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2009. március 26-án Bag
Nagyközség Önkormányzata
képviselõ-testületi ülést tartott,
ahol szóba került falunk új
településszerkezeti terve is.

Két és fél hónapja kezdte meg
szolgálatát Bagon falunk új
plébánosa, Karácsondi Mihály atya.
Új feladatáról és a húsvéti titokról
beszélgettünk vele.

2009. április 4-én ingyenes szûrõvizsgálatokon vehetett részt falunk
minden lakosa önkormányzatunk
jóvoltából az Õszülõ Világ Alapítvány szervezésében.

2–3. oldal

6. oldal

8. oldal

KÜLÖNLEGES SZABADÍTÓ
A JÉZUS név jelentése: ISTEN megszabadít.
A Biblia szerint JÉZUS nem véletlenül
kapta ezt a nevet, hanem születése elõtt isteni utasítás szólt a nevelõapjához, Józsefhez: „Mária szül fiat, és nevezd annak
nevét JÉZUSnak, mert Õ szabadítja
meg népét annak bûneibõl” (Máté
1:21).
Sokféle szabadító ígéretben és személyben hittek az emberek a történelem folyamán. JÉZUS KRISZTUS személyéhez azonban olyan szabadításnak
az ígérete kapcsolódik, amit rajta kívül senki más nem kínált fel az embereknek. Ez pedig a bûn lelki betegségébõl való szabadítás,
amely a Biblia szerint az egyetemes emberi nyomorúságnak és minden rossznak a gyökere.
ISTEN ráébreszti az embert, hogy alaptulajdonsága az önszeretet, amely vesztébe sodorja, s ebbõl egyedül Õ tudja kigyógyítani. Egyetlen vallás sem tanítja – a kereszténységen kívül –, hogy az önszeretet bûn.
Vajon hogyan lehet megszabadítani az embert a bûn, vagyis az önzés a világban mindenütt jelenlévõ és az ember
egész lényét átható betegségtõl? Ezt csak ISTEN bölcsessége
és szeretete tudta megoldani: Jézus váltságdíjat fizetett az
ember szabadításáért, soha nem hallott, soha senki által nem
fizetett, döbbenetes váltságdíjat: „Nem veszendõ holmin,
ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekbõl, hanem drága véren, mint a hibátlan és szeplõtelen Bárányén, a Jézusén” (1Péter1:18–19.
Miért volt szükség ilyen hallatlan „váltságdíjra“?

A Biblia szerint az ember a bûn ösztöneinek és elvakultságának, valamint a bûn szerzõjének, Sátánnak fogságában van a bûneset óta. A következõ okokból kellett „váltságdíjat” fizetni az
ember szabadításáért:
– Az igazságos ISTEN nem adhat bûnbocsánatot az embernek ÚGY, hogy bûnei
büntetlenül maradjanak, mert ez nem a
megmentését eredményezné, hanem a
bûnben való megkeményedését. Azt a csodálatos megoldást választotta ezért ISTEN,
hogy az ember bûneit nem hagyja büntetlenül, de a büntetést maga veszi magára. Õ maga szenvedi el azt a vétkes ember helyett. Úgy
marad igazságos, hogy közben ingyen bocsánatot is
ad. JÉZUS ezt a helyettesítést vállalta, olyan kínhalált kellett elszenvednie a földön, amely a legbûnösebb ember büntetésének is megfelel, amely teljesen kielégíti a bûn igazságos megbüntetését kívánó jogosság követelményét. Így ISTEN megerõsíti az igazság érvényességét, miközben kegyelmet gyakorol.
– Isten meg akarta gyõzni az embert a maga változhatatlan
szeretetérõl, amely az ember elesése, lázadása ellenére is létezik
és vágyakozik az elveszett teremtmények megmentésére. ISTEN jellemének a felfoghatatlan nagysága nyilatkozik meg abban, hogy Õ a kezdeményezõ, Õ igyekszik „megbékéltetni
magával” az embert (II Korinthus 5:19), aki ellene fordult és
vétkezett Teremtõje, Gondviselõje ellen. KRISZTUS áldozata
által egyszerre látja meg az ember a bûn borzalmát, ISTEN erkölcsi ítéletét rá nézve, valamint ISTEN igazságának és szeretetének szépségét.
Vankó Zsuzsa gondolataiból válogattunk

Koscsó grafika

„Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki a bûnt cselekszi, szolgája a bûnnek...
Azért, ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek” (János 8:34, 36)
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! AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Bag Nagyközség Önkormányzata 2009. március
26-án képviselõ-testületi ülést tartott, amelyen jelen
volt Városi Péter, a Pomsár és Társai Építész Iroda
Kft. képviseletében, aki az új településrendezési tervekkel érkeztek, Nagy Zsuzsanna, az Elsõ Magyar
Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelõ Kft.
képviseletében, aki az iskolafelújítással kapcsolatos
közbeszerzésekrõl tájékoztatott. Jelen voltak még
Dr. Mihály István, a Gödöllõi Rendõrkapitányság
vezetõje és Gódor Ferenc, az Aszódi Rendõrõrs vezetõje, valamint Mezõfi Ferenc, a Bagi Polgárõrség
vezetõje. Õk falunk közbiztonsági helyzetérõl
tájékoztatták a képviselõ-testületet.

