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2009. március  ! XVI. évfolyam 3. szám ! Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja ! Ára: 100 Ft

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Február hónapban Bag 
Nagyközség Önkormányzatának 
képviselõ-testülete két alkalommal
is ülésezett. A legfontosabb kérdés
az idei költségvetés elfogadása volt.

2–3. oldal

SULIFARSANG
Iskolánk nyolcadikosainak gyönyörû
tánca nyitotta meg 2009. február
21-én a hagyományos 
tavaszköszöntõ iskolai farsangot 
a mûvelõdési házban.

5. oldal

HA ÉN EZT A KLUBBAN...  
Balázs Jánossal a Bagi Nyugdíjas
Egyesület vezetõjével beszélgettünk
ebben a hónapban, aki jelenleg 
a kistérségi Idõsügyi Tanács
megszületésénél bábáskodik.

6. oldal

!

Tûzoltóautók szolgálatra készen
ÖNKÉNTES TÛZOLTÓK KERESTETENEK MMeghívóeghívó

Törökszentmiklós Város Önkormányzatától két darab Mercedes típusú tûzol-
tóautót kapott önkormányzatunk tartós használatra. Mivel falunkban tavaly

sajnos komoly tûzesetek voltak – gondoljunk csak a szõlõhegyi esetre – kulcsfontos-
ságú, hogy a két autót minél elõbb munkába állítsa az önkormányzat. Tóth Gábor
polgármester a Gödöllõi Tûzoltóság parancsnokát, Medla Zoltánt kérte fel, hogy
szakemberei segítségével vizsgálja át a két autót. A képviselõ-testület 500 000 Ft-ot
különített el az autók teljes felszerelésére. 

Tóth Gábor polgármester lapunknak elmondta, hogy jelenleg önkéntes tûzoltó-
ság létrehozásán fáradozik az önkormányzat, és ehhez várja vállalkozó, tûzoltósági
munkához értõ, vagy azt fontosnak tartó önkéntesek jelentkezését, akik szívesen ál-
doznának e fontos feladat ellátására a szabadidejükbõl. 

A tervek szerint a kisebb gépkocsit az önkormányzat a közmunkások munkájá-
nak megkönnyítésére használná, azzal szállítaná õket munkavégzésük helyére szer-
számaikkal együtt.
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SZERETETTEL 
VÁRUNK MINDENKIT 
2009. MÁRCIUS 15-ÉN
AZ 1848/49-ES 
FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC
EMLÉKÜNNEPÉLYÉRE. 
PROGRAM:

! 17.30-kor gyülekezõ

az általános iskola elõtt;

! koszorúzás a temetõben

Lázár Lajos sírjánál;

! fáklyás felvonulás 

a Szent Imre úton;

! koszorúzás a Hõsök terén;

! ünnepi mûsor 

a mûvelõdési házban. 

Mûsort adnak 
az Arany János Általános 
Iskola diákjai, a Muharay 
Elemér Népi Együttes 
és a Bagi Nyugdíjas Egyesület.  

Bag Nagyközség 
Önkormányzata
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI!

Februárban Bag Nagyközség Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete két alkalommal is ülésezett, ahol a leg-
fontosabb kérdés az idei költségvetés elfogadása volt.

Tulajdonba kérési eljárás
Bag Árokalja területén helyezkedik el a 0118 hrsz-ú ingatlan,
amely kivett útként szerepel a nyilvántartásban, kezelõje a
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.
Az Árokalja fejlesztéséhez lehetõség van arra, hogy az önkor-
mányzat térítésmentesen tulajdonba vegye a Magyar Vagyon-
kezelõ Zrt-tõl. Képviselõ-testületünk 9 igen, 1 nem szavazattal
és két tartózkodás mellett támogatta a kérdéses ingatlan tulaj-
donba kérésével kapcsolatos eljárás megindítását. 

Ingyenes szûrõvizsgálatok
Tavaly áprilisban nagy érdeklõdésnek örvendett az önkor-
mányzat által szervezett Egészségnap, amelynek során a lakos-
ság ingyenes szûrõvizsgálatokon vehetett részt. Képviselõ-tes-

tületünk egy tartózkodás mellett egyhangúlag megszavazta,
hogy az önkormányzat költségén (250-300 ezer Ft-ba fog ke-
rülni) idén is rendezzék meg az Egészségnapot, amelyen a tava-
lyi szûrõvizsgálatok mellett csontsûrûség mérésre, pajzsmirigy
és neurulógiai vizsgálatra is lesz lehetõség. 

Rétesfesztivál
Tavaly elsõ ízben rendezte meg falunk önkormányzata a ha-
gyományos falunappal egybekötött Rétesfesztivált. Idén ismé-
telten szeretnék megrendezni az eseményt, így  döntés született
arról, hogy idõpontja 2009. június 19-20. lesz.

Galga Televízió mûsortámogatása
A Galga Televízió a képviselõ-testületi üléseket negyedéven-
ként közvetíti 2009-ben (márciusban, júniusban, szeptember-
ben és novemberben). A képviselõ-testület továbbá úgy dön-
tött, hogy a különbözõ rendezvények, ünnepek közvetítését
külön megállapodás alapján rendelik meg.

Mint ismeretes, ez év elején bezárták az aszódi 
szemétlerakót, ezért önkormányzatunk 
ajánlattételi felhívást adott közre Bag Nagyközség
kommunális hulladékának összegyûjtésére 
(292 tonna), elszállítására és elhelyezésére 
közszolgálati szerzõdés keretében.

A gyorsított közbeszerzési eljárást lefolytatta önkormányza-
tunk 2009. február 17-én. A feladat elvégzésére egy ajánlatte-
võ jelentkezett, az AVE-Heves Kft, amelynek ajánlatát önkor-
mányzatunk elfogadta, így 2009. március 16-tól 2009. decem-
ber 31-ig ez a cég végzi településünkön a hulladékszállítást. 

Ettõl az idõponttól kezdve a szemétszállítási díjat is ez a cég
szedi, amely egyébként Hatvanban ügyfélszolgálati irodát is
mûködtet.

Emellett az önkormányzat és intézményeinek heti egyszeri
szemételszállítását, évi egy alkalommal, õsszel történõ lomtala-
nítást, valamint évi egy alkalommal, õsszel, a kerti hulladék el-
szállítását díjmentesen vállalta a cég. 

A szelektív hulladékgyûjtés 2009. április 1-jétõl ingyene-
sen, „házhoz menõ” formában fog megvalósulni. A gyûjtés zsá-
kos módszerrel történik, a zsákokat az AVE-Heves Kft. bizto-
sítja a lakosság részére. A zsákokban PET palack, papír, alumí-
nium italos doboz helyezhetõ el. 

Emellett a cég a késõbbiekben 3 db színes és fehér üveg
gyûjtésére alkalmas szelektív hulladékgyûjtõ szigetet is szeretne
kialakítani.

