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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2008. december 18-án tartotta
önkormányzatunk képviselõ-
testülete utolsó ülését, ahol többek
között határozatot hoztak az idei év
víz- és csatornadíjairól.

2-3. oldal

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
2008. december 20-án jótékonysági
koncert volt a bagi templomban
Pitti Katalin operaénekes 
és Virágh András orgonamûvész 
közremûködésével.

4–5. oldal

MENETRENDEK
2008 decemberétõl változott 
a községünket érintõ vonatok és
buszok menetrendje. Közzétesszük
a 2009. évben érvényes vasúti 
és busz menetrendeket.

11–12. oldal

 

Továbbra is a legnagyobb gondunk Bagon – de az
egész térségben is – az egyre romló közbiztonság, az

egyre elhatalmasodó bûnözés. Mi Bagon, mondhatni erõn-
kön felül áldoztunk, áldozunk községünk lakóinak élet- és
vagyonbiztonságáért, de egyedül nem megy. Kevés a térsé-
günkben szolgálatot teljesítõ rendõr. Miközben Budapestre
vezénylik  a legkisebb falvakból is a mozdítható rendõri erõ-
ket, hogy a vergõdõ, hiteltelen kormányzatot fenntartsák, a
vidék a bûnözõk szabad prédájává vált. Érdekes az a vélt
vagy valós összefogás, ami a politika szintjéig eljutó nyak-
kendõs bûnözõk és az erdõinket pusztító, idõs embereket
rettegésben tartó primitív gengszterek között kialakulni lát-
szik! Hiába kértünk minisztériumi szinten segítséget, hiába
hoztuk létre a Galgamente Közbiztonságáért Alapítványt
,nem igazán érdekelték még térségünk polgármestereinek
többségét sem kezdeményezéseink, például a közterület fi-
gyelõ kamerarendszer létrehozása, közös üzemeltetése a
Gödöllõi Rendõrkapitánysággal. Még Gödöllõ városa is
csak gondolkodik, hogy belefogjon-e és mikor. Pedig össze-

fogás nélkül nem megy.
Amint egy kistérséget át-
fogóan lefedõ kamera-
rendszert tudnánk mû-
ködtetni, még ezzel a ke-
vés számú rendõrrel is
hatékonyabban lehetne a
falvainkat pusztító geng-
szterek ellen fellépni. De
az kérdés, kik és miért
nem akarnak lépni? Talán
2009 meghozza  a választ,
s remélhetõleg a válto-
zást, megoldást is.

Sajnos ez a bukdácsoló, hiteltelen kormányzat és az egyre
romló gazdasági körülmények viszont nem igazán adnak
okot a bizakodásra.

Mi Bagon mégis úgy gondoljuk, sokat tettünk annak ér-
dekében, hogy bizakodva tekinthesssünk az új esztendõre.

20 év után ismét járható az Aszód és Bag közötti út, a
Trockás, így nem kell kimenni a 3-as útra, ha át akarunk
jutni az egyik településrõl a másikra. 

Európai pénzbõl (25 millió Ft), amit pályázaton nyer-
tünk akadálymentesítésre, a polgármesteri hivatalnál új,
akadálymentesített ügyfélszolgálati irodát alakítottunk ki,
illetve az óvoda és a 2-es körzet orvosi rendelõjének aka-
dálymentesítését végeztük el az EU-s elõírásoknak megfe-
lelõen. 

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk
falunk minden lakosának!

KÖSZÖNTÕ

Tóth Gábor polgármester

Kedves bagiak!
Sikerekben, gondokban bõvelkedõ esztendõn 
vagyunk túl. Az elmúlt idõszakról a „Félidõben“
címû kiadványunkban számoltunk be, de 
engedjék meg, hogy néhány dolgot kiemeljek 
a fontosabbakból.

!
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KÖSZÖNTÕ

222 millió Ft-ot nyertünk az általános iskolánk felújí-
tására, amit 2009-ben szeretnénk is befejezni, 21. századi
körülményeket teremtve ezzel a bagi gyermekeknek, peda-
gógusainknak.

Támogatjuk a bagi templom felújítását, aminek elsõ lé-
péseként megcsináltattuk a díszkivilágítását, és sikeresen
megrendeztünk egy térségben is újdonságnak számító ko-
molyzenei jótékonysági koncertet a templomban, amivel
szeretnénk évente hagyományt teremteni. 

2009-ben elindulhat a térség legnagyobb kereskedel-
mi-, szolgáltató- és logisztikai központjának építése, egy új
ravatalozó, a Pereseken 50 lakásos lakópark, az iskola fe-
letti területen pedig nyugdíjas lakópark megvalósítása.

Nem lévén megfelelõen elõkészített földterület Bagon,
sajnos a 140 ágyas idõsek otthona (kb. 600 milliós beruhá-
zás) nem Bagon valósul meg. Minden segítséget szeretnénk
viszont megadni a szomszéd város önkormányzatának, hogy
ez a fontos projekt itt  a Galga mentén valósuljon meg.

Kaptunk építõ kritikát is „Bag Jelenéért és Jövõjéért
Aggódók Baráti Társaságától“. Szeretném jelezni, mi nem
aggódni, tenni akarunk a községért, kérjük, aggódás he-
lyett segítsenek – igaz, aggódni könnyebb, arcot adni vala-
mihez, dolgozni, az egy másik mûfaj. 

Az egész világon válság fenyeget, ami alól mi sem tud-
juk kivonni magunkat. A rablókapitalizmus és honi hely-
tartói mindent megtesznek, hogy az utolsó forintjainkat is
kivegyék a zsebünkbõl. Mégis úgy gondolom, minden ma-
gyar, így minden Galga menti ember is rendelkezik azzal a
képességgel, hogy sorsát maga irányítsa. A fent felsorolt
eredményeink és céljaink alapján mégis úgy gondolom,
van okunk bizakodásra a jövõ esztendõre. Közös nemzeti
céljainkhoz a magyarság felemelkedéséhez kívánok a vilá-
gon élõ minden magyarnak, minden Galga menti, bagi em-
bernek jó egészséget, sikerekben gazdag új esztendõt!

Tóth Gábor
polgármester

!

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 

Víz- és csatornadíjak
Az ülésen jelen volt Ritecz György, a Galgamenti Víziközmû
ügyvezetõ igazgatója, aki ismertette a társaság taggyûlésének
döntését a képviselõkkel, mely a vízdíj 7 százalékos, a csator-
nadíj 6,8 százalékos emelésének elfogadását javasolja a képvi-
selõ-testületnek. 

Ritecz György elmondta, hogy a villamos energia piacot a
nem lakossági felhasználók esetében 2008-ban megnyitották,
de mivel Magyarországon nincs szabad villamos energia ka-
pacitás, ez az ár 40 százalékos emelkedéséhez vezetett. 

Növekedett a gázár is, ám szerencsére az év második felé-
ben csökkentek az üzemanyag árak. Ennél alacsonyabb értékû
emelés mellett már nem tudná a társaság biztosítani a 24 órás
ügyeleti- és hibaelhárítási rendszert. 

Képviselõ-testületünk 8 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett elfogadta a víz-és csatornadíj áremelését tartalmazó
önkormányzati rendeleteket. 

A rendeletek 2009. január 1-jétõl léptek hatályba.

