedni, itt itthon vagyok.

Bag Nagyközség Önkor-
mányzatának 2008. szep-
tember 25-i ülésén a kép-
viselõ-testület elfogadta
Kovács Istvánné, jelenleg
megbízott óvodavezetõ,
pályázatát, és ezzel 5 évre
véglegesen megbízta 
óvodánk vezetésével.

RÉGI ÚJ VEZETÕ ÓVODÁNK ÉLÉN

„Kicsikhez hajolni, 
HOGY MAGASODJÁL“
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Peresen lévõ 12 telkek eladása
Önkormányzatunk a Peresen még a korábbi önkormányzat ál-
tal kijelölt 12 db építési telek eladását már korábban elhatároz-
ta, az ebbõl származó bevételt idei költségvetésébe, mint jelen-
tõs bevételi forrást be is tervezte. Idõközben kiderült, hogy a
telkek közül egy rét, legelõként szerepel a földhivatal nyilván-
tartásában, a közmûvesítést pedig az önkormányzatnak még je-
lentõs összeget rááldozva kellene megvalósítania. Az elõzõ
önkormányzat ugyanis nem végezte el a terület belterületté
nyilvánítását, és közmûvesítését sem, annak ellenére, hogy bel-
területként kívánta áruba bocsátani, sõt mint belterületi ingat-
lant el is zálogosította. Ezért arra az elhatározásra jutott az ön-
kormányzat, hogy egyben értékesíti a 12 telket, amire vevõ-
ként a Bakk 2001 építõipari cég jelentkezett, akik sorházas la-
kópark építésére szemelték ki a területet. A képviselõ-testület
parázs vita után végül az eladás mellett döntött 5 igen és 4 nem
szavazattal. Igennel szavazott: Tóth Gábor, dr. Balatoni Gyön-
gyi, Antal Istvánné, Dénes Miklós, Mondok Ervin. Nemmel
szavazott: Nagy Jenõné, Katona Károly, Balázs Gusztáv és dr.
Péter Mihály. Ez utóbbiak egyébként a szavazás után távoztak
az ülésrõl, elhagyták az épületet, mûködésképteklenné téve
ezzel a képviselõ-testületet. (Hárman: Nagy Tiborné, Fodor
Mihály, Kiss József munkahelyi elfoglaltságaik miatt, igazoltan
nem voltak jelen az ülésen.) Az telkek értékesítésének eredmé-
nyeképpen az önkormányzat 96 millió Ft bevételhez jut,
amelybõl 30 millió Ft-ot a vevõ ez év december 31-ig utal át
önkormányzatunknak, amennyiben az önkormányzat sikere-
sen véghez viszi a terület belterületté nyilvánítását és
közmûvesítését, ami több millió Ft-tal terheli majd önkor-
mányzatunk költségvetését. 30 millió Ft-ot pedig a beruházás
végeztével fizet ki a Kft., emellett két darab 36 millió Ft össz-
értékû lakás kerül még az önkormányzat birtokába. A terüle-
ten egyébként 50 lakásos luxus lakópark fog épülni.

Közbeszerzési eljárás akadálymentesítésre
Mint ismeretes, önkormányzatunk pályázaton közel 30 millió
Ft-ot nyert: a polgármesteri hivatal, az egyik orvosi rendelõ,
valamint az óvoda akadálymentesítésére. A munka elvégzésére
közbeszerzési eljárás keretében kerestek vállalkozót. Az eljárás
törvényes lefolytatását Göndör Gábor bejegyzett közbeszerzé-
si tanácsadó és cége ellenõrizte. Göndör Gábor jelen volt az
ülésen, és a képviselõket tájékoztatta az eljárás menetérõl. El-
mondta, hogy a munkát a legalacsonyabb árú ajánlattal lehetett
megnyerni, hogy három jelentkezõ volt, és végül a HABAG Kft.
hirdették ki gyõztesnek. Önkormányzatunk képviselõ-testülete
ezzel egyetértett, és határozatot hozott arról, hogy az akadály-
mentesítéssel járó munkálatokat ez a cég végezze el. 

Településrendezési terv
Dr. Labundy Norbert, önkormányzatunk megbízott jegyzõje
az ülésen elmondta, hogy az elmúlt idõszakban a különbözõ te-
lepülésrendezéssel kapcsolatos elõkészítõ munkák során kide-

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI"– Miért pályázta meg az óvo-
davezetõi állást, mennyiben
tartja alkalmasnak magát rá?
K.I.: Szívesen foglalkozom
óvodás korú gyerekekkel,
örömmel tölt el, amikor lá-
tom miként fejlõd-
nek munkánk nyo-
mán mini csopor-
tosból komoly, is-
kolaérett nagycso-
portosokká. 
Tanulmányaim so-
rán szerzett ismere-
teket jól tudom al-
kalmazni az óvoda-
vezetõi munka során, ezek
egyben alkalmassá is tesznek e
feladat elvégzésére. Ugyanak-
kor az óvodában dolgozó ne-
velõket régóta ismerem, velük
közvetlen munkakapcsolat-
ban voltam és vagyok is, re-
mélem jó viszonyt sikerült ki-
alakítani velük, közöttük.
– Milyen tervei vannak a jö-
võre nézve?
K.I.: Számomra a legfonto-
sabb, hogy a gyermekek jól
érezzék magukat, és minden
erõfeszítésem abba az irányba
mutat, hogy testi-lelki fejlõdé-
sük érdekében a lehetõ leg-
optimálisabb feltételeket teremt-
sük meg nekik az óvodában. 
Vezetõi programomban több
irányban jelöltem meg to-
vábblépési lehetõségeket. Ne-
velõinknek folyamatosan to-
vább kell képezni magukat,
hiszen sor kerülhet arra, hogy
speciális nevelési igényû gyer-
mekek óvodai nevelését is vál-
lalnunk kell, így elsõsorban a
fejlesztõ pedagógia területén
kell  új ismreteket szerezniük
az óvodai nevelõknek. Fon-
tosnak tartom azt is, hogy az
óvodánk által képviselt érté-
keket áthagyományozzuk fia-
talabb kolléganõinkre, hogy
továbbadjuk az évek során fel-
halmozott tapasztalatot, tu-
dást, elhivatottságot, szellemi-
séget.
– Mi is többször írtunk róla,
és nem is titok, hogy bizony
az óvoda nem bõvelkedik
anyagi javakban. Hogyan le-
het ezen segíteni?