Iskolafelújítás

Nagy Zsuzsa, az Elsõ Magyar Önkormányzati Vagyon és
Adósságkezelõ Kft. képviseletében a képviselõ-testületet az iskola bútoraira vonatkozó eszközbeszerzésre kiírt közbeszerzési eljárásról tájékoztatta. Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester
asszony észrevételezte, hogy miért a bútorokat veszik meg elõször, miért nem a legszükségesebb eszközöket, ajtókat, ablakokat, víz- és fûtésrendszer felújításához tartozó eszközöket
szerzik be elsõként. Nagy Zsuzsa válaszában elmondta, hogy a
projektmenedzser dolga eldönteni, hogy mit és mikor szerez
be, õk ezen eszközök közbeszerzési pályázatának kiírására
kaptak megbízást. A képviselõ-testület 9 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett támogatta, hogy a közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi hirdetés megjelenhessen.

Településrendezési tervek

Korábbi képviselõ-testületi határozatok értelmében a Városi
Péter vezette Pomsár és Társai Építész Iroda Kft. elkészítette
a Juharos, a Peres, a Temetõdülõ és a Nyolcadrészek terület-

A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL
2009. március 26-i képviselõ-testület ülésen Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 8 igen, 1 nem szavazattal két
tartózkodás mellett elfogadta a település környezetvédelmérõl, szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeletét. A településen a hulladékszállítást az önkormányzat által kiírt pályázatot elnyerõ közszolgáltató, az AVE Hevesi
Kft. végzi. Az elszállítás hetente egy alkalommal történik 7-19 óráig.
A közeljövõben valamennyi szeméttároló edényt (kukát) lecserél a
szolgáltató 120, illetve 60 literes edényekre, mindenki jelezheti a
szolgáltatónál, hogy a nagyobb vagy kisebb szeméttároló edényre
van-e szüksége. Így az, aki kevesebb szemetet termel természetesen kevesebb szemétszállítási díjat is kell, hogy fizessen. A szelektív hulladékgyûjtés ingyenesen, „házhoz menõ” formában fog megvalósulni. A gyûjtés zsákos módszerrel történik, a zsákokat az AVEHeves Kft. biztosítja a lakosság részére. A zsákokban PET palack,
papír, alumínium italos doboz helyezhetõ el.
A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSBA BEKAPCSOLT UTCÁK JEGYZÉKE:
KEDDI NAPON szállítják a szemetet a következõ utcákban:
Dózsa György u., Peres u., Széchenyi u., Állomás u., Rákóczi u.,

felhasználási terveit. A Juharos területén a tervezettnél jóval
kisebb beépítési tervet lehet majd valószínûleg megvalósítani,
mert a területen jelentõs vízbázis található, és a területen igen
jó a termõföld, annak mûvelésbõl való kivonását a hatóságok
valószínûleg nem fogják engedélyezni. A képviselõ-testület ez
alkalommal arról szavazott, hogy az ülésen jelen lévõ Városi
Péter által ismertetett elképzelések mentén támogatják-e továbbra is a település rendezési tervének átalakítását. A szavazást a testület a következõ ülésre halasztotta, hogy a terveket
addig jobban áttanulmányozhassák, és a pontos ismeretek birtokában hozzanak felelõs döntést.

Polgárõrségi beszámoló

Mezõfi Ferenc, a Bagi Polgárõrség tavaly második félévben
megválasztott új vezetõje tájékoztatta a képviselõ-testületet a
Bagi Polgárõrség pénzügyi helyzetérõl, elvégzett munkájáról
és terveirõl. A beszámolóból kiderült, hogy jelenleg 57 tagja
van a polgárõrségnek, akik 2008. évben 856,5 óra szolgálatot
teljesítettek. A létszám folyamatosan növekszik, elõre láthatólag 65 fõre növekedhet idén. Mindennap 4 óra szolgálatot
vállalnak a polgárõrség tagjai este 8-tól éjfélig. Egyre többször
van azonban arra példa, hogy hétvégén, elsõsorban pénteken
és szombaton ennél hosszabb (este 8-tól másnap hajnak 4 óráig) szolgálatot is teljesítenek, emellett a falu mindenkor számíthat (mint eddig is) a rendezvények, ünnepségek biztosítására. A 2009. évi pénzügyi terv ismertetésébõl kiderült, hogy
a polgárõrség 1 926 000 Ft-ból gazdálkodhat idén, melynek
jelentõs része továbbra is tartalékban marad lekötött pénzeszköz formájában, a legtöbbet üzemanyagra kénytelen költeni a
polgárõrség.
Tóth Gábor polgármester a képviselõ-testület nevében
köszönetet mondott minden bagi polgárõrnek, hogy társadalmi munkában, szabadidejüket feláldozva vállalják e nemes feladat ellátását. A polgárõrség beszámolóját a képviselõ-testület
egyhangúlag elfogadta.