Képviselõ-testületünk ezzel egyidõben tárgyalta, „A telepü-
lési környezetvédelemrõl, szilárd hulladékkal kapcsolatos hul-
ladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet” terveze-
tét, de ennek elfogadását a követketõ képviselõ-testületi ülésre
halasztotta.
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ÚJ TEMETÕ RENDELET
Önkormányzatunk felülvizsgálta a temetõvel 
kapcsolatos rendelkezéseit és a sírmegváltási árak 
emelése mellett döntött. E szerint:

Régi sírhely megváltása 25 évre
1-es sírhely esetén 6000 Ft+ÁFA
2-es sírhely esetén 12 000 Ft+ÁFA
3-es sírhely esetén 18 000 Ft+ÁFA
4-es sírhely esetén 24 000 Ft+ÁFA

Új parcellában új sírhely vásárlása
1-es sírhely esetén 10 000 Ft+ÁFA
2-es sírhely esetén 20 000 Ft+ÁFA
3-es sírhely esetén 30 000 Ft+ÁFA
4-es sírhely esetén 40 000 Ft+ÁFA

Gyermeksírhelyek megváltása ingyenes marad.
A ravatalozó használati díja 15 000 Ft+Áfa, a sírkövesek
egyszeri belépési díja 5000 Ft+Áfa.

Hulladékszállítás 2009

TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
Bagi TC ‘96 3 000 000 Ft
Bagi Mugharay Elemér Népmûvészeti E. 2 000 000 Ft
Helytörténeti Baráti Társulat 100 000 Ft
Bagi Nyugdíjas Egyesület 500 000 Ft
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 200 000 Ft
Bonifác Alapítvány 200 000 Ft
Zeneiskola 100 000 Ft
Szent András Alapítvány 300 000 Ft
„Százvirágú“ Kendõ Alapítvány 200 000 Ft
Bagi Polgárõrség 500 000 Ft
Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesülete 200 000 Ft
Szent Rita Karitasz 200 000 Ft
Postagalamb Sport Egyesület 50 000 Ft
Piros Bagért Egyesület 200 000 Ft
ÖSSZESEN: 7 750 000 Ft
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2009. évi költségvetés
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-
testülete 2008. február 12-én tartott ülésen elfogadta
az önkormányzat 2009. évi költségvetését. 

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

A képviselõ-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését
719 332 000 Ft bevétellel, 723 591 000 kiadással és 4 259 000 Ft
hiánnyal fogadta el. A hiány a kiadási oldalon lévõ céltartalékból
finanszírozható, de akkor  a kötvény értéke a hiány összegével
kevesebb lesz, vagy finanszírozható még hitelfelvétellel. 

Bag Nagyközség Önkormányzatának 
képviselõ-testülete helyi rendeletet fogadott el
A Szociálpolitikai kerekasztal megalakításáról,
amely véleményezõ, konzultatív javaslattevõ
feladatot tölt be a közfoglalkoztatási terv 
készítésénél, amelynek elkészítését 2009. 
január 1-jével törvény ír elõ, valamint részt
vesz a helyi szociálpolitikai feladatok 
ellátásának elõsegítésében és 
végrehajtásában. 

Alábbiakban közöljük
a rendelet tartalmát:
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselõ-testülete a
szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény 58/B § (2) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján a alábbi rendeletet alkotja.

1.§
Bag Nagyközség Önkormányzat helyi Szociálpolitikai
kerekasztalt hoz létre, a helyi szociálpolitikai felada-
tok ellátásának elõsegítésére, a szolgáltatástervezési
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulá-
sának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísé-
résére, a közfoglalkoztatási munkatervvel kapcsolatos
feladatok ellátása, az aktív korúak ellenõrzése, jogo-
sultak jövõbeni helyzetének tervezése céljából.

2.§
A Szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a polgármester, a
jegyzõ, az önkormányzat Szociális bizottságának el-
nöke, a Településfejlesztési bizottság elnöke, a Pénz-
ügyi bizottság elnöke, az általános iskola igazgatója,
az óvoda vezetõje, a helyi családsegítõ- és gyermekjó-
léti szolgálat képviselõi, a közfoglalkoztatásában
részt vevõk vezetõje.

3. §
(1) A Szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy
ülést tart. Az ülést a polgármester hívja össze és veze-
ti. Az ülést az önkormányzat éves költségvetése meg-
állapítása elõtt kell megtartani.

(2) A Szociálpolitikai kerekasztal ülésén szavazati
joggal rendelkezõ tagok határozati formában dönte-
nek. A Szociálpolitikai kerekasztal akkor határozat-
képes, ha a szavazati joggal rendelkezõ tagok egyhar-
mada jelen van. Az érvényes határozathoz a megjelent
és szavazásban részt vevõk egyszerû szótöbbsége
szükséges.

(3) A Szociálpolitkai kerekasztal tevékenységérõl
évente beszámol a képviselõ-testületnek.

(4) A Szociálpolitkai kerekasztal ülései nyilváno-
sak.
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Szociálpolitikai kerekasztal

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FÕBB TÉTELEI
BEVÉTELEK

I. SAJÁT BEVÉTELEK 148 117 000 Ft
Intézmények mûködési bevétele 25 902 000 Ft
Intézmények sajátos bevétele 19 160 000 Ft
Általános forgalmi adóbevétel 4 055 000 Ft
Helyi adók 36 000 000 Ft
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 63 000 000 Ft
Iparûzési adó 36 000 000 Ft
II. ÁTENGEDETT MEGOSZTOTT BEVÉTELEK 149 272 000 Ft
Személyi jövedelemadó 124 272 000 Ft

– Helyben maradó rész 42 799 000 Ft
– Kiegészítés 81 473 000 Ft

Talajterhelési díj 1 000 000Ft
Gépjármûadó 24 000 000 Ft
III. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 34 346 000 Ft
Egészségbiztosítási alaptól átvett pénzeszköz 6 596 000 Ft
Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz 750 000 Ft
Egyéb átvett pénzeszközök 27 000 000 Ft
IV. ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK 141 337 000 Ft
Normatív állami hozzájárulás 117 799 000 Ft
Normatív kötött felhasználású támogatás
Egyéb támogatás (központi elõirányzat) 23 538 000 Ft
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 473 072 000 Ft
Elõzõ évi pénzmaradvány 246 260 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 719 332 000 Ft

KIADÁSOK

I. FOLYÓ (MÛKÖDÉSI) KIADÁSOK 409 991 000 Ft
Személyi jutattások 189 544 000 Ft
Munkaadókat terhelõ járulékok 59 573 000 Ft
Dologi kiadások 103 558 000 Ft
Egyéb folyó kiadások 38 554 000 Ft
Mûködési célú pe. átadás támog. 16 762 000 Ft
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 37 600 000 Ft
Tárgyi eszközök 3 000 000 Ft
Nagyértékû tárgyi eszköz felújítása 34 000 000 Ft
Beruházások ÁFA egyenlege 600 000 Ft
III. TÁMOGATÁSOK, ELVONÁSOK 0 Ft
IV. TARTALÉKOK (CÉLTARTALÉK) 185 000 000 Ft
V. HITELEK KAMATAI 23 000 000 Ft
FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 653 591 000 Ft
Mûködésû célú hiteltörlesztés 70 000 000 Ft
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 723 591 000 FT
HIÁNY 4 259 000 FT
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RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS"

Az elmúlt hónapban két olyan
feljelentés érkezett a Gödöllõi

Rendõrkapitányságra, melyben a
meglopott sértettek idõs korúak. 