K.I.: Meg kell ragadni – mint
ahogy eddig is ezt tettük –
minden pályázati lehetõséget,
hogy az intézményi nevelõ
munka megvalósításához
anyagi feltételeket biztosítani

tudjuk. Továbbra is
sokat szeretnénk
beszélgetni a szü-
lõkkel arról, hogy
az anyagi háttér
erõsítése az õ érde-
kük is, hogy min-
denféle anyagi és
nem anyagi támo-
gatást nagy-nagy

köszönettel veszünk tõlük.
Ezen a téren alapítványunk, az
Óvoda a Gyermekekért Ala-
pítvány munkájára továbbra is
számítok, hiszen eddig is na-
gyon sokat tettek az óvoda
anyagi helyzetének javításáért.
– Úgy vettem észre, hogy a
környezettudatos nevelést is
célul tûzte ki. Mûanyagpa-
lack-zsugorító mûködik már
az oviban, fásítás, kertrende-
zés is történt.
K.I.: Van, amit saját erõnkbõl
meg tudunk valósítani. Ilyen a
palackzsugorító vagy a kert
virágokkal, fákkal történõ be-
ültetése. Ugyanakkor a gyer-
mekekkel való foglalkozás so-
rán igyekszünk nagy hang-
súlyt fektetni a környezetvé-
delem fontosságára.  
– Úgy láttam az óvoda épüle-
tén belül is átalakítások kez-
dõdtek.
K.I.: A nyár folyamán három
csoportszobát és a kis létszá-
mú fejlesztõ csoportot újítot-
ta fel az önkormányzat. Fel-
csiszolták a megkopott, leg-
több helyen már fekete par-
kettákat, a szülõk pedig vál-
lalták a termek kifestését tár-
sadalmi munkában. 
De sok munka vár még ránk.
Tornaszoba, irodák, teakony-
ha kialakítását tervezzük, ké-
szülünk a tetõ kijavítására, az
elektromos hálózat és a fûté-
si rendszer felújítására. 
– Erõt, kitartást és sok-sok
örömöt, sikert kívánunk mun-
kájához!

-kr-

Bag Nagyközség Önkormányzata az elmúlt idõszakban
három alkalommal is ülésezett. Többek között 
döntöttek a Peresen lévõ telkek eladásáról, mely 
jelentõs bevételhez juttatja önkormányzatunkat.

!

Kovács Istvánné
Ilonka óvó néni
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rült, hogy átfogó revízióra van szükség ezen a téren, és a telepü-
lésrendezési tervet az elképzelt változtatásokhoz kell igazítani.
Erre azonban külön szakember, tervezõ iroda megbízására van
szükség, mert a polgármesteri hivatal apparátusa ezt a nagy hor-
derejû munkát nem tudja elvégezni. Azt javasolta a testületnek,
hogy önkormányzatunk kössön szerzõdést Pomsár és Társa Épí-
tész Iroda Kft.-vel, amely iroda pl. Etyek község területrendezé-
sét is elkészítette. A képviselõk egy része az elõterjesztésben be-
nyújtott keretszerzõdést hiányosnak, nem körültekintõnek talál-
ta, parázs vita kerekedett, de végül 7 igen szavazattal és 3 tartóz-
kodás mellett elfogadták a képviselõk az elõterjesztést azzal a ki-
kötéssel, hogy körültekintõbb szerzõdést készítenek. 

Költségvetési rendelet módosítása
Dr. Labundy Norbert megbízott jegyzõ bevezetõjében elmondta,
hogy a költségvetési rendeletet idõrõl idõre felül kell vizsgálni. Ez
megtörtént, és szükségessé vált a rendelet módosítása. Így a kiadási
fõösszeg: 820 781 000 Ft, a bevételi fõösszeg pedig 820 781 000
Ft-ra módosul. Ezt a képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta.

Felszíni csapadékvíz elvezetés
Mivel a kistérségi nagyszabású csapadékvíz elvezetési terv nem
valósult meg, önkormányzatunk úgy döntött, hogy ezt a munkát
saját anyagi forrását terhelve végzi el. Az árkok tisztítása, mélyí-
tése idõszerû volt, mert ezekhez 20 éve nem nyúlt senki. Erre
egy 3 milliós keretösszeget a képviselõ-testület 2008. szeptember
19-i rendkívüli ülésén már megszavazott. 2008. szeptember 25-i
ülésen azonban a munkát végzõ vállalkozó árkalkulációjának is-
meretében további 2 millió Ft megszavazása vált szükségessé.
Ezt a testület jóváhagyta, a munka keretében a Nagyvölgyi árok,
valamint a Liget utca, Rét utca vízelvezetõ árkainak mélyítése,
tisztítása történik meg.

Munkagép vásárlás
Az ároktisztítási munkák során felvetõdött az a lehetõség, hogy
Hévízgyörkkel közösen egy erre alkalmas munkagépet vásárol-
na az önkormányzat. Testvértelepülésünk, Malsfeld, e kérdésben
a segítségünkre sietett és egy jó állapotban lévõ munkagépet
ajánlott fel megvételre 2,5 millió Ft. értékben. Antal Istvánné

képviselõ és dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony annak
az aggályának adott hangot, hogy túl magas az ilyen gépek fenn-
tartási és üzemeltetési költségei, ezért megfontolandónak tartják
a döntést. Dr. Péter Mihály ellenkezõ véleményen volt, és el-
mondta, hogy a gépet  a környéken bérmunka végzésre is fel le-
het használni, ami pedig bevételt hozna. A testület 8 igen szava-
zattal 2 tartózkodás mellett, úgy döntött, hogy 2,5 millió Ft ke-
retösszeget biztosítanak a gép megvásárlására. 

Megszûnnek a hulladékszigetek?
Az aszódi GAMESZ levélben közölte önkormányzatunkkal,
hogy ez év december 31-ig felszámolják a falunk négy pontján
kialakított hulladékgyûjtõ szigeteket, mely a hulladék szelektív
gyûjtését teszi lehetõvé. Magyarázatként annyit közöltek, hogy a
tevékenység veszteséges, a nyereséget biztosító fémhulladékot
ugyanis rendre kilopják a konténerekbõl. Tóth Gábor polgár-
mester jelezte, hogy nem fogadja el az aszódi GAMESZ részérõl
a szelektív hulladékgyûjtõ konténerek megszüntetését. 

Kóka község felhívása a közbiztonságért
Kóka Község Önkormányzata felhívással fordult valamennyi
magyarországi önkormányzathoz, hogy csatlakozzanak jogsza-
bály-módosítási kezdeményezésükhöz, amely a rendõri állo-
mány települések szerinti létszámarányos elosztását célozza. Ma-
gyarországon 36 000 fõs a rendõri állomány, amit, ha létszám-
arányosan leosztanának, akkor 278 magyar állampolgárra jutna
egy rendõr. Így egy 4000 fõs településen 17 rendõrnek kellene
szolgálatot teljesítenie. A valóság viszont az, hogy egy nagyköz-
ségben jó esetben egy körzeti megbízott van, akit viszont rend-
szerint a nagyobb településekre, vagy Budapestre vezényelnek.
Természetesen tisztában vannak azzal, hogy a rendõri állomány
egy része vezetõi, adminisztratív feladatot lát el, de ha a 17 rend-
õrbõl akár csak 8 rendõr is jelen lenne, már nagy elõrelépést le-
hetne tenni az élhetõbb életért. 

Mûvelõdési ház felújításának 
tanulmányterve
Elkészült a mûvelõdési ház felújítására vonatkozó tanulmány-
terv, a jövõ évtõl elindulhat községünk közmûvelõdési intéz-
ményének felújítása. 