Kõtörõ u., Bem u., Lázár Vilmos u., Vasút u., Nap u., Sallai u., Tóth
Árpád u., Jókai u., Rózsa Ferenc u., Rét u., Szentlászlói u.,
Csintoványi u., Sport u., Kinizsi u., Vörösmarty u., Ady Endre u.,
Hathegy u., Hársfa u., Akácfa u., Diófa u., József Attila u., Béke u.,
Petõfi u., Tavasz u., Nagymezõ u.
SZERDAI NAPON szállítják a szemetet a következõ utcákban:
Liget u., Petõfi tér, Szent András u., Szõlõkalja I., II., Bánya u.,
Szent István u., Attila u., Nefelejcs u., Árpád u., Arany János u.,
Szõlõ u., Szent Imre u., Szent Imre köz, Patak u., Honvéd u.,
Malom u., Erdõ u., Epreskert u., Kiskõrõs u., Kossuth Lajos u.,
Hunyadi tér, Hõsök tere, Templom tér
BAG TELEPÜLÉS SZILÁRDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁSI DÍJAI:
Egy kuka ürítési díja (120 l): 227 Ft+Áfa/ürítés
Egy kuka ürítési díja (120 l): 12 000 Ft+Áfa/év
Egy kuka ürítési díja (60 l): 160 Ft+Áfa/ürítés
Egy kuka ürítési díja (60 l): 8 000 Ft+Áfa/év
Egy zsák ürítési díja: 217 Ft+Áfa/darab
5m3-es intézményi konténer ürítési díja: 15 000 Ft+Áfa/ürítés
5m3-es konténer ürítési díja: 20 500 Ft+Áfa/ürítés
1,1m3-es konténer ürítési díja: 2 200+Áfa/ürítés
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Bag Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének/2009 (III. 26.) rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 18/2006 (XII. 29) sz. rendelet módosításáról
1.§.
A rendelet 11.§-t megelõzõ alcím
„Rendszeres szociális segélyezettek” helyébe a következõ alcím lép, egyidejûleg
az alábbiak szerint módosul:

Aktív korúak ellátása

11§./ (1) bekezdése helyébe: Szociális rászorultság esetén a jogosult számára rendelkezésre állási támogatást illetve rendszeres szociális segélyt (együtt: aktív korúak ellátása) a jegyzõ állapítja meg. A Szt.
33-37 G.§-aiban foglaltak az irányadók.
(2) bekezdés helyébe: Az Önkormányzat a közfoglalkoztatás keretén belül az Szt 36.§
(3) bekezdésében meghatározott
személyek (rendelkezésre állási támogatottak) részére közcélú munkát szervez.
A közcélú munkavégzésre – legalább
hat órás napi munkaidõvel, valamint
legalább évi kilencven munkanap munkavégzési idõtartammal – határozott
idejû munkaviszonyt kell létesíteni.
(Szt. 36.§.(4) bek.)
(4) bekezdés helyébe: Az Önkormányzat a közfoglalkoztatást – a pol-

gármesteri hivatal közremûködésével –
a polgármester irányításával látja el.
(5) A közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztatott munkavégzésére a Munka Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.
2.§.
A 12/A§. Az együttmûködési kötelezettség súlyos megszegése helyébe a következõ rendelkezés lép:
(1) A rendelkezésre állási támogatásban részesülõ személyek esetében a
támogatást meg kell szüntetni ha:
a) Az együttmûködésre kijelölt
szervvel (Munkaügyi Központ) nem
veszi fel a kapcsolatot, és azt folyamatosan nem tartja fenn.
b) Nem köt írásbeli megállapodást
az együttmûködésre kijelölt szervvel, nem teljesíti a beilleszkedési
programban foglaltakat.
c) A közfoglalkoztatás keretén belül
a közcélú munkát nem fogadja el, illetve a határozott idejû munkaviszonyát jogellenesen megszünteti, valamint a jogviszonyát a munkáltató

rendkívüli felmondással szünteti
meg. (a megszüntetés eseteit az Szt.
37/F.§.(1) bek. sorolja fel.
d) A jogosultság ismételt megállapítása 36 hónapon belül nem állapítható meg elõzetes együttmûködési
kötelezettség nélkül.
Ebben az esetben a jogosultság ismételt
megállapításához teljesíteni kell az Szt.
33.§(1) bekezdése szerinti feltételeket.
3.§.
A 12/B§(1) bekezdése törölve, ugyanis
az Szt. 37/B§.(2) bekezdése a. pontja
hatályon kívül helyezte az együttmûködési kötelezettség miatt 75%-ra csökkentett összegû folyósítást.
4.§.
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ
ügyek elbírálásánál is alkalmazni kell.
Bag, 2009. március 26.
Tóth Gábor, polgármester
Dr. Labundy Norbert, mb. jegyzõ sk.

" KISTÉRSÉGI HÍREK
ÖSSZEFOGLALÓ A TÁRSULÁSI TANÁCS
MÁRCIUS 18-AI ÜLÉSÉRÕL
A Társulási Tanács meghallgatta a 2008. évben külsõ szolgáltatók bevonásával végzett tevékenységekrõl (munkavédelem, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, fogyatékosok nappali ellátása, belsõ ellenõrzés) szóló beszámolókat.
A munka- és tûzvédelem területén folyamatosan készülnek az intézmények számára szükséges szabályzatok, megtörténtek az
elõírt felkészítések.
A Megmentõ Kht. nyújtja a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást az aszódi kistérség településein. Jelenleg 281 jelzõkészülék van telepítve, a legtöbb Bagon, Aszódon, Kartalon, valamint Versegen található. A riasztások oka túlnyomórészt hirtelen
rosszullét (cukorbetegség, illetve vérnyomás problémák miatt),
de elõfordulnak mentális problémák (pl. depresszió) miatti hívások is. A szolgáltatás igénybevételére térítésmentesen jogosultak a 65 év feletti egyedül élõk, illetve akiknek az egészségi állapota ezt indokolja.
A támogató szolgálat lényege a fogyatékkal élõ személyek
önálló életvezetéséhez szükséges segítés megszervezése (pl.
szállítás). A fogyatékosok nappali ellátását a Gyöngyház Egyesület Ikladon valósítja meg: 10 fõt bentlakásos formában látnak el,
10 fõ pedig nappali ellátásban részesül.
A kistérség 8 településén a Társulás munkaszervezete a
képviselõ-testületek által meghatározott éves belsõ ellenõrzési
programot szolgáltatásvásárlással valósítja meg. A belsõ ellenõrök jelzéseikkel partnerként segítik a kistérség önkormányzatainak és intézményeinek feladatellátását.