Vízdíj
– lakossági 6 m3/2 hónap mennyiségig:    195 Ft/m3+20%Áfa
– lakossági 6 m3/2 hónap mennyiség felett: 245 Ft/m3+20% Áfa
– közületi vízdíj: 315 Ft/m3+20% Áfa

Csatornadíj
– lakossági: 194 Ft/m3+20%ÁFA
– közületi: 260 Ft/m3+20%ÁFA
– szippantott szennyvíz ürítési díja egységesen: 

500Ft/m3+20%ÁFA

Önkormányzati ingatlanok 
bérleti díjai
Elõzõ számunkban jeleztük, hogy az önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ ingatlanok bérleti díjait a képviselõ-testület alacsony-
nak találta, ezért ezen az ülésen ismételten napirendre tûzte a
kérdést. Parázs vitát követõen végül  is elfogadta a képviselõ-
testület a lakáscélú ingatlanok bérleti díjának 200 Ft/m2+ÁFA-
ra való felemelését. 

Hulladékszállítás és -elhelyezés
2009. júniusában bezárják az aszódi szemétlerakó telepet, vi-
szont addig nem biztos, hogy elkészül az Kerepesi Hulladékke-
zelõ Központ. Önkormányzatunknak azonban gondoskodnia
kell a településen keletkezett hulladék elszállításáról, így a kép-
viselõ-testület arról döntött 9 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett, hogy közbeszerzési pályázatot ír ki a hulladékkezelési
közszolgáltatás ellátására.

Az önkormányzat belsõ 
ellenõrzési terve
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
elõterjesztette a 2009. évi Bag Nagyközség Önkormányzatára
vonatkozó belsõ ellenõrzési stratégiai tervét, melyet a képvise-
lõ-testület egyhangúlag elfogadott.

Pályázat a ravatalozó 
felújítására
A képviselõ-testület korábbi ülésén döntött arról, hogy pályá-
zatot nyújt be a bagi temetõ ravatalozójának felújítására, ám
ennek feltételei némileg változtak. 

12 781 000 Ft a beruházás összege, amelybõl 8 000 000
millió Ft-ra pályázik az önkormányzat, a fennmaradó összeget
pedig önrészként biztosítja a terv megvalósulásához, melynek
forrásaként az önkormányzati tulajdonú telkek eladásából be-
folyt összeget jelöli meg. 

Bag Nagyközség Önkormányzata 2008. december
18-án tartotta az elmúlt év utolsó képviselõ-
testületi ülését.
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Új körzeti megbízott
Aszódi Rendõrõrs állománya egy fõvel növekszik, ez a rendõr
Bag körzeti megbízottjaként fog dolgozni. Kérésére önkor-
mányzatunk képviselõ-testülete megszavazta, hogy a Patak u.
8. szám alatt lévõ önkormányzati tulajdonú egyszobás lakást
5000 Ft/hó bérleti díjért igénybe vehesse. 

Szõlõhegyi tervek
Az iskola feletti területen az önkormányzat 58 lakásos nyugdí-
jas lakópark építését tervezi. A terület beruházásra való alkal-
massá tétele csak az önkormányzat közremûködésével történ-
het, mert a terület magánemberek tulajdonában van és mezõ-
gazdasági terület, ezért ezeket cég nem vásárolhatja meg. Ezért

az önkormányzat egy beruházó céggel közös projektcéget hoz
létre, felvásárolja a területet, belterületté nyilváníttatja, majd
eladja üzletrészét a beruházó cégnek, aki ott már meg tudja va-
lósítani a beruházást. Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, két
tartózkodás mellett (Balázs Gusztáv idõ közben távozott az
ülésrõl) hozzájárult, hogy az önkormányzat megalakíthassa a
projektcéget. 

Pályázat játszótérre
Önrész nélküli 9 millió Ft összértékû játszótér építésére vonat-
kozó pályázatot írtak ki az elmúlt idõszakban. Képviselõ-testü-
letünk egyhangúlag elfogadta a pályázaton való részvételt. Si-
ker esetén az óvoda területén épül meg az új játszótér. 

Ebben kéri a Legfelsõbb Bíróságot, hogy a Megyei Bíróság
ítéletét változtassa meg és önkormányzatunkat kötelezze 
2 819 525 Ft és kamatai, valamint perköltség megfizetésére.

Ezen kérését a következõképpen indokolta:
(...) 
„Én, mint megszûnt jogviszonyú munkavállaló azt állí-

tottam, hogy elévülési idõn belül sem a szabadságomat
nem vettem igénybe természetben, sem annak pénzbeli
megváltásában nem részesültem. A nemleges tények bizo-
nyítása igen nehéz, de erre szerintem a jogvita sajátos jelle-
gébõl adódóan nem is volt szükség.

Ezen munkaügyi perben ugyanis megfordul a bizonyí-
tási teher, és pont az alperesnek kellett volna azt bizonyí-
tania, hogy kiadta a részemre járó szabadságot, illetve azt
esetleg pénzben megváltotta.

Erre az alperesnek úgy a kötelezõen vezetendõ nyil-
vántartás felmutatása révén lett volna lehetõsége.

Az alperes ezt nem tudta bizonyítani, tehát a bizonyí-
tás sikertelensége az õ terhére esik.

(...)
A bizonyítékok mérlegelése során a Megyei Bíróság lo-

gikai hibát vétett, és jogsértést követett el. A peres felek
egymásnak ellentmondó állításából ugyanis nem juthat a
bíróság ahhoz a megállapításhoz miszerint: „lehetetlen an-
nak megállapítása, hogy a felperes a perbeli idõszakban
töltött-e, és ha igen, mennyi idõt szabadságon”.

Ebbõl a körülménybõl a bíróságnak arra a következ-
tetésre kellett volna jutnia, hogy az alperes nem tudta iga-
zolni azt, hogy mikor és mennyi szabadságot vettem ki,
vagyis nem tudta cáfolni azt az állításomat, miszerint
nem voltam szabadságon.

(...)
A Megyei Bíróságnak abban kellett volna döntenie,

hogy perjogi szabályok szerint kinek és mit kellett volna
bizonyítani, ami szerint nem mérlegelési kérdés. Ha arra

az álláspontra helyezkedik, hogy nekem kell bizonyíta-
nom azt, hogy nem voltam szabadságon, úgy ennek eset-
leges sikertelensége engem terhel, ha az alperest kötelez-
te volna annak igazolására, hogy kiadta a szabadságom,
úgy az eredménytelen bizonyítás alapján a keresetemnek
helyt kellett volna adnia.

Jelen ügyben nincs jelentõsége annak , hogy a bíróság
ismerete szerint a polgármesterek gyakran nem tudják a
teljes éves szabadságukat kivenni, és elfogadhatatlan az ar-
ra való hivatkozás, hogy életszerûtlen az, hogy 3,5 éven
keresztül nem vettem ki szabadságot. Az elsõ fokú ítélettel
egyetértve annak sem látom jelentõségét, hogy jeleztem-e
a képviselõ-testületnek azt, hogy akadályoztatva vagyok-e
a szabadság kivételében avagy sem. A szabadság alanyi jo-
gon megillet, ha bármi okból nem vettem ki, akkor termé-
szetben, avagy megváltás útján jár. Itt bármiféle felelõsség
felvetése értelmetlen, így az sem a perhez nem tartozik,
hogy terhel-e felelõsség a képviselõ-testület, vagy a hivatal
munkarendjének kialakításában. A per nem kártérítésrõl,
nem felelõsségi kérdésrõl szól, az ítélet sem lehet valamifé-
le „kármegosztásra” irányuló döntés.