2009. február 26-án egy péceli
idõs néni kapuján két fiatal férfi csön-
getett azzal, hogy az önkormányzattól
jöttek és segélycsomagothoztak neki.
A sértett elmondta, hogy azért enged-
te be õket, mert valóban hoztak cso-
magot. A konyhában lepakolták a 2
zsák vöröshagymát, 1 zsák lilahagymát
valamint több kilogramm cukrot. Ez-
után azt mondták, hogy 50 ezer forint
segélyt is hoztak, de 20 ezres címletek-
ben, vissza kell adni 10 ezer forintot.

A néni elõvette spórolt pénzét,
melyben 700 000 Ft volt, és abból ki-
vett 10 000 Ft-ot, melyet átadott a
férfiaknak. A két fiatalember mondta
neki, hogy menjenek a kocsihoz, mert
alá kell még írni az átvételi elismer-
vényt. Ezután kimentek a házból,
amikor a sértett visszament. látta,
hogy a tárcája a pénzzel együtt eltûnt. 

Ugyanezen a napon Isaszeg egyik
családi házába is becsengetett két
férfi és villanyóra leolvasóknak adta
ki magát. Az egyik kb. 25 év körüli,
170 cm magas, átlagos kinézetû, vi-
lágos hajú, világos bõrû, átlagos ru-
házatú, nem egyenruhát viselõ férfi
azt mondta a sértettnek, hogy az
éves villanyóra állást olvassa le.
Eközben elmondta, hogy 10 200 Ft-
os túlfizetése van az idõs sértettnek,
amit õ most visszaad, de csak 20 000.
Ft-os bankjegye van, azt fel kell vál-
tani. Az idõs sértett elõvette a spó-
rolt pénzüket, felváltotta a pénzt.
Ezután a férfi elindult ki, az utca irá-
nyába. Közben társa, aki 30 év körü-
li 185 cm magas, világos bõrû, sötét-
barna, rövid hajú, sötét színû zakót
és szövetnadrágot viselõ férfi a sér-
tettõl kért egy darab drótot, amely a
ház mögött volt, feltehetõen ezalatt
az idõ alatt lopták el a sértett megta-
karított pénzét, 650 000 Ft-ot. 

A rendõrség kéri, hogy bármi-
lyen trükkel próbálnak bejutni ide-
gen személyek a lakásukba, kérjenek
igazolványt, és a legkisebb gyanú
esetén is hívják a rendõrséget.

Az Aszódi Rendõrõrs járõrszolgálatának
0–24 óráig hívható telefonjszáma: 

06-20/516-5940 

KISTÉRSÉGI HÍREK#

A Tanács elsõként a Társulás és
munkaszervezete 2008. évben vég-

zett munkájáról szóló beszámolót tárgyal-
ta. A kistérségi együttmûködés célja, hogy
az önkormányzatok minél teljesebben biz-
tosítsák az önkormányzati feladatellátást
és szolgáltatásokat. 

A Társulási Tanács 2008-ban 9 ülést
tartott, amely során 60 napirendet tárgyalt
és 66 határozatot hozott. Minden ülés ha-
tározatképes volt, minden polgármester
fontosnak tartja az ülésen való személyes
részvételt. A Társulás a szakmai döntés-
elõkészítés érdekében munkacsoportokat
mûködtet: a szociális munkacsoport a kis-
térségi szociális szolgáltatástervezési kon-
cepció, az egészségügyi munkacsoport a
kistérségi egészségkép, a közoktatási
munkacsoport pedig a módosított közok-
tatás intézkedési terv elkészítésében mû-
ködött közre.

A társult önkormányzatok közös köz-
szolgáltatási feladatellátásához jelentõs
többletforrást biztosít a költségvetési tör-
vény: 2008-ban 88 millió Ft-ot, amely a kö-
zös feladatellátás pénzügyi alapja és ebbõl
történt a szociális és gyermekjóléti felada-
tok ellátásának és a két közoktatási intéz-
ményfenntartó társulás (Kartal-Verseg,
Iklad-Domony) mûködésének kiegészítõ fi-
nanszírozása. 

A Társulás teljes éves bevétele tavaly
154,5 millió Ft volt, amelybõl az önkormány-
zatok hozzájárulása 18,5 millió Ft (12%). 

Az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szak-
szolgálata feladatainak ellátásához 78%-
os állami és más támogatásban részesült.

A Tanács felülvizsgálta és kiegészítet-
te a Kistérségi közoktatási intézkedési ter-
vet (hatálya minden településre kiterjed). A
dokumentum mellékletét képezik a telepü-
lési esélyegyenlõségi helyzetelemzések és
intézkedési tervek. A pedagógiai szakszol-
gálati feladatokhoz (nevelési tanácsadás,
logopédiai ellátás) csatlakozott települések
köre teljessé vált és új feladattal is bõvült a
tevékenységi kör: a gyógy-testnevelési fel-
adattal (Aszód). A szociális-gyermekjóléti
feladatok a következõk: gyermekjóléti fel-
adat, családsegítés, házi segítségnyújtás,
idõsek nappali ellátása, jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás, támogató szolgálat
és fogyatékosok nappali ellátása. Vala-
mennyi településre kiterjedõ hatállyal elké-
szült a kistérségi szociális szolgáltatáster-
vezési koncepció.

A Tanács a Társulás 2008. évi elõzete-
sen számított költségvetési pénzmaradvá-
nyát 20,1 millió Ft-ban fogadta el. Ebbõl
kötelezettségvállalással terhelt maradvány
5 millió Ft, 2008. évi tartalék 4,6 millió Ft
és szabad pénzmaradvány 10,5 millió Ft.
A Társulási Tanács a szabad pénzmarad-
vány felosztásáról is rendelkezett: belsõ el-
lenõrzés, pedagógiai szakmai szolgáltatás,
Galga TV, munkavédelem, nevelési tanács-

adás, logopédiai ellátás, Kistérségi Iroda. A
pénzmaradványnak köszönhetõen a tele-
pülések éves hozzájárulása a közösen vál-
lalt feladatokhoz az idei évben elõször lett
kevesebb, mint az elõzõ évben volt.

A Tanács egyhangúlag elfogadta a
2009. évre vonatkozó költségvetést. A ter-
vezett bevételek összege 166,3 millió Ft,
mely tartalmazza az állami normatív hoz-
zájárulást (102,5 m Ft), az önkormányzat-
októl átvett pénzeszközöket (19,2 m Ft), az
egyéb támogatásokat (28,7 m Ft). A fõbb
kiadások a következõk: önkormányzatok-
nak feladatokra átadott pénzeszközök 
(57 m Ft), a Társulás mûködésének és a
közös feladatok ellátásának kiadásai (50,5
m Ft)  és az Aszódi Kistérség Pedagógiai
Szakszolgálata mûködése (53,9 m Ft).

A tavalyi évhez képest mind a bevéte-
lek, mind a kiadások megnövekedtek, mely-
nek oka a közösen ellátott feladatok bõvü-
lése, az állami normatív hozzájárulás növe-
kedése, valamint a téli közmunkaprogram
finanszírozásának megjelenése. 