A következõkben a Tanács a társult települések informatikai fejlesztési koncepcióját fogadta el. Az elsõdleges cél az önkormányzatoknál a gyorsabb ügyintézés lehetõségének megteremtése, mind a belsõ információáramlás, mind pedig a lakosság
igényeinek való megfelelés szempontjából.
A késõbbiekben egységes, integrált szoftverrendszer is kialakítható, amellyel valamennyi település hivatalai, intézményei azonos informatikai rendszerrel támogatott azonos szolgáltatásokat
tudnak nyújtani a lakosság és a vállalkozók felé.
A képviselõ-testületek a leírt mûszaki tartalom és fejlesztési
célok megtárgyalása után alakítják ki álláspontjukat. A kapcsolódó lehetséges pályázati forrásokat a munkaszervezet és a kistérségi koordinátor követi figyelemmel.
A társult települések polgármesterei közös pályázat benyújtására vonatkozó szándékukat fejezték ki közfoglalkoztatás-szervezõ alkalmazásának támogatására. A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson az "Út a munkához" program keretében a
közcélú foglalkoztatás szervezéséhez szükséges megfelelõ képzettségû szakemberek biztosításához.
Végezetül a Tanács kifejezte együttmûködési szándékát az
Önkéntes Központ Alapítvánnyal – a Norvég Civil Támogatási
Alap keretében beadandó pályázatra vonatkozóan – az önkéntesség helyi szintû fejlesztése érdekében.
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális
eseményekrõl és a pályázati lehetõségekrõl a Többcélú Társulás
honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens
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# RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS
Baleset szemtanúit
keressük!
2009.03.19-én 08.00 körüli idõben
Vác lakott területén belül a Honvéd
utca 1. szám elõtt, egy ismeretlen
személy az általa vezetett fehér színû – feltehetõen 7,5 tonnánál nagyobb – zárt áruszállító tehergépkocsival elütött egy – az úttesten áthaladó – idõs hölgyet, majd a helyszínrõl megállás és segítségnyújtás
nélkül távozott. A baleset következtében az idõs nõ olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba
szállítást követõen elhunyt.
A Váci Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya – személyes adatainak zárt kezelése mellett
– olyan tanúk jelentkezését várja,
akik a balesettel kapcsolatban információval bírnak, esetleg látták a balesetet, vagy a helyszínrõl a 2. sz. fõút felé, Budapest irányába elhajtó tehergépkocsit.
Jelentkezni a Váci Rendõrkapitányságon személyesen, vagy a
06-27/501-955-ös, illetve a 107-es
telefonszámokon lehet.

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

Galga menti kirándulás

A Legfelsõbb Bíróság, a Legfelsõbb
Ügyészség és a Pest Megyei Igazgatási Hivatal kiránduló csoportja
2009. április 5-én útba ejtette falunkat is, hogy megnézhesse a mûvelõdési házban található „Bölcsõtõl a sírig” címet viselõ kiállítást.
Idegenvezetõjük Nagy Jenõné volt,
aki bemutatta a bagi emberek szokásait, viseletét, hagyományait, amit
a „jogi kirándulók” nagy érdeklõdéssel figyeltek.
-kr-
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Bag közbiztonsági helyzete
2009. március 26-án az önkormányzat képviselõ-testületi ülésén jelen
volt Dr. Mihály István, a Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõje és
Gódor Ferenc, az Aszódi Rendõõrs vezetõje, akik tájékoztatták
a képviselõket Bag közbiztonsági helyzetérõl.
A bûncselekmények megoszlása 2007 és 2008 évben:
betöréses lopás:
51
lopás:
67
gépkocsi feltörés:
8
erõszakos, közbiztonság és személy elleni:
10
egyéb bûncselekmények:
13
Összesen:
149
A lopások jelentõs részen a víkend területen történik, de boltfeltörés is történt. Egyre több eljárás
indult alkalmi telefonlopások és a gépkocsikban látható helyen hagyott táska-, telefon-, kabát-, GPS lopások miatt is. Ezekben az esetekben a legalapvetõbb vagyonvédelmet is elmulasztották a sértettek, egy kis odafigyeléssel meg lehetett volna elõzni ezeket a
bûncselekményeket. Nagy számban
fordulnak elõ a közterületi terményés falopások is.
A vagyon elleni és a garázda jellegû, testi épséget fenyegetõ bûncselekmények számát csökkenteni lehet a
közterületen eltöltött rendõri jelenlét
növelésével.
A közrend és közbiztonság javítása
érdekében a szolgálat szervezésénél és
feladatainak meghatározásakor minden esetben törekszünk arra, hogy
visszatérõ ellenõrzések történjenek a
közrendvédelmi és a bûnügyi állomány részérõl.
Figyelmet fordítunk az Önkormányzat és a helyi lakosság által felénk jelzett információkra, azokat
minden esetben ellenõrizzük, bûncselekmény elkövetésének gyanúja esetén
büntetõ eljárást kezdeményezünk.