A bíróság ismerete szerint az „életszerûség” és a bizo-
nyítékok összevetése sem eredményezheti azt, hogy sala-
moni döntéssel a részemre járó összeg felét ítélje meg a bí-
róság, mert ez a döntés a normál logika szabályainak figye-
lembe vételével sem vezethetõ le a beszerzett bizonyítékok
okszerû mérlegelésébõl. (Megjegyzem ezt meghaladóan
évtizednyi idõ óta nem vettem ki a szabadságom teljes
mértékben, több éven keresztül, pedig egyáltalán.)

(...)
A fentiekre tekintettel  kérem, hogy a T. Legfelsõbb Bí-

róság a Pp. 27§ (4) bekezdésben írtak alapján a rendelke-
zésre álló tények alapján hozzon a jogszabályoknak megfe-
lelõ, a kereseti kérelemnek helyt adó új határozatot.”

Az önkormányzat az ügy további taglalásától eltekint.

Jamrik per újabb fejezete
Volt polgármesterünk, Jamrik László önkormányzatunk ellen szabadság megváltás megfizetése
iránt indított perében a Pest Megyei Bíróság ítélete ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be 
a Legfelsõbb Bírósághoz.
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www.aszodikisterseg.hu 

A Tanács a pénzügyi jellegû napirendek kö-
zött elsõként az Aszódi Kistérség Önkor-

mányzatainak Többcélú Társulása 2008. III. ne-
gyedéves pénzügyi beszámolóját, majd a 2008. évi
költségvetés módosítását tárgyalta. A módosított
költségvetésben szereplõ bevételi és kiadási fõösszeg
151.854 ezer forint.

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcé-
lú Társulása 2009. évi költségvetési koncepciója a 9
társult önkormányzat képviselõ-testülete által minõ-
sített többséggel elfogadott feladat-ellátási tervre
épül. A költségvetési koncepció bevételi oldala tar-
talmazza a közösen ellátott feladatokra igényelhetõ
normatív állami támogatásokat (összege 91 millió fo-
rint), a társult önkormányzatok által az egyes felada-
tokhoz való hozzájárulást (összesen 21 millió forint),
valamint az egyéb, megállapodásokhoz kötõdõ bevé-
teleket. A tervezett bevételek összege 137,4 millió Ft.

A Társulás által igényelhetõ állami költségvetési
hozzájárulásokat az önkormányzatok önállóan nem
jogosultak igénybe venni, a jogosultsághoz a társult
településeknek több önkormányzati alapfeladatot kell
közösen, a többcélú társulás szervezésében ellátni.

Az aszódi kistérség települései együttesen szerve-
zik a nevelési tanácsadást és a logopédiai ellátást
(Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata), a csa-
ládsegítést, a házi segítségnyújtást, a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtást, a gyermekjóléti alapellátást
(Kistérségi Gondozási Központ, Aszód), az idõsek és
fogyatékosok nappali ellátását, a belsõ ellenõrzést, és
koordináltan látják el területfejlesztési feladataikat.
Ugyancsak a Társulás szervezi a pedagógiai szakmai
szolgáltatások és a munkavédelmi feladatok kistérsé-
gi szintû ellátását.

A Társulás élhet a közoktatási intézményfenntar-
tó társulások számára a kiegészítõ normatíva igénylé-
sének lehetõségével: 2009-ben a Kartal-Verseg társu-
lás számára 17 millió Ft-ot, az Iklad-Domony társu-
lás számára közel 7 millió Ft-ot adunk át.

Az aszódi székhelyû Gondozási Központ által el-
látott feladatokhoz a Társulás éves szinten több mint
31 millió Ft-ot ad át, amelynek eredményeként a tár-
sult településeket nem terheli további pénzügyi köte-
lezettség.

A törvényekben foglalt együttes megfelelési felté-
telek alapján egyértelmû a 9 település egymásrautalt-
sága, az egyes feladatokhoz történõ normatíva igény-
lésének összefüggése (ad absurdum 1 önkormányzat
veszélyeztetheti a 8 település feladataihoz való állami
hozzájárulás jogszerû igénylését).

A társult önkormányzatok az
egyes feladatokhoz feladat-ellátási
hozzájárulást fizetnek, melynek alapját – a képviselõ-
testület döntése alapján – a közösen ellátott felada-
tokban való részvétel aránya, az abból igényelt szol-
gáltatások mértéke határozza meg. 

A hozzájárulás mértékét a Galga TV szolgáltatási
díja esetében lakosságszám-arányosan, a pedagógiai
szakmai szolgáltatásokra vonatkozóan a közoktatási in-
tézmények tanulólétszáma alapján, a logopédiai/gyógy-
testnevelés ellátás kiadásai tekintetében az igénybevett
óraszámok és az ellátott gyereke száma alapján, a belsõ
ellenõrzési és munkavédelmi feladat költségeit pedig
intézményszám szerint határozzuk meg.  

A költségek megosztásának módját a feladat-ellá-
tás kereteit meghatározó megállapodások tartalmaz-
zák, melyet a Társulás a feladatellátásban résztvevõ
önkormányzatokkal kötött.

Az aszódi társulás azon kevés társulások egyike, ahol
a települések nem fizetnek mûködési hozzájárulást.

Az állami támogatások és a hozzájárulások fel-
használásáról a Társulás minden év végén szakmai és
pénzügyi beszámolót készít a társult önkormányzatok
számára.

Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása 2009. évi költségvetési koncepciójának be-
vételi és kiadási fõösszege tehát 137,4 millió forint,
azonban ez az összeg a 2009. évi költségvetési tör-
vény elfogadása után várhatóan módosulni fog.

Az egyebek közt a Tanács tagjai beszámolót hall-
gattak meg az aszódi kistérség humán erõforrástér-
képének elkészülésérõl, majd a decemberben induló
téli közmunkaprogramról. A két hónapos program-
ban a 9 településrõl 33 fõ vesz részt. A támogatásból
lehetõség nyílik kis értékû tárgyi eszközök beszerzésé-
re, továbbá minden dolgozó téli védõruhát kap. A pá-
lyázat elsõsorban a rendszeres szociális segélyben ré-
szesülõket, valamint a hátrányos helyzetûeket támo-
gatja. A program összes költsége 8 millió Ft, melybõl
az önkormányzatok 1,3 millió forint önerõt vállaltak.

A közmunkások a program során részt vesznek a
csapadékvíz-elvezetõk helyreállításában, segítik az
önkormányzati intézmények felújításának belsõ
munkálatait, közremûködnek a házi segítségnyújtás-
ban és a település-üzemeltetési munkákban, valamint
az illegálisan lerakott hulladék összegyûjtésében.

Ruszkai Anna
kistérségi referens

Összefoglaló a Társulási Tanács november 26-i ülésérõl 
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RENDÕRSÉGI HÍREK"

Az Aszódi Rendõrõrs tájékoz-
tatása szerint az elmúlt év
utolsó hónapjában jelentõsen
érezhetõ volt, hogy Bagon jár-
õrszolgálat mûködött, így a
hónap második felében csök-
kent a bûncselekmények száma
a tavalyi év azonos idõszaká-
hoz képest. 