A Tanács ezek után tájékoztatót hallga-
tott meg a téli közmunkaprogramról és an-
nak meghosszabbításáról. A program teljes
költsége közel 14 millió Ft, a támogatás
mértéke 85%-os, a települési önrész 15%.

A Társulás polgármesterei a települési
kommunális hulladék elhelyezésének és
kezelésének közös problémái megoldásá-
ra javaslatok kidolgozását határozták el,
amelynek érdekében munkabizottságot
hoztak létre.

Ezek után került sor az Aszódi Kistér-
ség Önkormányzatainak Többcélú Társulá-
sa elnökének választására. A polgármeste-
rek 2 jelöltre adhatták le voksukat: dr. Ba-
sa Antal – Galgahévíz polgármestere – 5
igen szavazatot, Sztán István – Aszód pol-
gármestere – 3 igen szavazatot kapott.

Miután egyik jelölt sem érte el a minõ-
sített többséget (6 igen szavazat), a Ta-
nács tagjai úgy döntöttek, hogy a 2006-
2010-es önkormányzati választási ciklus-
ban nem ismétlik meg az elnökválasztást.

A döntés értelmében az Aszódi Kistér-
ség Önkormányzatainak Többcélú Társulá-
sa munkáját a 2010-es önkormányzati vá-
lasztásokig dr. Basa Antal elnökhelyettes
irányítja. Munkáját a Társulás másik elnök-
helyettese,  Szendrei Ferenc – Tura polgár-
mestere – segíti. Végezetül a Tanács 
Tóth Ilkó Mihályt, Kartal nagyközség polgár-
mesterét a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság
tagjának választotta.

A Társulási Tanács üléseirõl, a kistér-
ségben zajló aktuális eseményekrõl és pá-
lyázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása honlapján olvashatnak: 
(www.aszodikisterseg.hu).

dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

A Többcélú Társulás Tanácsa február 
25-i ülésérõl
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Katona László hoppmester nyitotta meg a bál. Sorra bemu-
tatta a színpadra lépõ két nyolcadikos osztály tagjait, akik
gyönyörû ruhájukban levonultak a színpadról, hogy elkáp-
ráztassák a jelenlévõket nyitótáncukkal Nagy Ildikó herceg-
nõ és Pintér Zsolt herceg vezetésével. Ezek után a jelmezesek
felvonulása következett. Sok kisdiák döntött ebben az évben
is úgy, hogy jelmezt ölt és vigassággal ûzi el a zord telet, kö-
szönti a tavaszt. A nagyobbak kisebb mûsorszámmal is ké-
szültek, amelyek megnevettették a közönséget. A háromtagú
zsûri: Kádár Péterné Regina, Maschekné Torda Amália és
Movik Bence döntött a díjazottakról. -kr-

Tavaszköszöntõ sulifarsang
Ebben az évben február végének egy igen hideg
szombatján rendezte meg az Arany János Általános
Iskola a farsangi bálját. 

EGYÉNI JELMEZESEK 
KATEGÓRIÁJA
I. helyezett
A nagybõgõ (Tóth Márk)
Spártai király (Tüdõs Marcell)
II. helyezett
Búvár (Oravecz Orsolya)
Elvarázsolt lovas (M. Lujza)
III. helyezett 
Seherezádé (Székely 
Bernadett)
Méhecske (Paltán Csenge)
Nárcisz (Kovács Luca)

CSOPORTOS JELMEZESEK
KATEGÓRIÁJA
I. helyezett
Majmok (7. osztály 
Szekeresné Fercsik Anna 
osztályfõnök vezetésével)
II. helyezett
Frédi és Vilma (Kovács 
Ramóna és Nagy Csenge)
III. helyezett 
Country csapat (6. osztály)
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Baczoniné Felszeghy Katalin: Szeret-
ném, ha betekintést nyerhetnénk eddigi

életedbe, mesélnél-e róla?
Balázs János: Tõsgyökeres bagi lakos vagyok.
1949-ben születtem. Szüleim dolgos, becsüle-
tes emberek voltak, mindig csak jóra tanítot-
tak. A 8 általános után festõtanonc lettem
Bagon, és pár év után letettem a szobafestõ, má-
zoló, tapétázó mestervizsgát. Közben elvégez-
tem az aszódi gimnáziumot is, 68-ban érettsé-
giztem. Elvégeztem a váci építõipari techniku-
mot is, hogy több szakmához is értsek. Kivál-
tottam az ipart, 20 évig kisiparos voltam.
Mindig tökéletes munkára törekedtem, de ezt
vártam el a munkatársaimtól is. Végigdolgoz-
tuk a Galga mentét, innen a nagy emberismeretem, s itt szerez-
tem barátokat is a környék községeiben. Aztán ahogy neheze-
dett a kisiparosok helyzete, a Keleti-pályaudvar TMK-jánál let-
tem 8 évig mûvezetõ. Amikor a TMK feloszlott, Aszódon keres-
tem állást. Bizony volt, hogy egyszerre három munkakört is el-
vállaltam, csak legyen mibõl megélni. A rendszerváltás után fõ-
állású kényszervállalkozó lettem, de 1999-ben a bal lábamban
elzáródott egy ér. Háromszor operáltak egy év alatt, aztán 68%-os
rokkantnyugdíjas lettem. Azóta is havonta kell orvosi ellenõr-
zésre járnom. Egy évig lábadoztam. Nagyon el voltam kesered-
ve, és kiutat kerestem ebbõl a kilátástalanságból. Az egyik ze-
nész barátom, a Kanóc (Bagi Sándor) elhívott a nyugdíjas klub
Rozmaring Népdalkörébe. Azóta nem vagyok egyedül, velük és
közöttük maradtam. Csodálatos társaság jött így össze!

– Gyakran volt szerencsém gyönyörködni a nyugdíjasok
zenekarának sokoldalú játékában. Te is tagja vagy a zenekar-
nak. Honnan van a zenei képzettséged, tudásod?

– Tudod, a Beatlesek korában nagy divat lett a gitár. Én is
vettem a saját pénzen egyet. Beiratkoztam Gödöllõn  a zeneis-
kolába is, ahol megtanultam a szolfézst, a kottaolvasást. Aztán
Aszódon létrehoztuk az Orkán zenekart, amibe egy darabig a
ma híressé vált Révész Sándor is beletartozott. Tettünk egy mi-
nõsítõ regisztervizsgát az ORI-nál, és aztán az aszódi mûvelõ-
dési ház igazgatója, Csede Béla kiközvetített minket, az egész
akkori aszódi járásba. 1968-ig zenéltünk együtt, még abban az
évben behívtak katonának. 1970-ben leszereltem, megnõsül-
tem. Koncz Erzsébetet vettem feleségül, és 1973-ban megszü-
letett Gergely fiunk, '80-ban pedig Judit lányunk. Hála Isten-
nek, már van két fiúunokánk is.