I. féléves pénzügyi beszámoló
A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy az elõirányzott bevéte-
leknek sajnos csak 27 százaléka folyt be az önkormányzat kasszá-
jába. A Peresen levõ építési telkek eladásából származó beterve-
zett 90 millió Ft-os bevétel hiánya okozza ezt a rossz teljesítést.
Azóta döntés született ezen telkek eladásáról (lsd. fent), valamint
az Árokalján lévõ területet ipari park részére történõ eladásáról is,
ami javítani fogja a pénzügyi mérleget. Mondok Ervin a vita so-
rán rákérdezett arra, hogy az idõközben megvásárolt Temetõ-dû-
lõ felé vezetõ út melletti telek eladására mikor kerül sor, hiszen ez
is növelné a bevételt. Tóth Gábor polgármester a kérdésre adott
válaszában elmondta, hogy a földmérés már megtörtént, a telek-
határokat kijelölték, most folynak a földhivatali bejegyzések. A
telket eladni csak pályázat kiírásával lehet, ehhez viszont földhi-
vatali bejegyzés szükséges, amely bizonyítja, hogy a telek az ön-
kormányzat tulajdonában van. A pénzügyi beszámolót a képvise-
lõk 9 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadták. -kr-

Régóta harcol 
községünk, hogy 
a Bag–Domony–
Aszód csomópont-
ban körforgalmat
alakítsanak ki a biz-
tonságosabb közle-
kedés érdekében.
Eddig a közútkezelõ

vállalat azzal érvelt, hogy nem szükséges itt a körforga-
lom, mert országos szinten nézve nem történik itt olyan
sok baleset, ami ezt indokolttá tenné. Most azonban
megváltoztatták álláspontjukat és 2009 januárjában 
elkezdik a körforgalom kialakításának elõkészítését,
hogy az 2010-re elkészülhessen. 

KÖRFORGALOM AZ ASZÓD, DOMONY, BAG
CSOMÓPONTBAN
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Igen Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzat!

Áthelyezésem hátterében, úgy gondolom, hogy Püspök atyám egészségemért va-
ló aggódása áll, ezt köszönöm Neki.

Ha már a papok sem törõdnének egymással – akkor állna elõ az a bizonyos
víz és bor közmondása.

Mint ismeretes a bagiak fogadalmi napján – Sarlós Boldogasszony napján jú-
lius 2-án – a hívek egyik csoportjával gyalog zarándokoltam Máriabesnyõre, a
többség busszal, vonattal, autókkal ment.

Amikor bejelentkeztem a kegyhelyre, magamra vállaltam a szentmisét. Ez a mi-
se nemcsak a mieinknek szóló alkalom volt, hanem éppen a Magyar Püspöki Kar ké-
résére adta meg Róma, hogy az ünnep népies elnevezésében rejlõ egykor aratási pi-
henõnap jellege miatt sajátos magyar ünnep maradjon. A világegyházban május 31.
Szûz Mária látogatása Szent Erzsébetnél – a születendõ Keresztelõ János édesany-
jánál –, s mivel ez a két áldott állapotban lévõ édesanya örömének az ünnepe, az is
logikus, hogy a világegyházban Keresztelõ János születése elõtt (Szent Iván éj) tart-
ják. Az evangélikus egyház tavaly megújult rendje is felvette ünnepei közé.

Az otthon maradottak számára bemutatott szentmise után tudtam a gyalog-
lókkal indulni, s ez a 12 km-es távon késeinek bizonyult, ezért a végsõ szakaszt
már a csoportot megelõzve futva tettem meg, és a szentmise közben egyszerûen
összeestem.

Hogy miért kellett futnom? Azt hiszem a falu nem éppen vallását gyakorló né-
pe elõtt is úgy lehettem ismerõs, mint aki szolgálatában igyekszik pontos lenni.
Még a mobilozás sem segített volna azon, hogy el ne késsek. Ha esetleg megtu-
dom, hogy a helyi kolléga otthon van – bár tavaly sem volt otthon –, azzal még
nem lett volna megoldva a hívek szentgyónási- bûnbánati szolgálata, melyet a
szentmise elõtt illõ felkínálni. S mert országosan általános ünnep, gondolnom kel-
lett arra is, hogy a hely kiváltságára való tekintettel, mások is lesznek ilyen igény-
nyel. Tavaly sem volt a gyóntatásban segítõ, ill. csak a beérkezésem után külön hí-
vásra a helyi atya. Hát ezért futottam a 35 C fokos nyárban. Tudomásul kell ven-
nem, hogy öregszem és nem bírok annyit, mint korábban.

Püspök atyám másnap reggel negyed nyolckor már Bagon volt, és közölte,
hogy könnyebb helyre helyez, de azért menjek orvoshoz, mert a Máriabesnyõre
kihívott mentõvel nem mentem el. A gyógyszeres kezelés mellett azt javasolták,
hogy csökkentsem a szolgálatot, hiszen Bagon és Hévízgyörkön együtt vasárna-
ponként 5 szentmisét mutattam be, és végeztem el az ezzel járó egyéb szolgálato-
kat. Kértem püspökömet, mivel nem a szolgálatban siklottam ki, maradhassak. A
kontroll vizsgálat nem állapított meg semmi olyan újabb nyavalyát, ami az ájulá-
som elõtti állapotomban lett volna. Az értem való aggódás miatt Püspököm még-
is könnyebb helyre helyezett. Most Rétság városában van a fõ szolgálati helyem,
itt lakom, de hozzám tartozik még Tolmács és Tereske, és bizonyos értelemben
még Bánk is. Ott még nincs templomunk, de híveink vannak – talán templomot
is kellene építeni. Pusztaszántót már nem is említem, mert az ma már csak néhány
házból álló majorság. 

Mint értesültem másoktól Püspök atya mozgósította a környéket, hogy utó-
domat segítsék, így pl.: a máriabesnyõi atya is jár most már Hévízgyörkre is. Ta-
lán, ha korábban én is megkaphattam volna... Bár nem a szolgálat tett padlóra ak-
kor sem, amikor két évig Aszód is Baghoz tartozott, igaz fiatalabb is voltam.

Szíves elnézését kérem, ha fárasztottam áthelyezésem történetével. Papi szol-
gálatomból már csak arra futja, hogy imádkozom a volt helyeim boldogulásáért,
ill., hogy legyen saját lelkipásztoruk is.

Megköszönöm Polgármester Úr személyes jóindulatát, önkormányzati mun-
katársainak alkalmankénti szíves segítségét.

Tisztelettel: Tóth Ferenc, volt bagi plébános

RENDÕRSÉGI HÍREK#

Az Aszódi Rendõrõrs tájékoz-
tatása szerint szeptember hó-

napban a Dutka-dûlõn több betörés
is történt. Az egyik családi házba a
mennyezetet megbontva jutottak be
illetéktelenek, és mûszaki cikkeket,
szerszámokat vittek el. Egy hétvégi
ház pincéjébõl pedig elektromos gé-
peket és szerszámokat zsákmányol-
tak 103 ezer Ft értékben. A dûlõ
egyik villanyoszlopát is alaposan
megrongálták ismeretlen tettesek. 

A Szent András utca egyik csalá-
di házának udvaráról kerékpárt és
tyúkokat, a Béke utca egyik lakatlan
családi házából egy vaskályhát, az
Attila utca egyik családi házából pe-
dig egy kandallót tulajdonítottak el
az elmúlt hónapban. A Csintoványi
utca egyik házának garázsából pedig
egy segédmotoros kerékpárt és hoz-
zá tartozó alkatrészeket vittek el ille-
téktelen behatolók. 

Peres utca egyik családi házáról
leloptak 25 m rézcsatornát, a Ma-
lom bárból pedig ismeretlenek elvit-
ték a plazma TV-t, miután felfeszí-
tették az épületen lévõ rácsot. 

A Nefelejcs utcában besurraná-
sos lopás történt, az egyik családi
ház konyhájának asztalán lévõ pénz-
tárcát vitte el a feltehetõleg alkalmi
tolvajt, amelyben 10 ezer Ft volt. 