Sajnos azonban a hónap nem
telt el családi ház és hétvégi ház

betörések nélkül. A Szentlászlói utca
egyik családi házából videokamerát,
nõi bundákat tulajdonítottak el isme-
retlenek, az anyagi kár 600 000 Ft
volt. A Dutka-dûlõben a hónap elsõ
napján törtek be egy hétvégi házba, a
Tavasz utcában az egyik családi ház ga-
rázsának falát bontották meg ismeret-
len tettesek, és benzines kannákat,
szerszámokat vittek el 15 000 Ft ér-

tékben. A Liget utcában egy álló autó
kerekét szúrták ki. A Kinizsi utcában is
betörtek egy családi házba – bejárati
ajtót feszítették be –, és házimozi
rendszert, élelmiszereket, fényképezõ-
gépet vittek el, a Peres utcában egyik
házából pedig tévét, laptopot, csapte-
lepeket, mosdót vittek el, a keletkezett
kár 285 000 Ft. 

Betörtek a sportpályán lévõ Szög-
let sörözõbe, jelentõsen megrongálva
a helyiséget, italokat, foci labdát vittek
el. A lopási kár 86 000 Ft,  a rongálá-
si kár 120 000 Ft. A vasútállomásról
az elmúlt hónapban bejelentés érke-
zett, hogy elloptak onnan három má-
zsa szenet. 

Felhívás
Felhívja a rendõrség a busszal, vonat-
tal utazók figyelmét, hogy kabátjukat,
táskájukat ne hagyják õrizetlenül uta-
zás közben, leszálláskor pedig foko-

zottan figyeljenek mobiltelefonjaikra,
táskáikra, mert az utóbbi idõben meg-
szaporodtak falunk területén azok a tí-
pusú lopások, melyek során tömeg-
közlekedõ utasok kezébõl tépték ki
táskájukat, mobiltelefonjukat ismeret-
lenek, aki aztán a zsákmánnyal elsza-
ladtak. 

A rendõrség továbbra is kéri a la-
kosságot, hogy parkoló autóikban jól
láthatóhelyen ne hagyjanak értéktár-
gyakat m táskát, még akkor sem, ha
csak egy pillanatra szállnak  ki az au-
tóból. 

Felderítések
Az elmúlt hónapban rendõrkézre ke-
rült egy személy, aki korábban  a vas-
útállomásról hazafelé tartó személy
kezébõl tépte ki a a táskáját, valamit
egy személy, aki Dutka-dûlõi hétvégi
ház betörését vallotta be. 

-kr-

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

Az esélyegyenlõségi törvény szerint
Bag Nagyközség Önkormányzatá-

nak akadálymentessé kell tennie vala-
mennyi közintézményét. Az akadálymen-
tesítés a fizikai, szellemi és érzékszervi fo-
gyatékkal élõk számára olyan környezet
kialakítását jelenti, mely segíti korlátok
nélküli közlekedésüket, tájékozódásukat,
és általában minden olyan tevékenység
elvégzését, amelyben fogyatékosságuk
miatt akadályozottak. Kiszélesítve a kört,
ugyanez a segítség hasznára lehet az idõ-
sebbeknek is, de akár mindannyiunknak
is. Gondoljunk csak a kisgyermeküket
babakocsiban toló édesanyákra! 

Bagon az elmúlt idõszakban megtör-
tént három közintézmény: az óvoda, a
Dózsa György úti orvosi rendelõ és a
polgármesteri hivatal akadálymentesíté-
se. Az átalakításhoz szükséges összeget
pályázati úton nyerte önkormányzatunk,
amely óriási jelentõségû volt, mert így
Európai Uniós pénzbõl és nem saját erõ-
bõl tett eleget az önkormányzat törvényi
kötelezettségének, mely szerint közin-
tézményeit a mozgásukban korlátozott
emberek számára is könnyen megköze-
líthetõvé kell tennie. 

A polgármesteri hivatalban az átala-
kítás részeként új ügyfélszolgálati iro-
dát alakítottak ki, amely az épület hát-
só felénél, a Kiskörös utcáról közelíthe-
tõ meg. Az iroda jelenleg beüzemelés

alatt áll. Az elmúlt év utolsó hónapjá-
nak végén megtörtént az átépítés mû-
szaki átvétele, a hatóságok mindent
rendben találtak.

-kr- 

Esélyegyenlõség akadálymentesítéssel
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Tóth Gábor polgármester az est
megnyitásaként örömét fejezte ki,

hogy a falu egyházi és világi vezetése kará-
csonykor sok idõ után végre össze tudott
fogni, és így megvalósulhatott ez az ünne-
pi jótékonysági koncert, majd köszöntötte
Pitti Katalin operaénekesnõt. A mûvész-
nõ erdélyi népviseletet idézõ népi ruhájá-
ban elõször a gyermekeket szólította meg,
és maga köré hívta közös éneklésre. A
népviseletbe öltözött gyermekek a mû-
vésznõvel együtt énekelték az „Ég a gyer-
tya ég” kezdetû karácsonyi éneket. Pitti
Katalin az adventi idõszak lényegére, a vá-
rakozásra, a lélek várakozásban való meg-
tisztulására hívta fel köszöntõjében a fi-
gyelmet, és azt kívánta, hogy karácsony-
kor valamennyiünk lelke újjászülessen. 

Késõbb dunántúli és székely népda-
lokat énekelt az oltár elõtt. Virágh And-
rás gyönyörû orgonajátéka közben fel-
ment a karzatra és onnan szólaltak meg
mûsor szebbnél szebb áriái és orgonamû-
vei. Közben a mûvésznõ elszavalta a 150
éve született Prohászka Ottokár Kõ az
úton címû versét is. A mûsor végén ismét
lejött a templomtérbe és Halmos László
Benedictus címû mûvét (Benedictus qui
venit in nomine Domini, azaz Áldott, aki
jön az Úr nevében) a teplomot körbejár-
va, mintegy minden résztvevõnek áldást

osztva énekelte el.
Elõtte arról beszélt,
hogy fogantatása pilla-
natában  minden em-
berben áldás van, a
szomszédunkban, és
még az ellenségünk-
ben is. Feladata min-
den embernek úgy
használni ezt az áldást,
hogy a másik ember-
ben is felébredjen a
benne lévõ áldás...

Az est zárásaként
közös éneklésre hívta
közönségét, mert a
mûvésznõ szerint az
együtt éneklés jó és
szívetmelengetõ. Arra
biztatott mindenkit
gyakran énekeljenek
közösen szeretteikkel.

-kr-

Egymás lelkében megfürödni...
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A BAGI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

2008. december 20-án, szomba-
ton hagyományteremtõ jóté-
konysági koncert volt a bagi
római katolikus templomban

Pitti Katalin Liszt-djas opera-
énekes és Virágh András Liszt-
díjas orgonamûvész közremûkö-
désével. Az est bevételét 
a templomtorony felújítására
ajánlotta fel az önkormányzat.

PROHÁSZKA OTTOKÁR

KÕ AZ ÚTON

Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kõ is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.
Õt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kõ áldást hozott.