Aztán 1972-ben elhívtak egy lagzi zenekarba, itt meg kel-
lett tanulnom szaxofonozni is. 2000-ig jártuk az országot, szin-
te minden hét végén zenéltünk lagziban, bálokon. Nagyon sze-
rettem, mert minden faluban más-más nótákat tanulhattunk
meg. Közben azért klarinéton, citerán és szintetizátoron is
megtanultam játszani, és rendszeresen énekeltem is. Ráadásul –
bár tudok kotta után is zenélni – minden számot kívülrõl kel-
lett tudni a szöveggel együtt, mert egy-egy lagziban, bálon
nincs idõ kottákat cserélgetni.

– Beszéljünk a nyugdíjas klubról. Mióta
vagy az elnökük?

– Csak 2004-óta, de a nyugdíjasokkal más
formában is foglalkozom. 2006-ban ugyanis,
amikor meghalt a nyugdíjasok területi vezetõ-
je (dr. Mélykuti Csaba), engem választottak a
kistérség nyugdíjasainak vezetõjévé. Majd be-
választottak a megyei vezetõségbe is, a kultu-
rális bizottság tagja lettem. 2007-tõl pedig
megalakítottuk a Kistérség Idõsügyi Tanácsát.
Ennek feladata a nyugdíjasok érdekképvisele-
te, gondjaiknak megoldása, minden idõs em-
ber életvitelének feltárása, segítése. Ennek is
én lettem a vezetõje. Persze mindezeket a fel-
adatköröket társadalmi munkaként, ingyen

végzem. Mindenhol igyekszem a nyugdíjasok érdekeit szolgál-
ni a legjobb tudásom szerint. Mert mi, nyugdíjasok vagyunk
azok, akik végigküzdve, dolgozva az életünket még ma is a
múlt értékeinek, erkölcsének, hagyományainak õrzõi, tovább-
adói vagyunk az utókor számára, hogy fennmaradhasson
mindaz, ami örök értékû, érvényû kis nemzetünk életében.

– Úgy tudom, a bagi nyugdíjasok érdeklõdési körük szerint
is csoportosulnak.

– Igen. Van Rozmaring Népdalkörünk, ami a kistérségben
egyedülállóan férfikórussal is rendelkezik. Igyekszünk fellépése-
inkben a Galga menti, ezen belül a bagi népdalokat is népszerû-
síteni. Több országos versenyen is részt vett már vegyes karunk,
és mindig jó eredményeket értünk el. 2007-ben a Nyugdíjas
(amatõr) Mûvészeti Egyesületek és Szólisták II. Országos Talál-
kozóján vegyeskarunk „KIVÁLÓ mûvészeti munkáért” elisme-
rést kapott. Van öttagú tánczenekarunk is. Mindenféle stílust
képviselünk, igyekszünk a nyugdíjasok kedvébe járni a különbö-
zõ rendezvényeken. A mûsorokat színesítendõ citerákat, kö-
csögdudát, furulyát is vásároltunk. Más nyugdíjas egyesületek-
kel is olyan jó a kapcsolatunk, hogy pl.: a kartali nyugdíjasok
tánckarát a mi citerásaink és férfikórusunk kíséri egy felvételen.

Ezenkívül van sakk-, ulti- és kártyacsapatunk is. A sakk-
és kártyacsapatunk országos versenyen már szerzett 4. és 3.
helyezést is.

Büszkén mondhatom, hogy Pest megyét a bagi nyugdíjasok
csapata több alkalommal képviselte már, valamint az országos
szellemi vetélkedõn, is jól szerepeltünk, ahol 5., 4., és 2. helye-
zést szereztünk.

– Hol, merre szerepeltek a nyugdíjasaink?
– Szinte az ország minden részén szerepeltünk már. Visszük

Bag hírnevét, dalait, szokásait és népviseletét mindenhová, hi-
szen hagyományõrzõk is vagyunk egyben. Szerepeltünk mi az
Országházban is, amikor ott egy nemzetközi rendezvény volt,
és a mi asszonyaink képviselték Magyarországot a Galga men-
ti dalaikkal. Boldogan zsebeltük be a külföldi delegációk tagja-
itól népviseletünk csodálatát (nem gyõzték fényképezni!) és re-
pertoárunk, elõadásmódunk dicséretét. Nagy dolog ez egy
ilyen kis községnek!

„Itt az ember elfelejti a napi gondokat,
BESZÉLGETÉS A BAGI NYUGDÍJAS EGYESÜLETÜNK VEZETÕJÉVEL, BALÁZS JÁNOSSAL



– Tapasztaltam, hogy
a többi nyugdíjas egyesü-
lettel is milyen jó a
bagiak kapcsolata.

– Valóban, a kistér-
ségen belül a nyugdíjas
egyesületek között igen
komoly baráti kapcsolat
van, szívesen megyünk
„szomszédolni” egy-
máshoz.

Ebbõl jött az az ötle-
tünk, hogy ezt megyei
szintre emeljük. Elõször
2008-ban rendeztük meg
azt a bagi nyugdíjas majá-
list, ahova 16 csoportot
hívtunk meg. Ez olyan si-
keres rendezvény volt,
hogy idén már 30 csopor-

tot szeretnénk vendégül látni a kapcsolatok ápolása végett. Bi-
zony az utazás a kistérségbe vagy az ország más területeire sok
pénzbe kerül, de ezt nem a nyugdíjas tagság fizeti. Az énekkar
tagjai saját zsebbõl, pályázati pénzekbõl és az ügy érdekében
felvállalt munkáért kapott pénzekbõl fedezik a felmerülõ költ-
ségeket.

– Mennyi jelenleg az egyesület tagsága?
– Jelenleg 156-an vagyunk, de szívesen látnánk Bag többi

nyugdíjasát is. Sok közöttünk az egyedül álló, mégis itt nálunk
társakra, barátokra, segítõkre találnak. Ezért is fontos egyesü-
letünk léte. Itt az ember elfelejti – ha csak rövid idõre is – a na-
pi gondokat, testi fájdalmakat, lelki bánatokat, hiszen ha együtt
vagyunk, felszabadultan énekelünk, táncolunk beszélgetünk és
játszunk. Kell-e ennél olcsóbb és jobb gyógyszer bárkinek?!

– Beszélj valamit, kérlek, a terveidrõl is?
– Tervezzük a közeljövõben a „Gondolatok a Bibliáról” címû

elõadássorozatunkat, ahol Cserbik János tanár lesz az elõadó. 
Indul a kistérségben a nyugdíjasok számára ingyenes számí-

tógépes alapképzés is.
Ezenkívül sok tervem vár még megvalósításra. Remélem,

ad az Isten erõt hozzá, hogy továbbra is legjobb tudásom sze-
rint szolgáljam nyugdíjas társaimat

– Mindezekhez erõt, jó egészséget, sikereket és örömteli
együttléteket kívánunk!

B.F.K.
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MINDENHOL IGYEKSZEM A NYUGDÍJASOK ÉRDEKEIT SZOLGÁLNI A LEGJOBB
TUDÁSOM SZERINT. MERT MI, NYUGDÍJASOK VAGYUNK AZOK, AKIK VÉGIGKÜZDVE,
DOLGOZVA AZ ÉLETÜNKET MÉG MA IS A MÚLT ÉRTÉKEINEK, ERKÖLCSÉNEK, HAGYO-
MÁNYAINAK ÕRZÕI, TOVÁBBADÓI VAGYUNK AZ UTÓKOR SZÁMÁRA, HOGY FENN-
MARADHASSON MINDAZ, AMI ÖRÖK ÉRTÉKÛ, ÉRVÉNYÛ KIS NEMZETÜNK ÉLETÉBEN.