Az elõzõ évhez képest a balesetek
száma összességében csökkent.
2007 2008 Eltérés
Halálos
0
0
–
Súlyos
4
3
-1
Könnyû sérülés 4
3
-1
Anyagi káros
9
5
-4
Összesen
17
11
-6

60
44
8
5
20
137

A településre be és kivezetõ utakon
visszatérõ ellenõrzések során kiszûrésre kerülnek a visszatérõ szabálysértõk.
Az intézkedési aktivitás megemelkedett, nõtt a szabálysértési feljelentések, elfogások, elõállítások száma is.
A sérüléses baleseteknél azonnal
eljárás indul, míg az anyagi káros baleseteknél csak abban az esetben, ha a
felek nem tudnak megegyezni. Egyre
nõ a rendõri intézkedés iránti igény,
mivel több biztosító társaság csak ebben az esetben rendezi a kárt.
Folyamatos sebességellenõrzést
végzünk a Gödöllõi Rendõrkapitányság FAMA laser mûszerével.
Munkánkat segíti a régióban lévõ
biztonsági szolgálat is. Általános tapasztalat, hogy a vagyon ellen elkövetett bûncselekmények száma drasztikusan csökken, amennyiben elterjed a
csendes riasztórendszer. Az így védett
objektumok, családi házak, intézmények sérelmére elkövetett bûncselekmények szinte megszûnnek. Az önkormányzat által kiépített térellenõrzõ
rendszer is jelentõs visszatartó erõt
képvisel, a bûnelkövetõk elkerülik a
kamerával felszerelt területet.
Példaértékû kapcsolatban vagyunk
a Bagi Polgárõr Egyesülettel.
A közterületi szolgálat erõsítése, a
lakosság biztonságának fenntartása érdekében igyekszünk a szolgálat szervezésével egy idõben több helyen is jelen
lenni, állandó rendõri jelenlétet biztosítani.
Folyamatosan ki kell alakítani, bõvíteni a Szomszédok Egymásért Mozgalmat (SZEM) is.
Gódor Ferenc r. õrnagy.
õrsparancsnok

1848!
Te csillag!
Az ünneplõk fáklyákkal a Hõsök
terére vonultak, ahol a tavaly szépen felújított emlékmûre a Muharay
Elemér Népi Együttes férfi tagjainak
éneke mellett helyezték el falunk intézményei és civil szervezetei az emlékezés
koszorúit. A fáklyás menet ezt követõen
a mûvelõdési házhoz vonult, ahol elsõként az Arany János Általános Iskola 5.
osztályosainak megemlékezését nézhette meg a közönség: 1848! Te csillag!
címmel. A mûsort Horváthné Bankó
Edit és Sima István rendezte. A mûsor
zárásaként a gyerekek a Kossuth Lajos
azt üzente, elfogyott a regimentje címû
dalt énekelték el, akarva-akaratlanul is
utalva a jelenlegi magyarországi közéleti viszonyokra. Ezt követõen Tóth Gábor polgármester ünnepi beszédét hallgathatták meg a jelenlévõk, melybõl
most mi is idézünk.
„Talpra magyar! Hí a haza! Itt az
idõ most vagy soha! Zengnek Petõfi szava 161 év után is, sajnos aktuálisan
napjainkban is.
Azért gyûltünk most össze, hogy
megemlékezzünk egyik legszentebb ünnepünkrõl, 1848 március 15-érõl, a pillanatról, amikor a nemzet felemelte a
fejét és belekiabálta a világba, hogy
„elég volt, rabok tovább nem leszünk!”
A tatár, a török ugyanis évszázadokon
át pusztított bennünket, és Európa,

ÜNNEP
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2009. március 15-én késõ délután a hagyományokhoz híven a temetõben
Lázár Lajos sírjának koszorúzásával kezdõdött falunkban a megemlékezés
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire és hõseire.
valamint a Habsburgok is csak az érdekeiknek megfelelõen voltak hajlandóak
viszonyulni a magyarsághoz, ennek
ellenére megmaradtunk, élünk. Idegen
háborúba hurcolták fiainkat, szipolyozták országunkat, elhurcolták nemzeti kincseinket,
próbálták ellehetetleníteni a
magyarság életét. A magyarság gerincesebb, nemzetéért
aggódó fele azt mondta: „Elég
volt, nem tovább!” Nem tûrjük tovább az elnyomókat, a hatalmaskodókat, az idegen urak szolgáit, akik a mindenkori aktuális széljárásnak megfelelõen
tudták, hogy merre kell saját érdekeiknek megfelelõen hajolniuk. Így van ez
sajnos napjainkban is. (...) Akkor a
Habsburgok írták át történelmünket,
próbálták elgyökérteleníteni a magyarságot gazdaságilag és minden létezõ módon, ma oktatási reform címén próbálják a felnövekvõ nemzedékeket eukonform, globalizált agyú fogyasztókká silányítani. Reform reform hátán, aminek következtében az ország kilátástalan módon sodródik a teljes megsemmisülés felé. Nem is olyan régen, néhány
hónapja Hankiss Elemér szociológus az
M1-es csatornán a saját könyvét reklámozta. A könyv arról szól, hogy közel
száz, általa kiválasztott közéleti személy
nyilatkozik arról, mi lenne ha Magyar-