!"Adventi dalfüzér

!"J.S. Bach: C-dúr Prelúdium

!"A. Stradella: Pieta Signore

!"C. Franck: G-dúr Sortie

!"Panis Angelicus

!"Liszt Ferenc: Offertorium

!"Kodály Zoltán: Ave Maria

!"Sanctus

!"Ch. Gounod: Ave Maria

!"J.S. Bach: D-mol toccata és fúga

!"Halmos László: Benedictus

A MÛSOR
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Volter Domonkos Ady Endre:
Karácsony címû versét szavalta

el, majd a zeneiskolás növendékek
zongora- és fuvolajátékában gyönyör-
ködhetett a közönség. A bagi Nyugdí-
jas Egyesület Rozmaring vegyes kara
karácsonyi dalokkal készült e szép es-
tére, a Muharay Elemér Népi Együt-
tes férfi tagjai pedig egy hagyományos
Galga menti, bõ humorral fûszerezett
pásztorjátékkal lepték meg a jelenle-
võket. Általános iskolánk hatodik
osztályosai kedves karácsonyi színda-
rabot adtak elõ, amelyet Gódorné
Szilágyi Magdolna tanárnõ álmodott
színpadra. Bereczki Bettim, az est
konferansziéja karácsonyi gondolato-
kat és Móra László: Karácsony ünne-
pén címû versét adta elõ. Az este zá-
rásaként a Cantiamo kórus énekében
gyönyörködhettünk. Novák Istvánné
Marika – a kórus vezetõje – a legvé-
gén közös éneklésre szólította fel a
közönséget, így Mennybõl az angyalt
címû mûvet már a kórus és a közön-
ség együtt énekelte. -kr-

Falukarácsony
Advent negyedik vasárnapján, a karácsony elõtti várakozás 
lezárásaként, a mûvelõdési házban szívet melengetõ, meghitt
karácsonyi ünnepség részesei lehettünk. 

KARÁCSONY
Eljött karácsony, 
itt van már megint
Tavasz a télben, 
napfény az égen.
Huncutul rám kacsint.
Ember mire vársz?
Várjuk együtt, Mária 
és József egyszülött fiát,
A világ megváltóját.
Karácsonykor ünnepel a világ.
Béke van a szívekben.
Várjuk a kis Jézuskát.
Tiszteletedre felveszem 

a legszebb ruhám.
Szívem a torkomban
dobogva, 
boldogan léptem át 
a szeretet templomát.

Bálint Piroska
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A harangok elhallgattak, az ünneplõk a nagy csöndben
az ablakhoz álltak, nézték a havas éjszakát, a múló idõre

gondoltak, a halottakra, az életre. Mit is akarok még az élettõl?
– gondoltam, pezsgõspohárral kezemben. – Élni
végtelenül, mint egy sejt, melynek egyetlen értel-
me és becsvágya a korlátlan létezés? Nem akarok
már végtelenül élni. Mindent megkóstoltam, íz-
leltem a halált és az örömet. Most már az élet értelmét akarom.
Mi az élet értelme? Az évek elhozták ezt a titkot is: egy reggel
felébredtem és megtelt vele életem. Most minden egyszerûbb,
érdekesebb és reménytelenebb. Az élet értelme az igazság. A tû-
nõdés és a kétely, a kutatás és a kielégülés, a tévedések és káp-
rázatok, a jelenségek és az enyészet mögött van valamilyen kö-
zös értelem, mely sugárzik és áthatol mindenen. Ez az igazság
nem tételes. Az élet eltelt azzal, hogy reméltem vagy vágyakoz-
tam. Ember vagyok. Mindenfélét akartak tõlem: szerelmet és
gyûlöletet, embertelenséget és emberiességet, s mindenki az
egészet akarta. De az élet nem akart tõlem semmi mást, csak az
igazságot. Erre születtem. Nehéz megismerni, még nehezebb
elviselni. De talán nem is lehet másként élni, csak az igazság je-
gyében. Igaz, olyan ez az öntudat, mintha valaki mindörökké
dinamittal járna az emberek között. Nem lehet „gyakorolni“ az
igazságot, mert az emberi élet nem bírja el. De tudni róla, hall-
gatagon, mint az Istenrõl: ez az élet értelme. Mindent, amit az
élet mutat, e különös és kegyetlen nagyítóüvegen át nézni, me-

lyet Isten adott nekünk, s melynek köznapi neve az értelem.
Már nem hiszek semmi másban, nem vágyom egyébre, csak az
értelem igazságára. Mindenki meg akart alázni, magáévá akart

tenni, a tömeg és az egyesek is, a munka és a nõk,
a halál és az öröm. De van egyfajta szabadság,
mindezen felül, amelyet nem vehetnek el többé
tõlem. Megértem valamire. Az életre? Vagy a ha-

lálra? Az igazságra értem meg, arra, hogy elviseljem, az értelem
fegyverzetében, a világ és a halál ostromát. Milyen érdekes és
egyszerû most minden! Régebben, a vágyak, az ábránd és a dõ-
re reménykedés ködfátyola mögött minden tetszetõs volt és
gyanúsan vonzó, kissé félelmes és veszélyes is. Az idõ megtaní-
tott reá, hogy a halál az élet egyik büszke ajándéka, magyará-
zat és válasz is. Az értelem megtanított reá, hogy minden kielé-
gülés adó a halálnak. Valamilyen nagyon finom halálfélelem
van az öröm alján. De az igazság, mely egyszerre szólani kez-
dett hozzám az érzékelésbõl és az álomból, a tapasztalásból és
a gondolatból, a versekbõl és a tájakból, a zenébõl és a tárgyak-
ból, ez a csodálatos, hidegfényû sugárzás, ez a legfinomabb és
legkegyetlenebb érzékelés hideg és pogány ünneppé avatta az
életet. Vegyél karjaidba, Idõ, úsztass a végtelenség partjain.
Már nem félek ölelésedtõl. Nyitott szemmel fogadom, nem
boldogan, nem boldogtalanul.

Részlet Márai Sándor: 
Négy évszak címû mûvébõl

Piroska – január 18.
Piroska ókeresztény vértanú emlékünnepén,
január 18-án köszöntjük a Piroskákat. A Pi-
roska nevet hivatalosan a latin Prissából ere-
deztetik, bár van, aki szerint a mi Piroskánk
mint név õsi eredetû, a piros jelzõbõl képzett
belsõ magyar fejlemény, mint az Aranka,
Bíborka, Fehérke nevek. Más vélekedések
szerint Szent László királyunk leányának – õ
volt az elsõ, akirõl biztosan tudjuk, hogy ezt a
nevet viselte, aki ugyanakkor Iréné bizánci
császárné volt – csupán beceneve volt a Pi-
roska, mégpedig épp az Iréné magyaros be-
cézõ alakjaként. (Iri-Piri, Iriska-Piriska, irinyó-
pirinyó, Anna-Panna mintájára.)

Piroska, azaz Prisca, ókeresztény vérta-
nú 270-ben szenvedett vértanúságot Rómá-
ban. Egy római nemesember megkeresztelt
13 éves lánya volt. Claudius császár bál-
ványimádásra akarta kényszeríteni, õ azon-
ban imádkozni kezdett a bálvány elõtt és a
pogány templom összeomlott. A császár
többféleképpen is kínoztatta, oroszlánok elé
vetteti, de ezek lábához heverednek, nem
szaggatják szét. Ezután hatalmas máglyát
gyújtat, de az Úristen esõvel és széllel eloltja
azt. Végül a császár fejét véteti Piroskának.
A kivégzés helyén, az Aventinus-hegy tövé-
ben templomot emeltek a tiszteletére, amely
Róma egyik legrégibb temploma. Prisca, az-
az Piroska nevének jelentése „Õsi“, „Régi“,
„Hajdani“, „Szigorú“, „Tiszteletreméltó“. Az
imájára összedõlt pogány templom a régi
rend végét, ugyanakkor az elmúlt óeszten-
dõt is jelképezi.

Vince – január 22.
Vince hispániai vértanú, válogatott kínzá-
sokkal gyötörték halálra (†304). Legendá-
ját az Érdy-kódexben olvashatjuk. Szent
Vince a vincellérek szentje. Nevének rokon
hangzása a vinum, „bor” szóval magyaráz-
za, hogy a szõlészek szentje lett – a francia
Vincent pl. „százannyi bor” jelentésû –, és
névnapja idõjárásából a várható borter-
mést szokták megjósolni, amint e versike
is tartja:

„Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pin-
ce.” Azaz, ha a neve napján olvad, jó lesz a
szõlõtermés.