A bagi vasútállomáson ugrott le
az a három fiatal – így feltehetõleg
bagi lakosok – akik a vonaton kikap-
ták az egyik utas kezébõl a táskáját,
amelyben készpénz, iratok és mobil
telefon volt.

Térfigyelõ kamerák 
rongálása
Rendõrkézre került az a fiatalkorú,
aki a Béke téren lévõ köztérfigyelõ
kamerára légfegyverrel lövöldözött.
Tettének magyarázatként a rendõr-
ségen azt mondta, hogy rossz helyen
van a kamera, azért akarta „hatásta-
lanítani“. Fegyverét elkobozták, a bí-
róság pedig várhatóan pénzbüntetés-
re fogja ítélni rongálás vétsége miatt.
Az önkormányzat a kamerában ke-
letkezett anyagi kár ellenértékét pol-
gári peres úton hajthatja be.

Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának
0–24 óráig hívható telefonjszáma: 

06-20/516-5940 

2008. augusztus 15-ével új plébános teljesít szolgálatot falunkban 
dr. Sánta János személyében. Régi plébánosunk, Tóth Ferenc
ismertette önkormányzatunkkal áthelyezésének hátterét.
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Idén a szervezést a bagi Polgári Kör-
tõl az év elején megalakult Piros

Bagért Egyesület vette át (Lásd keretes írá-
sunkat!), akik Antal Istvánné vezetésével,
a Bagi Nyugdíjas Egyesülettel karöltve állí-
tották össze a mûsort, melynek nyitánya-
ként egy pici fiút adta elõ a székely him-
nuszt. Tóth Gábor polgármester köszön-
tõje után, amelyben megköszönte a jelen-
lévõknek az ottlétet, a szervezõknek pedig
a szép délutánt, a fellépõ bagiak sorra bi-
zonyították, hogy bagon sok tehetség van.
Hallhattuk csodaszépen énekelni Basa
Panka nénit, Papp-Tóth Juliska nénit,
Bereczki Bettit és a nyugdíjasok Rozma-
ring vegyes kórusát, természetesen Szûz
Máriáról. Rákóczi Ica néni a Szõlõ-hegyen
nemrég keletkezett tûzesetre refrektálva

nagy intenzitással, érzelmekkel gazdagon
átszõtt beszédében arra kérte Szûz Máriát,
hogy segítse meg Bagot, hogy lakosai is-
mét meglássák a gyönyörû tájat és tegye-
nek érte, hogy megmaradjon, az õ szavai-
val érve, hogy „ismét virágozzanak a bagi
dombok“. Dénes Krisztina és Baczoniné
Felszeghy Katalin versben és prózában tol-
mácsolta Szép Ernõ és Was Albert nemes
gondolatait, illetve Bálint Piroska Isten ott
van címû versét olvasta fel.

Különleges vendége volt az idei Mária
ünnepségnek Simon Miklós volt bagi plé-
bános, aki 15 évvel ezelõtt két évig volt fa-
lunk plébánosa. Most, nyugdíjba vonulása
után Máriabesnyõn folytatja szolgálatát,
így valószínûleg többször találkozhatunk
majd vele. Rövid beszédében a Szûzanyá-
val kapcsolatban a család jelentõségét
emelte ki, amely minden közösség sejt-
magja, az emberi élet legfontosabb része.
A család biztosítja azt is – mint a plébános
úr elmondta –, hogy megöregedve ne kell-
jen azzal szembenéznünk, hogy se gyere-
künk, se unokánk, akiknek továbbadhat-
nánk élettapasztalatainkat. Elmondta azt is
– könnyeivel küszködve –, hogy mindig
ágya felett van egy kép, amelyet Trankota
Lucia a bagi tájról festett neki, rajta a bagi
templommal, majd egy ároni áldással fe-
jezte be beszédét. 

Az ünnepség a két szakács által fõzött
finom babgulyás elfogyasztásával és kelle-
mes együttléttel záródott.                   -kr-

Kisasszony nap a Jegyzõ-keresztnél
SIMON MIKLÓS FALUNK KORÁBBI PLÉBÁNOSA IS JELEN VOLT AZ ÜNNEPSÉGEN

PIROS BAGÉRT
EGYESÜLET
2008 február 12-én alakult
meg a Piros Bagért Egyesület,
melynek céljai: Bag falu hagyo-
mányainak õrzése, kulturális és
ifjúsági, valamint turisztikai 
és idegenforgalmi tevékenység-
gel kapcsolatos rendezvények
szervezése, településfejlesztés
elõsegítése, egészséges élet-
módra nevelés és a szociális rá-
szorulók megsegítése, környe-
zet- és állatvédelem. A civil szer-
vezetekkel és egyházakkal tör-
ténõ kapcsolattartás. Az egye-
sület céljainak megvalósítása
érdekében együttmûködik min-
den állami, társadalmi és gaz-
dálkodó szervezettel, más egye-
sülettel és szövetséggel, ame-
lyek segítik az egyesület ered-
ményes mûködését és céljainak
megvalósulását. Az egyesület
pártoktól független társadalmi
szervezet. Az egyesület céljai
megvalósításához szükséges
anyagi feltételek megteremté-
sében a jogszabály elõírása
szerint gazdasági vállalkozási
tevékenységet folytathat, gaz-
dasági társaságot és alapít-
ványt hozhat létre.

Az egyesület feladatának
tekinti céljai széles körben való
megismertetését, tagjai tevé-
kenységének összehangolását,
eredményeinek nyilvánosságra
hozatalát, emellett véleményt
nyilvánít a közéletnek az egye-
sület céljait érintõ helyi jelentõ-
ségû kérdéseiben, ezekrõl ál-
lásfoglalást ad ki. 

Az egyesület megalakulásá-
nak elsõdleges célja a Bag fa-
luért való tevékeny összefogás
megteremtése, hogy ápolja 
a régóta a Galga mentén lévõ
település õsi hagyományait, 
és ezzel lehetõséget teremtsen
utódainknak, hogy 200 év 
múlva is itt állhasson települé-
sünk. Az egyesület szeretettel
várja mindazon embereket,
akik velük összefogva tenni
akarnak Bagért.

2008. szeptember 13-án immár negyedszer 
ünnepelték kis mûsorral, finom estebéddel 
Szûz Mária születésének napját, amelyet egyben 
a köztünk élõ Máriák, a család és a szeretet 
ünnepeként is tisztelünk itt, Bagon. Simon Miklós volt bagi plébános

oktoberdok.qxd  2008.10.07.  18:22  Page 5



6  BAGI HÍRLAP 2008. SZEPTEMBERA MAGAM EREJÉBÕL

– Mesélj valamit a családodról?
Juhász Ilona: Anyukám Juhász

Dezsõné Katona Erzsébet õsi bagi csa-
ládból származik. Apukám Magyarkani-
zsáról jött ide, és úgy megtetszett neki
Bag és környéke, hogy boldogan vállalta
itt a munkát. A Hõnig péknél péksegéd
lett, s aztán elvette a falu legszebb lá-
nyát, az édesanyámat. Sajnos apám szíve
gyenge volt, és az orvos könnyebb mun-
kavégzést javasolt, így kiskereskedõ lett.
Az új foglalkozása miatt sokat költöz-
tünk. Laktunk Bagon, Aszódon, Ikla-
don, Galgahévízen, Máriabesnyõn és
Domonyvölgyben is. Ott ért a háború is
minket, ami bizony sok szenvedést oko-
zott mindnyájunknak.
– Voltak testvéreid?
J. I.: Nem, egyedüli gyerek voltam.
Mûszaki rajzot szerettem volna tanulni,
mert építéstervezõ szerettem volna len-
ni. Jól ment az iskola, de apám nem
örült a tanulásomnak, azt mondta:
„Egyedüli gyerekünk vagy, és mi már
nagyon szeretnénk unokákat. Hagyd
abba a tanulást, és menj férjhez az
udvarlódhoz!“ Én szófogadó leány vol-