“
testi fájdalmakat, lelki bánatokat...“
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A bagi mûvelõdési ház vasárnap
délután megtelt vidám, ünneplõbe,

népi viseletbe öltözött idõsebb emberek-
kel. Az asszonyok hozták a „batyuikat”,
azaz a finomabbnál finomabb süteménye-
iket, amelyekkel végigkínálták egymást.

A bagi nyugdíjas tánczenekar rövide-
sen húzni kezdte a talpalávalót, s min-
denki boldogan, fájós tagjait, bánatát fe-
ledve, a fiatalokat is megszégyenítõ ener-
giával táncra perdült. Zengett a terem az
énekszótól és kacagástól.

Megkérdeztem a kistérségi vendé-
geket, hogy mi a véleményük a mulat-
ságról?

A kartaliak azt mondták, hogy sze-
retnek mulatni, hiszen öreg ember nem
vén ember. Igaz, hogy elõzõ nap náluk is
mulattság volt, de ki kell használni a far-
sangot, ilyenkor nincs fáradság. Egyéb-
ként is szeretnek ide jönni, mert kitûnõ a

zenekar, csodás a hangulat, a tánc pedig
karban tartja a testet és a lelket is. 

A versegiek elmondták, örülnek, hogy
újra itt lehetnek Bagon, hiszen nekik
nincs saját zenekaruk, de a bagi zenekar
kitûnõ játékát ismerik, hiszen náluk is ze-
néltek már az õszi bálon. Ide mindig szí-
vesen jönnek, mert állandóan fantasztikus
a hangulat. A farsangi fánk pedig igazán
kedves meglepetése volt a bagiaknak.

Az aszódiak is boldogan jöttek, noha
elõzõ nap náluk is mulatság volt, ahová
õk is meghívták a kistérség nyugdíjasait.
A zenekar náluk is játszott már, ismerik,
szeretik õket. Õk a hagyományõrzõ cso-
port tagjai, akik a farsangi hagyományo-
kat is õrzik. Itt is bemutatták jelmezes
rövid bemutatójukat, amivel óriási is si-
kert arattak.

A hévízgyörkiek kiemelték, hogy
azért szeretnek Bagra jönni, mert olyan
barátságosak az itteni emberek, és a bagi
rendezvények mindig színvonalasak. A
fánkokat pedig nem gyõzték köszönni.

Mikor befejezõdött a mulatság, min-
denki avval búcsúzott: máskor is szíve-
sen eljön, csak a Jó Isten adjon még erõt,
egészséget az eljövendõ idõkben. Ámen!

Baczoniné 
Felszeghy Katalin
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Tél végi immunerõsítés (folytatás)

Kimerültté tesz a fényhiány
Tavaszi fáradtság – A hormonszint hirtelen változása okozza.
Kellemetlen hiányállapot a tavaszi fáradtság, ami éppen akkor
jelentkezik a szervezetben, amikor végre beköszönt a tavasz. 

Hosszú ideig a vitaminhiányt tartották a legfõbb okának,
ma már a hormonszint változását teszik érte felelõssé. Télen ál-
talában keveset mozgunk a szabad levegõn, kevés napfény ér
bennünket. Újabb kutatások szerint bizonyos agyi hormonok,
a szteroidok csökkent szintje okozza a tavaszi fáradtságot. A
naphiánynak és a biológiai ritmus megváltozásának is szerepet
tulajdonítanak. Régi megfigyelés, hogy bizonyos a betegségek
idõszakos hullámzást mutatnak. Ilyen például a gyomor- és
nyombélfekély, ami szintén tavasszal szokott kiújulni. Meteo-
rológusok szerint a tavasz kezdetén gyakran változó idõjárási
frontoknak is szerepük van a tavaszi fáradtságban.

Dr. Vernes Réka háziorvos szerint a tavaszi fáradtság leg-
gyakoribb tünete a nyomott hangulat, a fáradékonyság, az al-
vás- és figyelemzavar, a szájszárazság, az emésztési zavar, a
menstruációs probléma és a búskomorság. Orvoshoz kell for-
dulni, ha a tünetek nem múlnak el egy hónap alatt vagy ha más
tünetekkel együtt késõbb újra jelentkeznek. Ilyenkor az orvos
kideríti, nem áll-e más betegség a háttérben.

A tavaszi fáradtság ellen többféle módszerrel védekezhe-
tünk. Mozogjunk sokat, lehetõleg a szabadban. Használjuk ki
a napsütést, napozni ruhában is lehet. Ne csak az edzõterem-

ben sportoljunk. Sétáljunk sokat, kiránduljunk. Fogyasszunk
sok friss gyümölcsöt, zöldséget. Bekaphatunk pár vitamintab-
lettát is, fõleg a C-, D-, E-, B6- és B12 fontos. Próbáljunk ki
újfajta gyümölcsöket, zöldségeket, ízleljük meg a mangót, az
avokádót, a fekete retket. Igyunk frissen facsart gyümölcsle-
veket, például gránátalmalét. Párologtassunk hangulatjavító
illóolajakat. Masszírozzuk meg otthon egymást a párunkkal.
Felejtsük el sötét téli ruháinkat, hordjunk helyettük színese-
ket. Rakjunk friss virágot, rügyezõ ágat a vázába. Ha mindezt
megtesszük, bízhatunk benne, hogy egy hónap alatt elmúlik a
levertség.

Betegséget idéz elõ a vitaminhiány 
VAS Fáradtságérzés, vérszegénység jelzi hiányát. Napi szükség-
let: 15–20 mg. Nagyobb mennyiségben található a marhahús-
ban, a belsõségekben.

MAGNÉZIUM Javítja az ellenálló képességet, megkönnyíti
az alvást. Napi szükséglet: 300–500 mg. Nagyobb mennyiségben
található gabonafélékben, csokoládéban, aszalt gyümölcsökben.

CINK Hiánya bõrbetegséget, hajhullást okozhat. Napi szük-
séglet: 15 mg. Nagyobb mennyiségben található a sajtokban, a
tojássárgájában.

C-VITAMIN Véd a depresszió ellen, növeli az ellenálló ké-
pességet, gyorsítja a sebgyógyulást. Napi szükséglet: 100 mg.
Nagyobb mennyiség van a kiviben, a málnában, az eperben. 

Batyus bál Bagon
A Nyugdíjasok Egyesülete február 22-én farsangi, batyus bált 
rendezett, ahová meghívta a kistérség nyugdíjas egyesületeit is, akik
szép számmal képviselték településeiket.

GARAI GÁBOR: 

TÁNCDAL
Citera pengi: körbe, járjad,
Katica, Böske, szedd a lábad!
Lobog a rózsa, rezeda bokra,
tavaszi lázban rezeg a szoknya.
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Gondolatok a Bibliáról

Az elsõ elõadáson (febr. 26.) a
tanár úr leghíresebb külföldi és

magyar írók gondolatait mondta el, ol-
vasta fel, akiknek arcképét fel is vetí-
tette a falra.