ország megszûnne, eltûnne a térképrõl.
Nekem még nem volt módom e jelentõs
irományt megszerezni, de innen, a
Galga mentérõl üzenem mindazoknak,
akiknek a mi szülõföldünkre fáj a
foguk, hogy bár lehet, hogy részben már strómanokkal, zsebszerzõdésekkel vagy egyéb módon megszerezni vélik azt, de
Magyarország, a hazánk nem
eladó. Az 1848-as magyarok azt
üzenik nekünk, merjük vállalni,
hogy magyarok vagyunk, merjünk a jövõ emberei lenni. Szükségszerû, hogy a
világ megújuljon, a változás már megkezdõdött. (...) Képesek vagyunk mi is a
változtatásra, hiszen a gyermekeink
iránti felelõsség is erre kötelez bennünket. Én biztos vagyok a magyarság feltámadásában és jövõjében. Kívánok
minden magyarnak az elõttünk álló embert próbáló idõkhöz hitet, higgadtságot
és felelõsséggel való gondolkodást. A
mai naphoz pedig boldog ünnepi együttlétet.”
A beszéd után a Bagi Nyugdíjas
Egyesület férfikara Kossuth-nótákat
énekelt, majd a Muharay Elemér Népi
Együttes ifjúsági csoportja ez alkalommal nem népviseletben adott elõ egy
tánckoreográfiát Emlék március 15.
címmel, melyet Antal Ádám lírai és
prózai betétekkel tarkított.
-kr-
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„Húsvétkor beteljesedik Isten ígérete”

– Bag elõtt hol töltötte szolgálatát?
KM: Közvetlen hely, ahonnan jöttem az Mogyoród, ahol tíz
és fél évet szolgáltam. Egyébként 1984-ben szenteltek pappá, tehát éppen idén júniusban lesz 25 éve. Mivel elõzõ helyemen hosszú idõt töltöttem, egy kicsit nehéz váltani, még
egy kis idõ kell ahhoz, hogy minden elrendezõdjék.
– Hogyan éli meg az áthelyezést?
KM: Nehéz is meg nem is. Amikor pappá szentelik az embert, akkor ígértet tesz arra, hogy a püspök utasításait teljesíti. Tudja elõre, hogy nem fog egész életében egy helyen szolgálni, tudja, egy idõ után tovább kell mennie. Persze mikor
idõsödik az ember, akkor már egy kicsit számít rá, hogy most
már ott marad a helyén... De – tudjuk – nem is olyan régen
helyezték új helyre Turáról András atyát, aki 22 évet töltött
Turán, és nem is volt már fiatal, mégis áthelyezték. Ilyen dolgokra mindig lehet és kell is számítani. Fõleg azért, mert egyre kevesebb pap van, és úgy kell elhelyezni õket, hogy mindenhol jelen lehessenek. Úgy kell ezt elképzelni, hogy van egy
sakktábla, amin egyre kevesebb a figura, de mégis az egész
táblát be kell játszani.
– Hogyan tudja megoldani két település pasztorálását?
KM: Igaz, elõzõ helyemen csak Mogyoród tartozott hozzám, de korábban volt olyan, hogy négy településen láttam el
a plébánosi teendõket. Mogyoród elõtt Nógrád megyében
szolgáltam két nagyobb, két kisebb település plébánosaként.
Úgyhogy nem idegen számomra ez a helyzet, bár kétségtelen,
hogy a Mogyoródon töltött tíz és fél év ebbõl a szempontból
kizökkentett. Igyekeztem úgy végezni a feladatomat az eddig
eltelt rövid idõ alatt is, hogy ne érezzék Hévízgyörkön azt,
hogy õk másodlagosak.
– Tudom, hogy kevés idõt töltött még falunkban, de hogyan látja, akad tennivaló, változtatnivaló?
KM: Tennivaló mindig van. Azt szokták mondani, hogy
nem kell félni a munkanélküliségtõl, bár manapság sajnos a
legtöbb embernek kell. Tehát tennivaló mindig van. Biztos
lesz olyan dolog, ami változni fog, mert minden ember más és
más személyiség, nem nagyon tud kibújni a bõrébõl. Biztos,
hogy az elõzõ atyához képest kicsit másként alakulnak majd a

“

Fotó: Könczöl Rita

Két és fél hónapja kezdte meg szolgálatát
falunk új plébánosa, Karácsondi Mihály, aki
idén júniusban ünnepli pappá szentelésének
25. évfordulóját. Új feladatairól és a húsvét
misztériumáról beszélgettünk.

dolgok, hiszen neki is volt egy irányultsága, meg nekem is
van, és persze sok mindent az adott helyzet alakít majd ki. A
szentmise menetében már egy-két dolgot megváltoztattunk.
Ezeket a változásokat fontosnak tartottam a lelkiség szempontjából, hogy jobban át tudjuk élni a szentmisét.
– Mi a tapasztalata a fiatalokkal kapcsolatban, az
elsõáldozás után a vallásos vagy a világi életet választják-e
inkább?
KM: Meg kell próbálni elérni a fiataloknál, hogy tudatos keresztények legyenek. Fontos, hogy ne csak hagyományosan kötõdjenek az egyházhoz, azért mert gyerekkorukban templomba jártak, mert szüleiktõl ezt látták, így nevelték õket. Ezek a hívõk igazából nem látják és értik, hogy
mit, miért tesznek. Kicsit tudatosabbá kell tenni õket. Mindig is törekedtem arra, hogy megérezzék az emberek, hogy
ne azért vigyék megkereszteltetni a gyermeküket, a fiatalok
ne azért legyenek elsõáldozók, ne azért bérmálkozzanak, esküdjenek örök hûséget templomban Isten elõtt, mert az
szép, mert úgy gondolják ezt várják el tõlük, hanem azért,
mert belsõ késztetést éreznek, mert belátták, hogy ez a helyes és jó. Tehát az elkötelezett keresztényi életet kell valamiképpen elérnünk, annál is inkább, mert látszik, hogy ma
csak azok fognak megmaradni a kereszténységben is, akik
értik, érzik azt, hogy mindez miért van.