tam, így otthagytam a szeretett iskolát,
és férjhez mentem Rákóczi Péterhez.
Péter kõmûves volt, mindenhez értett,
és igen szerettük egymást. Elõször a
Kisbagi csárdában béreltünk egy szo-
bát. Ez az épület régen postakocsi-állo-
más volt. Hat-hét család bérelt ott la-
kást. Közben építkezni kezdtünk, s mi-
re Ilona lányunk megszületett, kész
volt Domonyvölgyben a szoba-konyhás
házunk a szüleim segítségével. Sajnos
egy hatalmas viharban egy nagy fa rá-
dõlt a házra, és összetörte a tetõrészt.
Akkor Bagra költöztünk, és anyámék-
kal a Liget utcában kezdtünk építkezni.
Itt született meg Péter fiunk, majd Ka-
ti lányunk is. 

A harmadik gyermekünk születése
után – hogy több helyünk legyen –,
anyámék elköltöztek a temetõ közbe.
Amikor gyermekeink már önálló csalá-
dot alapítottak, eladtuk a Liget utcai
házat, és az özvegyen maradt anyukám-
hoz költöztünk a temetõ közbe. Ami-
kor meghalt az anyukám és a férjem is,
akkor Kati lányom hozzám költözött a
fiaival, azóta is együtt élünk.

„Én minden szépet szeretek“

Ebben a hónapban Rákóczi Péterné Juhász Ilonánál jártam, és az
örökifjú, mosolygós, sokoldalú tehetséggel megáldott asszonnyal
beszélgettem az életérõl, verseirõl, festményeirõl, kézimunkáiról.

Emlék
Valahol a Domonyvölgyben 
Élt egyszer egy szép leány,
Mindig mindent énekelt õ,
Szép is volt az valahány.

Hangja messze elhallatszott,
Énekelt õ szépeket.
A szívével szépen látott,
Mindig sokat nevetett.

Boldog volt az ifjúsága,
Gondtalan volt mindenben,
Csak az ének volt a fontos,
Meg a munka, szüntelen.

Szórakozás sehol, semmi,
A kertek adták az életet,
Kapáltunk mi olyan sokat,
Mint egy förtelmes menet.

A kosárban a sok krumpli,
Répa, hagyma, miegymás.
Nótaszóval dolgoztunk mi,
Fáradságunk messze szállt.

Elmúlt a nyár, szépen sorba
Énekelve, dalolva,
A fiúkkal játszadoztunk
Labdákkal megdobálva.

Egyik-másik sokszor mondta:
„– Jaj, de nagyon szeretlek!
Legyél majd a feleségem,
szüljél nekem gyermeket!“

Egyszer aztán Õ megjelent,
A daliás, szép legény,
Erõs volt és határozott,
Ellopta a szívemet.

JUHÁSZ ILONA

!
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Fontos állomásához érkezett régiónkban,
ezen belül Bagon is megvalósuló Zöld Híd
Program. 

Pest és Nógrád megye legnagyobb volu-
menû hulladékgazdálkodási beruházása kez-
dõdött meg szeptember 10-én, amikor Kere-
pesen az Ökörtelek-völgyben, illetve szep-
tember 11-én Nógrádmarcalban letették a a
Zöld Híd Program két hulladékkezelõ köz-
pontjának alapkövét, amelyek a tervek sze-
rint 2009 õszére készülnek el.

Az aszódi hulladéklerakót a közeljövõben
bezárják, így Bagról a hulladékot az  újonan
épülõ kerepesi hulladékkezelõ központba
kell majd szállítani. 

A beruházások menetérõl információk
találhatók a www.zoldhid.hu internetes ol-
dalon.

– Mikor és hogyan kezdtél hímezni, festeni?
J. I.: Mindig nagyon szeretettem festeni,
ezért a domonyvölgyi ház falára festet-
tem a zsibói kastélyt parkkal, virágokkal
együtt. Aztán képeket kezdtem festeget-
ni, tájképeket, csendéleteket, az embe-
reknek tetszettek, szívesen vették õket.
Nyolc évvel ezelõtt festettem ki virág-
csokrokkal a Kisbagi csárdát ingyen,
mert én ott ugyan szegény, de nagyon
boldog, „virágos kedvû“ fiatalasszony

voltam. Csodálják is a csárda vendégei!
Azóta inkább képeket festek, amikkel
több kiállításon is sikeresen szerepeltem a
Galgamenti Mûvészek Egyesületének
tagjaként. Üvegekre, cserépedényekre is
szívesen festek virágmintákat, ezekeket
mind én tervezem. Még dísztötõkre is
festettem, nagy keletjük volt a vásáro-
kon. Hímezni is szeretek, de én minden
mintát magam találok ki, nem a bagi
hímzésmintákat használom. Mindmáig

szívesen hímzek megmaradt anyagokra,
lepedõ végekre. Kiállításon szerepeltek
már hímzett párnáim, terítõim, futóim.
– Írni, verselni mikor kezdtél? 
J. I.: Amikor festeni kezdtem, akkor
kezdtem el írogatni is. 1980 körül Bajor
Nagy Ernõ Szabad Föld nevû újságja in-
dított egy „Írjunk együtt újságot“ címû
pályázatot. Én leírtam az egész életemet,
elküldtem, s az újság részleteket közölt
belõle, én meg oklevelet és könyveket
kaptam érte. Azóta is írogatok, még ver-
seket is. A Galgamenti Mûvészek Egye-
sületétõl irodalmi és festészeti , hímzési
munkáimért több iparmûvészeti és nép-
mûvészeti díjban is részesültem.
– Mik a távlati céljaid, terveid?
J. I.: Továbbra is szeretnék szépeket írni,
alkotni, hogy ezekkel másoknak is örö-
met okozhassak. Bár adna a jó Isten eh-
hez még pár évet!
– Reméljük, még sokáig gyönyörködhe-
tünk a mûveidben, kívánunk hozzá jó
egészséget, örömet, erõt!

Baczoniné Felszeghy Katalin

Nyári felújítás az óvodában
A nyár folyamán jelentõs szülõi segítséggel 
az óvoda három csoportszobája megújult. 

Hackerschmidt Pál, Balázs Róbert és Pászti
Tamás szülõk társadalmi munkában vállalták és
teljesítették az óvoda három csoportszobájának
kifestését, így szeptember 1-jén tiszta és szép
csoportszobák várták a gyerekeket. Égetõ szük-
ség volt a megkopott, megfeketedett parkettás
padló felújítása is. Bakonyi József a festés után
felcsiszolta és lelakkozta a szobák padlóit, ezen
felül még nagy értékû társadalmi munkát is vég-
zett. A munkálatok anyagköltségét, a parkettá-
zás munkadíját az önkormányzat fizette. Emel-
lett a külön bejáratú, kislétszámú fejlesztõ cso-
port is megújult önkormányzatunk munktársa
kimeszelte és lambériázta a falakat. Ifj. Mondok
Ervin pedig a bádogosmunkákat végezte el az
épületen. A festés utáni nagytakarításban szülõk
is segítettek. Az óvoda nevelõ testülete nagyon
köszöni valamennyi segítõ kéz áldozatos mun-
káját, és örül, hogy a gyerekek gyönyörûen fel-
újított csoportokat vehettek birtokba.