Elmondta, hogy a Biblia örök érvé-
nyû igazságokat, útmutatásokat, taní-
tásokat tartalmaz, amely soha nem ve-
szít az értékébõl, mert általa ISTEN
szól hozzánk. Tudták ezt õsidõktõl
fogva nemcsak a papok, hanem az egy-
szerû emberek, a tudósok, az orvosok
a mûvészek is... Nem véletlenül készült
annyi bibliai tárgyú festmény, szobor,
írásmû vers sem.

Még a múlt század elején is minden
családnál megtalálható volt, és szinte
egyetlen, legfõbb olvasmánya volt a
Biblia. A családfõ jeles alkalmakkor,
ünnepekkor fel is olvasott belõle a csa-
ládjának, és minden bajban, gondban,
nagyobb döntés elõtt onnan merítettek
vigasztalást, tanácsot.

Jeles költõnk Arany János így írt
errõl önéletrajzi írásában: „Öreg szü-
leimnek, kik patriarchai kegyességgel
ékeskedtek, egyetlen fia lévén a ház-
nál, velök együtt olvastam a Szent-
írást, mi, egyéb olvasmány nem lété-

ben, szomjazó lelkem elsõ teje vala...
A Bibliának nem maradt része olva-
satlan...”

A gondviselõ Istenbe vetett hitét
és bizalmát fejezi ki az alábbi kis ver-
sében is:

„Gyermekszívvel öntudatlan
Nyugszom meg e gondolatban,
Hogy övéit el nem hagyja,
Ki mindnyájunk édes atyja...”

Ilyen és ehhez hasonló idézeteket,
gondolatokat mondott el a tanár úr, bi-
zonyítandó, hogy a mai embernek is
szüksége van – ha nem még jobban,
mint eddig – a Biblia tanításaira. A mai
gyûlölködõ, erõszakos, goromba, trá-
gárkodó világban még nagyobb szükség
van a megbocsátásra, az önzetlen szere-
tetre, a másikért való élésre, az egymás
iránti törõdésre, a könyörületességre.

A tanár úr az elõadás végén ingye-
nes Bibliákat is felajánlott azoknak,
akiknek nincsen. A Biblia szükségessé-
gét, értékét Gárdonyi Géza Az Újszö-
vetség könyve elé címû versével bizo-
nyította, amit itt olvashatunk.

B.F.K.

Ez a könyv a könyvek könyve, 
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 
Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll.

Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygõnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 
Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet“

Gyermeknek is: „Mily szép rege“, 
Bölcsnek: ,,Rejtelmek tengere!'' 
Fal, – s túl rajta élõ hangok, 
Köd, s benn zengõ hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok.

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsõségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élõ lelke!... 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne

GÁRDONYI GÉZA:

ÍRÁS A BIBLIÁBA 
AZ ÚJSZÖVETSÉG 
KÖNYVE ELÉ 

TOVÁBBI ELÕADÁSOK:
– Március 5-én: Szentírás-fordítások története a reformáció korából
– Március 19-én: A Zsoltárok világa. Miért idõszerûek a több ezer éves költemények?
– Az elõadások kezdete: 15.30, helye: a bagi mûvelõdési ház. 
Köszönjük Balázs Jánosnak a szervezést és Cserbik János tanár úrnak 
a csodálatos, megható elõadást.

A bagi Nyugdíjas Egyesület elõadás-sorozatot szervezett
„Gondolatok a Bibliáról“ címmel. Elõadónak Cserbik János 
teológus tanárt kérték fel.

A Biblia Istentõl
ihletett irat
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LABDARÚGÁS$

R-PC PLANETT PEST MEGYEI I. OSZTÁLYÚ LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG 
2008/2009. ÉVI TAVASZI FORDULÓJÁNAK MÉRKÕZÉSEI

DÁTUM IDÕPONT MÉRKÕZÉS EREDMÉNY IFI EREDMÉNY

március 7. (vasárnap) 14.00 Bag – Délegyháza % –– % % –– %
március 14. (szombat) 14.00 Õrbottyán – Bag % –– % % –– %
március 21. (szombat) 14.00 Bag – Budakalász % –– % % –– %
március 29. (vasárnap) 15.00 Bag – Üllõ % –– % % –– %
április 5. (vasárnap) 15.30 Örkény – Bag % –– % % –– %
április 12. (vasárnap) 15.30 Bag – Biatorbágy % –– % % –– %
április 18. (szombat) 16.00 Tápiószecsõ – Bag % –– % % –– %
április 26. (vasárnap) 16.00 Bag – Diósd % –– % % –– %
május 3. (vasárnap) 16.30 Erdõkertes – Bag % –– % % –– %
május 10. (vasárnap) 16.30 Bag – Dunakeszi % –– % % –– %
május 17. (vasárnap) 16.30 Hévízgyörk – Bag % –– % % –– %
május 24. (vasárnap) 16.30 Bag – Felsõpakony % –– % % –– %
május 31. (vasárnap) 17.00 Pilis – Bag % –– % % –– %
június 7. (vasárnap) 17.00 Bag – Tárnok % –– % % –– %
június 14. (vasárnap) 17.00 Gödöllõ – Bag % –– % % –– %
AZ IFJÚSÁGI MECCSEK MINDEN ESETBEN A FELNÕTT MECCSEK ELÕTT KÉT ÓRÁVAL KEZDÕDNEK!

"

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 

ORVOSI ÜGYELETEK#

! BABA-MAMA KLUB !
Geizerné Péli Melinda

és Antalóczyné Kurucz Ágnes óvó nénik 2009-ben is
várják az óvodában mûködõ

BABA-MAMA klubba az óvodába még nem járó, 
de a kortársi közösséget már igénylõ 

gyermekeket és szüleiket. 

A HAVONTA EGY ALKALOMMAL TARTANDÓ FOGLALKOZÁSOK

PROGRAMJÁNKÖZÖS JÁTÉK, MESEMONDÁS, MONDÓKÁZÁS

ÉS KÉZMÛVESKEDÉS SZEREPEL.

Az elmúlt évek gyakorlata azt bizonyítja, 
hogy a baba-mama klubba rendszeresen járó 
gyerekek könnyebben, zökkenõmentesebben 

illeszkedtek be az óvodai életbe, 
ezért ajánljuk minden 1–3 éves korú 

gyermeknek és szüleinek.

IDÕPONTOK: MÁRCIUS 16., 
ÁPRILIS 27, MÁJUS 18.
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Sokan sokféleképpen vélekednek a
böjtrõl. Vannak, akik úgy gondol-

ják, hogy a böjt az a gyakorlat, amellyel
Istent meg lehet vesztegetni, rá lehet bírni
arra, hogy részrehajló legyen. Istent azon-
ban nem lehet megvesztegetni, hiszen Õ
pártatlan bíró. Ismét mások azt gondol-
ják, hogy a böjt Istennel való üzletkötés:
az ember ad valamit Istennek, és Isten el-
lenszolgáltatásként adja az õ segítségét.
Azonban figyelembe kell vennünk azt,
hogy mindenünk Istentõl van, és ennek
következményeképpen Istennel szemben
nem mûködik az „adok, hogy adj” elv.