MEG KELL PRÓBÁLNI ELÉRNI A FIATALOKNÁL, HOGY TUDATOS KERESZTÉNYEK
LEGYENEK. FONTOS, HOGY NE CSAK HAGYOMÁNYOSAN KÖTÕDJENEK AZ EGYHÁZHOZ,
AZÉRT MERT GYEREKKORUKBAN TEMPLOMBA JÁRTAK, MERT SZÜLEIKTÕL EZT LÁTTÁK,
ÍGY NEVELTÉK ÕKET. EZEK A HÍVÕK IGAZÁBÓL NEM LÁTJÁK ÉS ÉRTIK, HOGY MIT, MIÉRT
TESZNEK. KICSIT TUDATOSABBÁ KELL TENNI ÕKET.
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– Hogyan lehetne az egyház kötelékein belül tartani õket?
KM: Tanítani kell az embereket, hiszen mindenki tanulással szerzi tudását, ismereteit, ugyanakkor törekedni kell arra,
hogy minél többeket bevonjunk az egyház szolgálatába. Ez
sajnos manapság nehéz, mert az elmúlt idõszak öröksége pontosan az, hogy önzõvé tette az embereket, és az önzõ embert
pedig nem lehet rávenni arra, hogy másokért tegyen. Nehéz
rávenni az embereket arra is, hogy közösségi életet éljenek,
hogy összejöjjenek. A gyerekek is hazamennek az iskolából, és
otthon vannak egyedül. Ezen mindenképpen változtatni kellene, ezért tervbe vettük, hogy a plébánia kertjében kialakítanánk egy helyet a gyerekeknek, ahol összejöhetnek.
– A keresztény ember számára melyik ünnep a fontosabb
a karácsony vagy a húsvét?
KM: A kereszténység legnagyobb ünnepe a húsvét, és csak
utána jön a karácsony. Csak hát az emberek inkább
érzelmi oldalról közelítik meg ezt a két ünnepet, és érzelmi oldalról sokkal közelebb érzik magukhoz a karácsonyt, hiszen akkor
egy kisgyermek áll a középpontba, akit
mindenki szeretettel vesz körül. Ez általában jobban hat az emberi szívekre,
mint a húsvét.
– És hogy hogyan lehet a húsvét
fontosságát hangsúlyozni?
KM: Megint csak a tanítás által. A
húsvétnak a lényegét kell elmondani.
Probléma megint az, hogy az elmúlt évek
alatt az emberi önzés következtében sokan
csak arra figyeltek, hogy mikor lesz már vége
a nagyszombati szertartásnak, mert utána már
ehetünk sonkát. Tehát saját maguk, azaz a testük felõl
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közelítik meg a dolgot. Pedig az a fontos, hogy megértsük a
jelentõségét, fontosságát meg a tartalmát az ünnepnek.
A húsvét lényege, hogy Jézus megváltott minket. Igazából nagycsütörtök estétõl húsvét vasárnap hajnalig tartó
nagy esemény a húsvét. Egyben kell látni Jézus szenvedését,
halálát és feltámadását, ami egy folyamat; nem lehet szétszedni. Ez a húsvéti misztérium, a húsvéti titok. Szenvedés,
halál és feltámadás hármassága hozta meg számunkra az üdvösséget, a megváltást, Jézus ezzel váltott meg minket. Ha
csak szenvedett és meghalt volna, és nem lett volna ott a
húsvét vasárnapi feltámadás, akkor valószínûleg az emberiség sohasem jutott volna el a megváltás tényének felismerésére. De Jézus feltámadt, és ezzel bizonyította azt, hogy amit
mondott és amit tett, az valóság volt. Karácsony elindítja a
megváltáshoz vezetõ utat, húsvét pedig beteljesíti, ezért itt
van a központ. Ekkor történt meg a megváltás,
amit már Ádám és Éva bûnbeesésekor az Isten
megígért az embernek, hogy jön majd valaki, aki megszabadítja õket a bûntõl, és
megváltást hoz. Ezért a legfontosabb a
húsvét misztériuma, mert ekkor teljesedett be Isten ígérete.
– Köszönöm a beszélgetést! Isten
áldotta boldog húsvétot és szolgálatot
kívánok Önnek!
KM: Én is viszont kívánom Önnek,
az újság munkatársainak és olvasóinak
is, legfõképp az egész falunak kívánom,
hogy ne csak húsvétkor, hanem az év minden napján szeretetben és egymást támogatva
éljenek örömteli életet!
-kr-

8 BAGI HÍRLAP

BÖJT, EGÉSZSÉG

2009. ÁPRILIS

A böjt, amelyet Isten kedvel
FOLYTATÁS
Mi a böjt? Hol helyezhetjük el a keresztény életvitelben?
Van-e egyáltalán 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.
A böjttel járó lemondás nem a
fölöslegrõl való lemondás. A
böjtölõ ember arról mond le, ami valóban létfontosságú számára. Ugyanakkor azonban azt is látnunk kell, hogy a
böjt nem önsanyargatás.
A lemondás célja pedig nem a magamutogatás, nem az Isten elõtti érdemszerzés, hanem az önfegyelmezés.
A böjtölõ ember azért mond le a földi
létszükségletekrõl, hogy ezáltal figyelmét minden javak és a legfõbb jó adományozójára, a szent Istenre irányítsa.