Kovács Istvánné óvodavezetõ

Zöld Híd program
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DRÁGA MENNYEI ATYÁNK!
Már régóta nem teljesítjük a „szaporod-
jatok és sokasodjatok“ parancsodat, in-
kább az egykére törekszünk, csak a va-
gyon gyarapításán jár az eszünk, emiatt
egyre kevesebben vagyunk ebben az or-
szágban. Pedig TE azt mondod igédben,
hogy az anyaméh gyümölcse jutalom, és
nincs félelme annak a népnek, akinek
TE fiakat adtál.

A trianoni tragédia után népünk nem
Hozzád kiáltott, hanem TÕLED idegen
eszméket fogadott be.

Bálványimádó nép lettünk, arra taní-
tottuk gyermekeinket, hogy „nincs 
ISTEN“, majd az ember egyedül megold
mindent. Önbálványozás bûnébe estünk,
új bálványt kerestünk, Téged pedig a
mammon bálványára cseréltünk. További
fertelmességünkben okkult TV csatorná-
kat tartunk fenn. A TV már-már a temp-
lomunk lett. Horoszkópokban, okkult
dolgokban hiszünk. Halottakat idézünk,
primitív médiákat tartunk fenn, ahol a
közönséges beszéddel,  tiszteletlenséggel,
trágár tréfákkal szórakoztatják népünket. 

Istentelenségünkben szociális érzé-
kenységünket elvesztettük. Sokan éhez-
nek, aluljárókban alszanak nálunk, és mi
ezt orcátlanul természetesnek tartjuk. Pe-
dig a testvérünk fekszik ott a hideg kövön.

Ha van egy forintunk, kölcsön
vesszük hozzá a többszörösét, és „az egy-
szer élünkben“ hiszünk. Nem ismerjük,
ezért nem is hisszük a TE igédet. 

Gyermekinket nem oktatjuk hittan-
ra, nem tanulja minden gyerek a TÍZ
PARANCSOLATOT, és nem ismeri a
Biblia szívét a János evangéliuma 3. ré-
szének 16.-versét. Hiányoznak akik, Té-
ged dicsõítõ énekekre és versekre taní-
tották a magyar gyerekeket. Bocsáss meg
URAM és segíts, hogy tegyünk ez ellen.
Segíts, hogy a családokban naponta elõ-
vegyük a Bibliát és vegyük komolyan a
Te IGÉDET a házasság tekintetében is,
mert legtöbbször házasságon kívül, vagy
csonka családokban, jó példák nélkül
nõnek fel gyermekeink. Add URAM,
hogy ez ne így legyen.

URAM hisszük és valljuk, hogy TE
az élet ISTENE vagy, és mi mégis megöl-
jük megfogant gyermekeinket. Ezt or-
szágunk vezetõi  is természetesnek ve-
szik. Az orvos, aki ma segít egy gyermek
világra jöttében, másik napon megöl egy
gyermeket. Mélységes szomorúsággal
eléd visszük ezt a förtelmes bûnt, lerak-
juk a kereszt tövébe, és hisszük, hogy a
TE drága FIAD vére elégséges ahhoz,
hogy még ezt is megbocsássad nékünk,
és új életet kezdhessünk. Kérünk, adj

erõt minél több orvosnak, hogy megta-
gadja az abortuszt. 

Bocsásd meg URAM azoknak a kép-
viselõknek bûnét, akik homoszexuális
házasságokat javasolnak, mert vakok,
amikor az AIDS nyomorúságát és annak
okait nem látják, sõt még arra is buzdíta-
nak fiatal lányokat, hogy tegyék meddõ-
vé magukat, és szertelenül folytassanak
szexuális életet, s közben nem veszik ész-
re, hogy a TE büntetésed, amikor bezár-
tál sok anyaméhet, és ha akarnak sincs
gyermekáldás. Kérünk azokért, akik se-
gítségül hívnak, és gyermeket szeretné-
nek, vedd le róluk haragod, és add meg
az õ szívük kérését!

Kérünk, hogy adj szívünkbe hazasze-
retetet, lássuk azokat az ajándékokat,
amelyeket TE adtál a magyar népnek. A
gazdagon termõ Kárpát medencét, a Du-
nát és a Tiszát. Ezt a gyönyörû kis orszá-
got is elveszítjük, mert nem születnek
gyermekeink. Nem tudjuk, hogy azé egy
ország, aki teljesíti a „szaporodjatok, so-
kasodjatok“ parancsodat. 

Már az édenkerti bûneset után tettél
ígéretet, az asszonynak: a gyermekszü-
léshez fájdalmakat adtál, de a megszüle-
tett élet örömét is, amikor elfeledi a fáj-
dalmat, mert új életet szoríthat magá-
hoz. De nem a TE ígéreteid kecsegtetõ-
ek a nõk számára, hanem a karrier, a ha-
talom. Bocsásd meg ezt URAM nekik és
térítsd õket magadhoz.

A férfiúnak pedig a fáradsággal szer-
zett munkához ígértél áldást. Mintha ezek
az igéid nem is volnának. Munka nélkül
akarunk meggazdagodni. Nem a te aján-
dékaidat keressük a magyar földön, ha-
nem idegen eszméket, külföldi, tartósított
élelmet vásárolunk. Pedig a TE népednek
sem engedted, hogy a mannát eltegye
másnapra, mindig adtál friss mannát.

Mi pedig kivettük a munkát a parasz-
tok kezébõl, megszûnnek a baromfiudva-
raink, zöldséges kertjeink, és sokat ter-

NEHÉMIÁS PÉLDÁJÁN (NEHÉMIÁS 1,6)

BÛNBÁNÓ IMA 
MAGYARORSZÁGÉRT

ram TE megadtad Nehémiásnak a bûnbánat lelkét. Észrevetted, hogy
TE szerinted való szomorúság van a lelkében. Meghallgattad keserû,
szívbõl jövõ imáját és megadtad neki, hogy szeretett városát
Jeruzsálemet, ami a TE szent helyed, megépítse romjaiból. Adtál hozzá

társakat, akik segítették. Még az õt fogságba hurcoló király szívét is meglágyítot-
tad, hogy elengedje õt és támogassa Jeruzsálem helyrehozatalát. Az építést ellen-
zõket félreállítottad az útból és Nehémiás véghezvihette a TE gondolatodat. Áldott
legyen ezért a TE neved. Azt is köszönjük, hogy helyreállíthatta Nehémiás az igaz
Isten tiszteletét a templomban és ott csak a TE dolgaidnak adtak helyet. 

Most arra kérünk segíts, hogy magyar hazánkban mi is megtehessük elõször
személyes, majd közösségi bûnvallásunkat. Adj Elõtted kedves bûnbánatot és
bölcs gondolatokat vezetõinknek és népünknek, hogy Neked tetszõ módon fel-
épüljön ez a kis ország.

UU
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melünk egy helyen vegyszerekkel, amit
nagy bevásárló központokba gyûjtünk és
odajárunk vasárnaponként a templomok
helyett, ezek lettek az áldozó halmaink,
ami utálatos elõtted. És mi mégis ott
érezzük jól magunkat a bálványaink kö-
zött. Uram, bocsásd meg ezt nekünk! 