Mi is tehát a böjt? A Szentírásban úgy
jelenik meg, mint az ételtõl való tartózko-
dás, amely kapcsolatban van a gyásszal, a
bûnbánattal, a próbatételek miatti keser-
géssel. Eleinte szükséghez szabott volt, a

késõbbiekben pedig megjelent az „intéz-
ményesített” formája is. Jézus korában a
farizeusok hetente kétszer böjtöltek, ked-
den és csütörtökön. Viszont a Szentírás
nem csupán elmondja, hogy miben állt a
korabeli böjtölés, hanem el is ítéli a böjt
helytelen formáit, és rávilágít annak lé-
nyegére. Most pedig a teljesség igénye
nélkül próbáljuk meg pontokban össze-
foglalni a böjt jellegzetességeit. 

– Jézus megkísértésének a története,
illetve az Illés böjtölésének a leírása alap-
ján elmondhatjuk, hogy a böjt a felkészü-
lés ideje. Jézus felkészült a Sátán támadá-
sainak a kivédésére, Illés pedig felkészült
a hit ellenségeivel való szembenézésre. A
böjt tehát felkészülés a gonosz elleni harc-
ra, eszköz, hogy visszaverhessük a Sátán,
a világ és tulajdon testünk támadásait. 

– A Hegyi beszédbõl és az Ézsaiás 58-
ból kiderül, hogy a böjt nem lehet kép-
mutatás. A böjtnek õszintének, szívbõl jö-
võnek kell lennie, hiszen Istent nem lehet
megtéveszteni. 

– Ugyancsak Ézsaiás 58 alapján el-
mondhatjuk, hogy a böjtnek nem szabad fi-
gyelmen kívül hagynia a szeretet nagy pa-
rancsolatát. Mozgatórugójának az Isten és
embertársaink iránti szeretetnek kell lennie.
Együtt kell járnia az irgalmasság gyakorlá-
sával, a gonoszság bilincseinek megtörésé-
vel, az utolsó falat kenyér odaszánásával. 

– A böjt lemondással jár. A böjtölõ
ember általában az eledeltõl tartózkodik.
Viszont ezt a tartózkodást a szeretetnek
kell átszõnie. Szép dolog, ha azt az ele-
delt, amirõl lemondok odaadom annak,
akinek szüksége van rá. 

– A böjttel járó lemondás nem a fölös-
legrõl való lemondás. A böjtölõ ember ar-
ról mond le, ami valóban létfontosságú
számára. Ugyanakkor azonban azt is lát-
nunk kell, hogy a böjt nem önsanyargatás. 

Folytatjuk

Mi a böjt? Hol helyezhetjük el a keresztyén életvitelben? Van-e egyálta-
lán helye a hitgyakorlatban? Ha igen, miben kell megnyilvánulnia? Mi
a természete? Meg kell jegyeznünk, hogy a századok folyamán sok téves
gondolat alakult ki a böjtrõl. Jelen írásunkban a fentebb föltett kérdé-
sekre keressük a választ, és próbáljuk alkalmazni a Szentírás tanítását. 

A böjt, amelyet Isten kedvel 



TÓTH GÁBOR
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

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

*
BERECZKI ERZSÉBET

POLITIKAI MUNKATÁRS
Telefon: 06-20-2158-140

E-mail: bereczki.erzsebet@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.

&

Nagyon boldog vagyok, hogy
még egyszer megéltem érkezé-

sed, Március! Az influenzán át gázo-
lunk feléd, a tél dögvészén, a sötét-
ség alvilági birodalmán át. Mint aki tárnából, bányalégbõl
érkezik, sáros lábakkal és elfulladt tüdõvel megállok a
napvilágon, kifújom magam és énekelni kezdek.

Ezt éneklem: üdvözöllek, Március! Idõbe telik, amíg
az ember megtanulja, hogy lehet örülni egy naptári adat-
nak is. Március külön évszak, semmi köze a télhez, tavasz-
hoz. Külön világítása van. Még nincs növénye, csak a hó-
virág, ez a minta érték nélkül. Már nincs bál, még nincs
uszoda. Még fûtünk, de már felöltjük délelõtt az átmene-
ti kabátot. Ez még nem a szerelem hónapja, mint a május,
s már nem a szövõdmények hónapja, mint a február.
Nincs külön dallama, nincs nagy tétele. Ez a közzene.

Észreveszem, hogy néhány napja másként ébredek.
Ilyesmit gondolok félálomban: mégis! Vagy: fel kell hív-
ni! Vagy: hátha, megpróbálom! Egy hét elõtt még komo-
ran hittem benne, hogy legokosabb, ha átadom magam
végzetemnek, nem hívom fel, nem próbálom meg, bele-

nyugszom. Közben történt valami.
A külsõ világban még nincs nyoma.
A természet, titkos mûhelyeiben,
még dolgozik új alkotásain, nem

árulja el titkait, világraszóló újdonságait. A díszletek még
téliek. Csak a fény más, mely a kopott díszletekre hull.
Szemem dörzsölöm, dideregve nézek körül, boldogan
ásítok, ezt gondolom: Isten neki, még egyszer!

Csak színe van és illata. Ez még nem a virágok par-
fümje, nem is az a meleg, állati földszag, amely néhány
hét múlva, nedves erjedéssel, fehér és bódító gõzökkel
fejfájást okoz és õrültségekre késztet. Kis, üde illat ez,
olyan, mintha szellõztetnének. Szimatolva járok, meggy-
fabottal. A téli ruhákat még nem tanácsos kámforba ten-
ni. A téli szerelmeket még nem tanácsos elfelejteni. Mind-
erre szükség lehet még. De már ilyesmit gondolok: „Talp-
ra, magyar!” Egyáltalán, márciusban mindig Petõfit olva-
som, néha hangosan is. 

Dideregve és kíváncsian ülünk a fényben, az égre né-
zünk. Nem várunk semmi különösen jót. De örülünk,
hogy kezdik.

MÁRAI SÁNDOR: NÉGY ÉVSZAK&

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"
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HELYESBÍTÉS
A Bagi Hírlap 2009. februári számában a 10. oldalon tévesen jelent meg a hamvazó-
szerda idei dátuma. Helyesen a mondat: A húsvétot megelõzõ negyvennapos 
nagyböjt kezdete, a hamvazószerda idén február 24-ére esik.

Férfitársaim 

nevében szeretettel 

és tisztelettel köszöntöm

községünk valamennyi

Asszonyát, N�jét 

és Leányát

Tóth Gábor

polgármester

Nõ vagy
Megnézlek én, 
ahogy karod nyújtod, 
nézlek én, 
ezer úton, 
megcsodállak, 
ha gyermeket szülsz, 
csodállak én, 
míg szemben ülsz, 
megbabonázol, 
mert minden felett állsz, 
megbabonáz, 
ha a családért, szolgává válsz, 
elvarázsolsz, 
mikor szívemben égsz, 
varázsolsz, 
s nem csak a szerelemért, 
megírlak, 
mert tied a múlt, a jelen, a holnap, 
megírtam volna akkor is, 
ha soha nem lenne nõnap! 
...meg, mert nõ vagy! 
Mert vagy!

MÁRCIUS