Sok e naphoz fûzõdõ szokás ismert. A
vincézés során a szõlõskert szélét János
napján szentelt borral vagy szentelt vízzel
öntözik meg. E szokás alapja az a hiede-
lem, hogy ha Vince napján esik az esõ,
sok bor lesz. (Az esõvíz – a szõlõszemek-
be felszívódva – valóban borrá válik majd,
ezzel együtt az sem véletlen, hogy a kánai
menyegzõ csodájáról Vince-nap tõszom-
szédságában emlékeztek meg.) Általános
vélekedés szerint sok bort kell innunk Vin-
ce-napkor, ha azt akarjuk, hogy jó szõlõ-
termés legyen. 

A nap szokásai közé tartozott még a
jelképes szõlõmetszés. A levágott vince-
vesszõt vízbe állították, és hajtásaiból jó-
soltak az új termésre vonatkozóan. A jelké-
pes metszés magyarázza, mi köze a szõlé-
szethez e fagyos téli napnak, amikor még
hó alatt pihennek a tõkék és a rügyek is
alusznak.

Ágnes – január 21.
Ágnes, keresztény szûz mártír a legrégebbi
idõktõl tisztelt szentek egyike. Az írások
már a IV. sz. utolsó harmadában említik a
nevét, ám, ha eredetileg élõ alak volt is, va-
lódi kiléte ma már földeríthetetlen. Legen-
dája szerint 13 éves volt mindössze, ami-
kor a diocletianusi üldözések idején kivé-
gezték (†304). A római leányzót a város
prefektusának fia ostromolta szerelmével,
de õ ellenállt, mondván, mennyei võlegé-
nye (Krisztus) már eljegyezte õt. Az ifjú ap-
ja, hallván az ügyrõl, felszólította Ágnest,
hogy áldozzon az isteneknek. A leány meg-
tagadta. Ekkor meztelenre vetkõztették,
úgy vitték fényes nappal a bordélyba. Ág-
nest azonban a csoda folytán hirtelen meg-
növõ haja eltakarta a kíváncsiak szeme
elõl; a bordélyházban ráadásul egy angyal
még fénybe is öltöztette. Egykori ostromló-
ját viszont, aki ide is követte, hogy erõsza-
kot tegyen rajta, egy démon halálra sújtot-
ta. Ekkor a leányt, mint boszorkányt, meg
akarták égetni, de a lángok a hóhérokat
pörkölték meg. Végül is Domitianus „agón-
ján” (cirkuszában) lefejezték. Ma itt áll a S.
Agnese in Agone templom. Állítólag január
21-én temették el Rómában, azóta is ez a
nap az ünnepe.

Felhasznált irodalom:
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium; 

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium 

JANUÁR
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„Aki megbocsátja 
minden bûnödet, 
meggyógyítja minden 
betegségedet.” 
Zsoltár 103:3

Jézus legnagyobb jótéteménye
a bûnbocsánat, a gyógyítás. A
kereszt! Mert ezen végezte el
szabadításunkat. 

Lelkemnek vannak bûnei és
betegségei. A testi betegség ösz-
szefügg a lelki betegségeimmel.
Hogy vétkezem, az egy történés.
Ezeknél a történéseknél van
szükségünk bocsánatra. A 32.
zsoltár mondja: „Megavultak

csontjaim a napestig való jajga-

tás miatt.” A megavult dolgokból
mindig rossz szag jön ki. Akinek
életében évtizedes bûnök van-
nak, hiába próbál új életet kezde-
ni, mindig feljön a rossz íz. Óriási
dolog, hogy „...megbocsátja min-

den bûnödet”. Nem tudsz olyat
tenni, gondolni, érezni, amire ne
volna elég Jézus vére. Õ nem
azért keresi a bûnt, hogy meg-
büntesse, hanem hogy megbo-
csássa. Ez az, amiért áldanom
kell Jézust naponta. Ne feküdj le
anélkül, hogy meg ne kapd a bo-
csánatot. Ha kell, emberektõl is.
„Meggyógyítja minden betegsé-

gedet.” A léleknek van betegsé-
ge? Amikor a bûn már nem törté-
nés, hanem állapot, újra és újra
elõjön, az már betegség. A múlt-
kor valakire haragudtam. Azon a
napon kellett beszélnem arról az
Igérõl: „Anániás, miért foglalta el

a Sátán a te szívedet?” (ApCs
5:3). Egész nap figyeltem, hogy
„foglal”. Elég egy rés, már „foglal”,
és eltûnik belõlem az öröm. Nincs
egészségesebb élet, mint az Úr
szerinti élet. Jézus gyógyítását a
Biblia így hívja: szabadítás. A bo-
csánat a múltra vonatkozik, a sza-
badítás a jövõre. Jó volna, ha nem
fél egészséggel mennél tovább. Az
Úr mind a kettõt akarja. Fogadd el
Tõle! Azért mondja egy lélegzet
alatt mind a kettõt: „Megbocsátja
minden bûnödet, meggyógyítja
minden betegségedet.”

egy lelkipásztor

A HIT NEM MENNYISÉGI KÉRDÉS, HANEM EGY 
ÚJ ÉLETFORMÁBA VALÓ ÁTLÉPÉS, AMELYBEN AZ EMBER 

A JÖVENDÕ VILÁG ERÕIBÕL ÉL: EZEKBÕL PEDIG BÁRMILYEN
KICSINY MENNYISÉGNEK IS FESZÍTÕ EREJE VAN.

Fönnakadtam az önuralom és az önfe-
gyelem kérdésén. Elrettentõen hang-

zanak, mintha uralkodni akarnának rajtam
(vagy én önmagamon), mintha be akarnának
zárni engem valahova... pedig Isten szabad-
nak teremtett engem, ezt biztosan tudom.
Persze ha fölhagynánk minden szabállyal, az
káoszhoz vezetne. Nem üti ki egymást a sza-
badság és az önfegyelem?

Ha ezt hallom: „Fegyelmezd önmagad,
uralkodj magadon!”, elõször arra gondolok,
hogy szeretnék megtenni valamit, vágyom
valamire, de egy szabály vagy megfontolás
miatt mégsem teszem meg, mégsem törek-
szem vágyam kielégítésére. Ez így külsõ
kényszer, és valóban erõszaktétel önmagun-
kon, s hosszabb távon nehezen kivitelezhetõ,
mert a kívánság, a vágy tovább él bennünk.
Szabályok nélkül azonban csakugyan fölütné
fejét a káosz. Az ellentét tehát föloldhatat-
lannak tûnik.

Szabadság utáni vágyunk a hétköznapok
során többnyire leegyszerûsödik arra a kér-
désre, hogy valamit szabad-e megtennem,
vagy tilos. Pál apostol (Kor 6:12–20) rámu-
tat, hogy a valódi szabadság messze túlhalad-
ja ezt a fajta megközelítést. Aki csak a vágya
után megy, az például a gyomrát – a vágy
forrását – megtölti csokoládéval, viszont
megfeledkezik a teste javáról. Nekünk pedig
nem a gyomrot kell táplálni, hanem a testet,
mert arról mondja Pál: „Nem tudjátok, hogy
testetek Krisztus tagja?”