Sokat dolgozunk, ülünk a monitoraink
elõtt és nem mozgunk. Nem egészséges
élelmet fogyasztunk, ezért betegszünk
meg. Bocsásd meg Uram ezeket a bûnö-
ket, segítsd eltörölni ezeket a bálvá-
nyokat. A test a lélek temploma, és vi-
gyázznunk kell rá!

„Az okos király támogatja a mezõ-
gazdaságot“ – mondja a TE igéd, és Te
minden nemzetnek hazát adtál, megszab-
va a nemzetek idejét és lakozásuk határa-
it. De mi ezzel ellentétesen teszünk.

Nem tudjuk értékelni a TE adomá-
nyaidat, melyeket a magyar földbe elhe-
lyeztél. Nem tudjuk kitermelni a föld-
gázt Makónál, eladjuk az energia-ágaza-

tunkat, élelmiszerágazatunkat, külföldi-
ek palackozzák a vizet nekünk, cselédek-
ké váltunk, sõt félünk az új urainktól,
alázatoskodunk, nehogy elvegyék a
munkánkat. Hatalmas látszat beruházá-
sokra költjük pénzünket. A józan ésszel
ellentétes „azért is megmutatom autópá-
lyák, kormányzati negyed építés“ és
ugyanakkor a meglévõ vasútjaink felszá-
molása történik, ami lehetetlenné teszi a
megszokott útjainkat, olcsó szállításain-
kat. Pedig Te sáfároknak teremtettél
minket, a magyar föld sáfárainak. Bo-
csásd meg hitetlenségünket, adjál hitet,
bölcsességet, hogy Téged keressünk!

Nem tanulunk más népektõl, hogy
itthon költsük el pénzünket, mi termel-
jük meg élelmünket, érezzük jól itthon
magunkat, kertjeinkben, családjainkban,
közösségeinkben, templomainkban.

Szomorú szívvel valljuk és  érezzük
zsidó testvéreink hiányát, akik a máso-
dik világháború áldozatai lettek. És talán

nem tettünk meg mindent az õ megmen-
tésükért. Akik szerették ezt a magyar föl-
det és segítették épülését, bölcsen támo-
gatták, tanácsolták a szegényebb dolgos
parasztokat is. És fontos volt nekik a TE
tízparancsolatod. Adjál ma békességet és
megértést, szent türelmet a magyar és a
zsidó nép között. Tudjuk, hogy ez csak a
Te igéd által lehet, magunktól erre kép-
telenek vagyunk.

Arra is kérünk, hogy mutasd meg, mi
az értelmes munka a képzetlenebb em-
berek számára. Itt különösen kérünk ci-
gány testvéreink számára értelmes mun-
kát, hogy ebben a kérdésben is a Te bé-
kességed adjon egyetértést.

Csúnya beszéd árasztja el az országot
a médiában. Fiatalok, sokszor egyete-
misták is káromolnak, és még büszkék is
a szókincsükre. Nem tudják, mit beszél-
nek, nem szólnak rájuk a felnõttek sem.
Bocsásd meg ezt is nekünk URUNK.

Biblia éve van nálunk idén, hálát
adunk, hogy egyházaink így határoz-
tak. Hálát adunk azért is, hogy Biblia-
olvasó kalauzunk lehet, és naponta tu-
dakolhatjuk a SZENTLÉLEK által a
TE akaratodat.

Add meg URAM, hogy tudjunk kiál-
tani hozzád, imával és böjttel zörgessük
a kapudat. Kérünk, hogy ítéletedet for-
dítsd el tõlünk. Tudjuk, hogy TE támasz-
tasz és döntesz királyokat, államférfia-
kat. Kérünk adj olyan vezetõket, akik-
nek istenfélelmük van, és a TE kezedbõl
kérik el az ország sorsát és a mindenna-
pok lépéseit.

Add meg, hogy Krisztus országa le-
hessünk, ÕT dicsérjük, ÕT magasztal-
juk, ÕT imádjuk, ÕT keressük naponta
az IGÉBEN és engedelmes szívvel fogad-
juk a TE igédet.

Erõsíts bennünket a napi imádság-
ban, imaközösségekben, hogy naponta
tudjuk akaratodat megismerni, tudjuk a
másik embert tisztelni, szeretni, segíteni,
mert mindent TÕLED kaptunk. Add
meg nekünk ezt URUNK, hogy két ma-
gyar ember, ha találkozik építeni tudja
egymást, mert mink van, amit nem Tõ-
led kaptunk.

Hálát adunk a maradékért, akik
hozzád kiáltanak, akik nem veszik el
gyermekeiket, akik megtartják a vasár-
napot, és veled együtt megpihennek,
ahogy kérted, hozzád imádkoznak, té-
ged dicsõítenek. Judák Endre

Nézz le ránk URUNK a TE trónusodról, és szánd meg a magyar népet, 
a mi nyomorult életünket. SZENT FIAD érdeméért kérünk, áldj meg bennünket,

mert a Te áldásod nélkül minden hiábavalóvá lesz. 
Ámen.
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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)

ÜGYELET: 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 

 Október 18-19.: DR. MÁRTON JÁNOS

Galgamácsa, Kiskút u. 62., 

telefon: 06-20/956-6529

 Október 23-24.: DR. SZÕKE ZSOLT

Kartal, Felszabadulás u. 197., 

telefon: 06-20/956-6529

 Október 25-26: DR. NÉMETH MIHÁLY

Aszód, Kossuth L. u. 62., 

telefon: 06-30/275-4718

 November 1-2.: DOBOS LÁSZLÓ

Tura, Thököly u. 35.,

telefon: 06-20/925-3824

 November 8-9.: DR. HUDÁK PÉTER

Gödöllõ, Százszorszép u. 58., 

telefon: 06-70/213-1961

ORVOSI ÜGYELETEK  Tura, Petõfi tér 2. Tel.: 28/466-038!

LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK
Délegyháza–Bag: 0–1; Bag–Õrbottyán: 4–1; Budakalász–Bag: 2–2;
Üllõ–Bag: 1-0; Bag–Örkény: 3–3; Viadukt–Bag: 1-0; 
Bag–Tápiószecsõ: 1–1; Diósd–Bag: 0-3

FELNÕTT VÉGEREDMÉNY
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Üllõ 7 6 0 1 18 
2. Dunakeszi 8 5 3 0 18 
3. Tárnok 8 5 3 0 18 
4. Felsõpakony 8 5 3 0 18 
5. Pilis 8 4 3 2 14 
6. Bag 8 3 3 2 12 
7. Hévízgyörk 8 3 2 3 11 
8. Erdõkertes 8 3 2 3 11 
9. Viadukt SE 8 3 1 4 10 

10. Diósd 8 3 1 4 10 
11. Örkény 8 2 2 4 8 
12. Tápiószecsõ 8 2 2 4 8 
13. Gödöllõ 8 2 0 6 6 
14. Budakalász 8 1 2 5 5 
15. Õrbottyán 8 1 1 6 4 
16. Délegyháza 7 1 1 5 4   

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK
Délegyháza–Bag: 0–5; Bag–Õrbottyán: 1–1; Budakalász–Bag: 3–1;
Üllõ–Bag: 4-1; Bag–Örkény: 0–2; Viadukt–Bag: 4-1; 
Bag–Tápiószecsõ: 0–0; Diósd–Bag: 3-2

IFJÚSÁGI VÉGEREDMÉNY
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Hévízgyörk 8 7 0 1 21
2. Örkény 8 6 1 1 19
3. Felsõpakony 8 6 0 2 18
4. Pilis 8 5 2 1 17 
5. Gödöllõ 8 5 1 2 16 
6. Viadukt SE 8 4 3 1 15
7. Budakalász 8 3 3 2 12 
8. Dunakeszi 8 3 1 4 10 
9. Tápiószecsõ 8 3 1 4 10 

10. Délegyháza 7 2 1 4 7 
11. Tárnok 8 2 5 5 7 
12. Üllõ 7 2 0 5 6 
13. Õrbottyán 8 1 3 4 6
14. Erdõkertes 8 1 3 4 6
15. Bag 8 1 2 5 5
16. Diósd 8 1 0 7 3

LÁBTORNA 
AZ OVIBAN
A bagi Napközi Otthonos Óvodában

(2191 Bag, Sport u. 1.) kisgyermekek
számára lábtorna foglalkozások indulnak,

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 
16.30-TÓL.

A foglalkozás vezetõi várják azokat az
óvodás és kisiskolás korú gyermeke-

ket, akik már lúdtalpasak, de minden
gyermek számára hasznosak lehet-
nek a foglalkozások, mivel kisgyer-

mekkorban még megelõzhetõ a lúd-
talp kialakulása. 

Lúdtalpbetét használata sajnos csak
tüneti kezelést jelent, javulást 
egyedül a lábboltozat izmainak 

megerõsítésével érhetõ el 
lábtorna segítségével.

Minden érdeklõdõt szeretettel 
várnak a szervezõk: 

Geizerné Péli Melinda 

és Palya Lívia 

Hívogató
A szülõk közössége által létrehozott

BONIFÁC ALAPÍTVÁNY
hívja és várja Önöket

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA, 
melyet

2008. NOVEMBER 8-ÁN 
20 ÓRAKOR TART
A DÓZSA GYÖRGY

MÛVELÕDÉSI HÁZBAN.

Zene: „FER“ EGYÜTTES
VACSORA! TOMBOLA!

HELYFOGLALÁS: 
Mondok Ervinnél 
a mûvelõdési Ház 
büféjében 
november 5-ig.

BELÉPÕJEGYEK 
VÁSÁROLHATÓK:

a bagi Arany János Általános
Iskolában, és a mûvelõdési házban,

Mondok Ervinnél

A befolyt összegbõl 
a bagi Arany János Általános Iskola

és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézményt támogatjuk.
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"#Férfi kord ingek: 2400 Ft
"#Férfi kord nadrág: 4800 Ft

"#Kord öltöny: 21000 Ft (külön is elvihetõ)
"#Férfi pulóverek: 2700 Ft-tól

"#Kislány–kisfiú átmeneti kabátok: 3000 Ft
"#Férfi–nõi átmeneti kabátok: 4000 Ft-tól

ÓRIÁSI 

KÍNÁLAT!
OLCSÓ ÁRAK!

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ: zárva, Kedd–Péntek: 8–12-ig, 14–18-ig, Szombat: 8–13-ig.

CÍMÜNK:

2194 Tura, Zsámboki út 68., Tel.: 06-30-448-6114, Tel.: 06-30-448-6114, 06-30-397-0227

FOLYAMATOSAN ÉRKEZIK 
AZ ÕSZI KOLLEKCIÓ!
Kabátok, pulóverek, blézerek, kosztümök,
kardigánok, nadrágok ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN.

ALKALMI RUHÁZAT (férfi – nõi) továbbra is 
hatalmas kínálatban található 
(koktél ruhák, kisestélyik, öltönyök, ingek…).

U T A L V Á N Y O K  L E V Á S Á R O L H A T Ó K !ÉS

DIVATOS PANCSÓK, SZÖVETKABÁTOK (36–64)
Mintás harisnyanadrágok (felnõtt, gyerek), comb és térdfixek, fehérnemûk!
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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 

2008. OKTÓBER 1-JÉVEL LOMTALANÍTÁS LESZ FALUNKBAN, 
DE NEM A MEGSZOKOTT MÓDON. 

Elõzetes idõpont egyeztetés után a lomtalanítást végzõk kimennek 
a helyszínre és elviszik a feleslegessé vált hulladékot.

EGYEZTETNI LELOVICS GYÖRGYNÉL lehet, telefonszáma: 06-20/411-3057.

A Galgamenti Viziközmû Kft. (Bag, Dózsa György út 20.)
ÖSSZETETT IRODAI MUNKÁRA – nyugdíjazás miatt megüresedõ
álláshelyre – MUNKATÁRSAT KERES.

Elvárások:  legalább közgazdasági szakközépiskolai érettségi
 MS Office-alkalmazások magabiztos kezelése
 képesség önálló munkára
 jó kommunikációs és ügyfélkezelési készség
 munkaügyi, TB, pénzügyi és számviteli jogszabályok 

ismerete (elõnyt jelent ha ezen szakterületekrõl képesítéssel rendelkezik).

Feladatok:  munkaügyi, tb, nyugdíj ügyek
 bérszámfejtés
 házipénztár kezelése
 mûszaki és gazdasági adminisztráció, levelezés
 személyzeti ügyek
 ügyfélszolgálat.

Amit nyújtani tudunk:  fizetés megegyezés szerint
 caffetéria juttatás
 kedvezõ munkahelyi feltételek
 utazási költségtérítés.

AZ ÁLLÁS 2008. DECEMBER 1-TÕL TÖLTHETÕ BE.

Ha felhívásunk felkeltette érdeklõdését, kérjük, küldje fényképpel ellátott 
önéletrajzát, képesítését igazoló okmányok másolatával a galgaviz@dunaweb.hu
e-mail címre vagy postai úton a 2170 Aszód, Pf. 22. címre 2008. OKTÓBER 31-IG.

LOMTALANÍTÁS

TÜDÕSZÛRÉS
2008. október 8–21-ig ismételten
tüdõszûrés lesz falunkban 
a Dózsa György Mûvelõdési Házban.

RENDELÉSI IDÕ
Hétfõ: 12–18 óráig
Kedd: 8–14 óráig
Szerda: 12–18 óráig
Csütörtök: 8–14 óráig
Péntek: 8–14 óráig

A tüdõszûrés minden 30. életévét
betöltött magyar állampolgár 
számára kötelezõ!
Ne felejtsék el magukkal vinni 
a személyi igazolványukat, 
TB kártyájukat és az elõzõ évben
kapott tüdõszûrõ igazolást.

ÖNKORMÁNYZATUNK hozzálátott falunk fel-
színi vízelvezetõ árkainak tisztításához, mé-
lyítéséhez. Jelenleg a Nagyvölgyi árok, a
Rét utca, Liget utca vízelvezetõ árkainak
mélyítése, tisztítása folyik. 

Isten ott van...
Ahogy nyílnak a kertemben
a gyönyörû virágok.
Köztük múlatom
a rohanó idõt.

Isten megteremtett egy
csodálatos világot.
Eget, földet, napot, holdat
és csillagot.
Isten ott van mindenütt.

Isten ott van egy gondolatban.
Isten ott van az álmaimban.
Isten ott van az éjszakában.
Isten ott van egy kézfogásban.
Isten ott van egy vallomásban.

Isten és az ember keze ott van
mindenütt, mindenütt.

Bálint Piroska
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