Ha tudom, hogy kinek a tagja vagyok,
ha tudom, hogy kihez tartozom, akkor a he-
lyükre kerülnek a dolgok: „Aki pedig az 

Úrral egyesül, egy lélek vele.” A Törvény
„igenjei és nemjei” olyan út, amin járva föl-
készülhetünk az Istennel való találkozásra.
Krisztus beteljesíteni jött ezt a Törvényt, és
nem megszüntetni. (Mt 5:17), Õ ezt mond-
ja önmagáról: „Én vagyok az út.” (Jn 14:6).

Hallgassuk, hogy szól maga Jézus, ami-
kor a törvényre hivatkozik: „Hallottátok,
hogy ezt mondták a régieknek (...) én vi-
szont azt mondom nektek (...)” (Mt 5:21). A
Törvény nem a hétköznapokat akarja szabá-
lyozni, hanem az üdvösségre akar elvezetni.
Aki a Törvény betûit nézi, azt kérdezi: sza-
bad-e vagy tilos? Aki a Törvény célját és he-
lyét nézi életében, megkérdezi alkotóját: mit
szeretnél ezzel mondani, mit tegyek?

A Törvény megmagyarázhatatlan és tel-
jesíthetetlen anélkül, Aki azt adta. Az ember
kívánságait, vágyait nem lehet szabályozni a
törvény szavaival. De mindenki képes vál-
toztatni magatartásán, irányultságán olyan
valaki kedvéért, akivel szeretik egymást.
Ilyenkor a lemondás, az önfegyelem és az
önuralom már nem keserves oldalát mutatja,
sokkal inkább az örömöt, hogy együtt va-
gyunk, hogy szeretetben élünk. A személyes
kapcsolatban átértékelõdnek a szavak, fogal-
mak, és örömmé válhat az önátadás, az Is-
tennel való személyes kapcsolatban átértéke-
lõdnek és helyes értelmet nyernek a Törvény
szavai és vágyaink átadása. Nem kell erõsza-
kot tenni magunkon és nem kell kiirtanunk
vágyainkat – ha elfogadjuk Isten szeretetét,
akkor már saját igényünk lesz, hogy a Szere-
tet formáljon minket.

m@kariosz

Lehet élõ, lehet halott, kõbe vésett vagy faragott
Lehet agyag, lehet márvány, atombomba vagy szivárvány.
Lehet állat, lehet ember, hideg szobor vagy tûztenger
Lehet apád, lehet fiad, anyád, lányod vagy önmagad.
Lehet rangod, lehet címed, vágyad, célod vagy reményed
Lehet pénzed, lehet honod, munkád, neved vagy otthonod
Lehet múltad, lehet jövõd, házad, kocsid vagy képernyõd
Bálvány, ami hitet zavar, élõ ISTENT most eltakar.

BÍZD ÚJRA ÉLETED KRISZTUSRA

Szabadság és önuralom

BÛN, BETEGSÉG

Dömötör TiborBÁ
LV

ÁN
Y
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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 14 órától hétfõ reggel 8 óráig hívható,
illetve kereshetõ fel. 
Címe: Tura, Petõfi tér 2. Telefon.: 104 

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 
! január 10-11.: DR. DÓKA JÓZSEF

Vácszentlászló, Kossuth u. 3., telefon: 06-30/270-6872
! január 17-18.: DR. SZÕKE ZSOLT

Kartal, Felszabadulás u. 197., telefon: 06-20/956-6529
! január 24-25.: DR. NÉMETH MIHÁLY

Aszód, Kossuth Lajos u. 62. telefon.: 06-30/275-4718
! január 31.-február 1.: DR. HUDÁK PÉTER

Gödöllõ, Százszorszép u. 58. telefon.: 06-70/213-1961

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.

 

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 

Helyesbítés
Elõzõ számunk 2. oldalán „Iskola pályázat” cím alatt tévesen jelent meg a
pályázatíró cég sikerdíjával kapcsolatos összeg. Az 56 millió Ft arra vonat-
kozott, hogy eddig – elsõ ütemben – ennyit kapott meg önkormányzatunk
az elnyert pénzbõl.

*
Nyilván a gyászolók kétségbeesett túlzásának köszönhetõ az, hogy elmúlt szá-
munkban tévesen szerepelt az az eset, amely a ravatalozó kegyeletsértõen rossz
állapotát kívánta jelezni (2008/12. szám, 3. oldal). Igazából a ravatalozó elõtti
fedett tér ázott be, és a lezárt koporsóra sajnálatos módon ráesett az esõ. 

Az érintettektõl ezúton is elnézést kérünk

Adjon Isten minden jót 

Ez új esztendõben: 

Jobb idõt, mint tavaly volt, 

Ez új esztendõben; 

Jó tavaszt, õszt, telet, nyárt, 

Jó termést és jó vásárt 

Ez új esztendõben; 

Adjon Isten minden jót 

Ez új esztendõben: 

Zsíros esõt, kövér hót, 

Ez új esztendõben; 

Bõ aratást, szüretet, 

Egészséget, jó kedvet 

Ez új esztendõben! 

Adjon Isten minden jót 

Ez új esztendõben: 

Drága jó bort, olcsó sót 

Ez új esztendõben; 

Jó kenyeret, szalonnát 

Tizenkét hónapon át 

Ez új esztendõben! 

Adjon Isten minden jót 

Ez új esztendõben: 

Vegye el mind a nem jót, 

Ez új esztendõben; 

Mitõl félünk, mentsen meg, 

Amit várunk, legyen meg, 

Ez új esztendõben! 

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz
megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük a

Magyar Kultúra napját. Ezen a napon tüntetik ki a pedagógusokat is 1993 óta. Va-
jon hányan tudják elszavalni közülünk a Himnuszt teljesen végig? – Pedig meg kel-
lett tanulnunk az iskolában! – vágnák rá sokan. Ha végig nem is, de az elsõ szakaszt
valamennyien tudjuk. Így szól: 

Isten, áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bõséggel, 
Nyújts feléje védõ kart, 
Ha küzd ellenséggel; 
Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendõt, 
Megbünhödte már e nép 
A multat s jövendõt! 

Énekelve a hatodik sorban a „rá” szócskát gyakran „reá”-ként énekeljük – helyte-
lenül. Bizony az nemcsak írásban, hanem énekelve is „rá”, szépen  kijön a dallamra,
ha az elõtte álló „hozz” szót nyújtjuk meg.

Adjon Isten 
minden jót

MAGYAR KULTÚRA NAPJA, HIMNUSZ SZÜLETÉSNAPJA

Magyar népköltés
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2009-ben

KÖZLEKEDIK HATVAN ASZÓD BAG GÖDÖLLÕ BP. KELETI PU.

naponta 3.07 3.25 3.28 3.40 4.22
naponta 3.37 3.55 3.58 4.10 4.52
naponta 4.07 4.25 4.28 4.40 5.22
naponta 4.37 4.55 4.58 5.10 5.52
munkanap 4.57 5.15 5.18 5.30 6.12
naponta 5.17 5.35 5.38 5.50 6.32
munkanap 5.37 5.55 5.58 6.10 6.52
naponta 6.17 6.35 6.38 6.50 7.32
munkanap 6.37 6.55 6.58 7.10 7.52
naponta 7.07 7.25 7.28 7.40 8.22
naponta 8.07 8.25 8.28 8.40 9.22
naponta 9.07 9.25 9.28 9.40 10.22
naponta 10.07 10.25 10.28 10.40 11.22
naponta 11.07 11.25 11.28 11.40 12.22
naponta 12.07 12.25 12.28 12.40 13.22
naponta 13.07 13.25 13.28 13.40 14.22
naponta 14.07 14.25 14.28 14.40 15.22
naponta 15.07 15.25 15.28 15.40 16.22
naponta 16.07 16.25 16.28 16.40 17.22
naponta 17.07 17.25 17.28 17.40 18.22
naponta 18.07 18.25 18.28 18.40 19.22
naponta 19.07 19.25 19.28 19.40 20.22
naponta 20.07 20.25 20.28 20.40 21.22
naponta 21.07 21.25 21.28 21.40 22.22
naponta 22.07 22.25 22.28 22.40 23.22

KÖZLEKEDIK BP. KELETI PU. GÖDÖLLÕ BAG ASZÓD HATVAN

naponta 4.38 5.18 5.30 5.33 5.52
munkanap 5.08 5.48 6.00 6.03 6.22
naponta 5.38 6.18 6.30 6.33 6.52
munkanap 6.08 6.48 7.00 7.03 7.22
naponta 6.38 7.18 7.30 7.33 7.52
naponta 7.38 8.18 8.30 8.33 8.52
naponta 8.38 9.18 9.30 9.33 9.52
naponta 9.38 10.18 10.30 10.33 10.52
naponta 10.38 11.18 11.30 11.33 11.52
naponta 11.38 12.18 12.30 12.33 12.52
naponta 12.38 13.18 13.30 13.33 13.52
naponta 13.38 14.18 14.30 14.33 14.52
naponta 14.38 15.18 15.30 15.33 15.52
naponta 15.38 16.18 16.30 16.33 16.52
naponta 16.38 17.18 17.30 17.33 17.52
naponta 17.38 18.18 18.30 18.33 18.52
munkanap 18.08 18.48 19.00 19.03 19.22
naponta 18.38 19.18 19.30 19.33 19.52
munkanap 19.08 19.48 20.00 20.03 20.22
naponta 19.38 20.18 20.30 20.33 20.52
naponta 20.38 21.18 21.30 21.33 21.52
naponta 21.38 22.18 22.30 22.33 22.52
naponta 22.38 23.18 23.30 23.33 23.52
naponta 23.38 0.18 0.30 0.33 0.52

VASÚTI MENETREND
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Munkanapokon
(hétfõtõl–péntekig)

8

14

12

42

25

43

6

26

26

30

51

Szabadnap
(szombat)

Munkaszüneti nap
(vasárnap)

Menetidõ
(perc)

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK
BAG, KÖZSÉGHÁZA MEGÁLLÓHELYRÕL INDUL:

BUDAPEST, STADION AUTÓBUSZ ÁLLOMÁSRÓL INDUL:

ASZÓD, Kossuth L. 2.
i7.09, 7.09, i8.04, T 8.14, 13.45, i14.55, 17.30
ASZÓD, végállomás
i7.09, 7.09, i8.04, 13.45, 17.30
ASZÓD, vá, bej. út
i7.09, 7.09, i8.04, T 8.14, 13.45, i14.55, 17.30

BUDAPEST, Stadion autóbusz pályaudvar
3.53, 4.28, 5.03, 5.42, i5.57, T6.02, i6.12, 6.22,
6.27, i6.37, 6.47, i7.02, i 7.10, T7.12, 7.37, 8.47,
10.28, 11.28, 13.02, 14.32, i15.32, 16.03, T17.07,
i17.32, 18.03, 18.43, 20.23

GÖDÕLLÕ, autóbusz állomás
4.47, 5.42, 6.22, 6.47, i 7.10, T7.12, T8.14, i8.15,
8.57, 9.49, 11.28, 13.02, 15.25, 17.02, 19.23, 21.18

HATVAN, autóbusz állomás
i6.35, T6.40, 10.25, 14.55

HÉVÍZGYÖRK, posta
5.35, 6.07, i6.35, 6.37, T6.37, T6.40, i6.59, T6.59,
7.45, 7.48, 8.47, 10.00, 10.25, 11,38, i12.45, 13.18,
i13.22, T13.22, 13.55, i14.18, 14.46, 14.48, 14.55,
15.18, i15.23, 15.25, i15.38, T15.58, i16.08, 16.13,
i16.33, T16.38, 16.50, i16.58, 17.12, T17.18, i17.23,
i17.48, T17.58, i18.18, T18.38, i18.48, 18.57,
T19.27, i19.32, 20.12, 20.17, 21.17, 22.50

TURA, Zsámboki u., autóbusz forduló
5.35, i6.59, 10.00, 11.38, i13.22, 15.25
TURA, hatvani útelágazás
5.35, i6.35, T6.40, i6.59, 7.45, 8.47, 10.00, 10.25,
11.38, 13.18, i14.18, 14.46, 14.48, 14.55, 15.18,
i15.38, T15.58, i16.08, 16.13, i16.33, T16.38, 16.50,
i16.58, T17.18, i17.23, i17.48, T17.58, i18.18, T18.38,
i18.48, 18.57, T19.27, i19.32, 20.12, 20.17, 21.17,
22.50
TURA, végállomás
5.35, 6.07, 6.37, T6.37, i6.59, T6.59, 7.45, 7.48,
8.47, 10.00, 11.38, i12.45, 13.18, i13.22, T13.22,
13.55, i14.18, 14.46, 14.48, 15.18, i15.23, i15.38,
T15.58, i16.08, 16.13, i16.33, T16.38, 16.50, i16.58,
17.12, T17.18, i17.23, i17.48, T17.58, i18.18, T18.38,
i18.48, 18.57, T19.27, i19.32, 20.12, 20.17, 21.17

BAG, községháza
5.25, 5.55, 7.00, 8.00, 8.45, 10.30, 12.30, i13.30, 13.40,
14.00, 14.30, i14.50, 15.05, T15.10, i15.20, i15.45,
T15.50, i16.10, T16.30, i16.35, i17.00, T17.10, i17.30,
T17.50, i18.00, T18.40, i18.45, 19.30, 20.30, 21.50

4.28, 5.28, 6.48, 
8.25, 9.18, 11.19, 
13.25, 17.04, 18.23

8.25, 11.19, 13.25,
17.04

7.42, 9.07, 11.36,
14.02, 15.31, 17.00
18.31, 19.32, 20.32

7.42, 17.00

7.42, 9.07, 11.36,
14.02, 15.31, 17.00,
18.31, 19.32, 20.32

7.42, 9.07, 11.36,
14.02, 15.31, 17.00,
18.31, 19.32, 20.32

7.00, 8.25, 10.35,
13.20, 14.30, 16.00,
17.30, 18.50, 19.50

17.24

4.28, 5.14, 6.48, 
8.25, 9.18, 11.19, 
13.25, 17.04, 18.23, 
20.18

5.14, 8.25, 11.19,
12.39, 13.25, 17.04

9.39, 14.42

8.00, 9.07, 9.39,
11.36, 14.02, 14.42,
15.31, 17.00, 18.31, 
19.32, 20.32, 22.50

8.00, 17.00

8.00, 9.07, 9.39,
11.36, 14.02, 14.42,
15.31, 17.00, 18.31,
19.32, 20.32, 22.50

8.00, 9.07, 11.36,
14.02, 15.31, 17.00
18.31, 19.32, 20.32

7.00, 8.25, 10.35,
13.20, 14.30, 16.00,
17.30, 18.50, 19.50,
21.50

JELMAGYARÁZAT: i: iskolai elõadási napokon,  T: tanszünetben munkanapokon
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