A böjt tehát a gonosz elleni harc hathatós eszköze. Jézus felhívja figyelmünket, hogy nem szabad elszakítani az
imádkozástól. A kettõ együtt jár és kiegészíti egymást.
Úgy érzem, a Szentírás böjtrõl szóló tanítását gyönyörûen foglalja össze a
egy fontos hitvallás: „Minél súlyosabban elítéli Krisztus egyháza a tobzódást, részegeskedést és minden bujaságot és mértéktelenséget, annál buzgóbban ajánlja nekünk a keresztény böjtöt.
A böjt ugyanis semmi egyéb, mint a ke-

gyesek önmegtartóztatása és mértékletessége, tehát testünknek fegyelmezése, féken tartása és megsanyargatása,
amit a felmerülõ szükség szerint vállaltunk magunkra; ezáltal megalázzuk
magunkat Isten színe elõtt és a testtõl
elvonjuk a táplálást, hogy annál
könnyebben és szívesebben engedelmeskedjék a léleknek. Ezért nem böjtölnek azok, akik ezekkel a dolgokkal
nem törõdnek, de azt hiszik, hogy böjtölnek, ha egyszer napjában megtömik
a hasukat és egy bizonyos vagy megszabott idõben tartózkodnak bizonyos
ételektõl azt gondolván, hogy pusztán
ennek az elvégzésével kedvében járnak
az Istennek és jót tesznek. A böjt a
szentek imádságának és minden erénynek támasza.”
Papp György

2009. április 4-én „Egészségnapot” rendeztek Bagon.
Bag Nagyközség Önkormányzata jóvoltából, az Õszülõ
Világ Alapítvány szervezésében ingyenes szûrõvizsgálatokon
vehetett részt falunk minden lakosa az általános iskolában
reggel 9-tõl délután 3-ig.
Többek között csontsûrûség mérés, érrendszeri szûrõvizsgálat, bõr- és körömgomba, bõrrák, méhnyakrák, prosztatarák, krónikus tüdõbetegség, ideggyógyászati és kardiovaszkuláris (vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint mérés)
szûrésen, valamint hallás és szemészeti vizsgálaton vehettek
részt az érdeklõdõk. Sajnos a tavalyi nagy érdeklõdés idén elmaradt, pedig számos olyan betegségtípus van melynek

Fotó: Könczöl Rita

Egészségnap Bagon

elkerülése, biztos megelõzése érdekében évente tanácsos szûrõvizsgálaton részt venni.
Köszönjük mindazok segítségét, akik segítették a vizsgálatok zökkenõmentességét, valamint gondoskodtak a vizsgálatot
végzõk ellátásáról.
-kr-
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Csakazértis!
T É R S É G I É S E GY E T E M I Á L L Á S B Ö R Z E
2009. ÁPRILIS 23.,GÖDÖLLÕ, SZIE SPORTCSARNOK

R

endhagyó állásbörze lesz 2009. április 23. 9-17 óráig a gödöllõi Szent István Egyetem (SZIE) Sportcsarnokában. Rendhagyó, mert a gazdasági válság ellenére megrendezik, és rendhagyó, mert nemcsak azonnal betölthetõ állásokat, hanem
képzéssel, átképzéssel váltható életutakat is kínálnak. Mert jó, ha tudjuk: bármilyen életkorban, élethelyzetben, akár GYES után, akár késõbb, de állásunkat elvesztve tanulhatunk: ezzel csak nyerni lehet.
Ezt tapasztalatból tudják a szervezõk a SZIE HÖK, GAK Nonprofit
Kft., Mûvészetek Háza Gödöllõ. Õk alaposan feltérképezték a térség
munkaadóit és képzõ intézményeit, így azok is szép számmal képviseltetik magukat az állásbörzén. Képzéssel, átképzéssel, amelyekre
itt is lehet majd jelentkezni.

HOGY KIKET VÁRNAK?
A SZIE egyetemi hallgatók hagyományosan részt vesznek ezen a seregszemlén. Rajtuk kívül nagy érdeklõdésre tarthat számot az állásbörze a térség lakossága szempontjából. Az állásukban veszélyeztetett, vagy már állástalan embereket várják, akik a térségben élnek, illetve azon anyukáknak tudnak jó megoldásokat mutatni, akik a GYET,
GYED, GYES idõszaka alatt át akarják magukat képezni, vagy nyelvvizsgát szerezni stb.
Érdekesség, hogy azok is találnak hasznos információkat, akik jelenleg dolgoznak: számukra eláruljuk a titkokat, hogyan lehet egy állást biztosan megtartani. Karrier-tanácsadóktól lehet megtudni: hogyan kell ehhez viselkedni, milyen praktikák vannak, és mit várnak el
a munkaadók jelen helyzetben dolgozóiktól?
Akik pedig álláskeresõk, szakemberektõl négyszemközti tanácsokat is kaphatnak: munkanélküli ellátásokról, közcélú munkákról, ezek
teljesen új lehetõségek. (Észrevette?: álláskeresõket írtam: merthogy
idén már ezzel a pozitívan csengõ névvel illetik – helyesen! – a korábbi dehonesztálóan „munkanélkülieknek” nevezett emberek ezreit!)
Lesz tehát pályaorientációs grafológia, ahol írásszakértõktõl lehet
megtudni, milyen szakmában lehetünk sikeresek, melyek a fõbb tulajdonságaink.
Nagyon hasznos lehet az önéletrajz írási tanácsadás, ahol meg lehet tanulni, hogyan kell „ütõs”, a munkaadók figyelmét is felkeltõ önéletrajzot illetve motivációs levelet írni!
A legbátrabbak próbainterjún vehetnek részt, ahol az állásinterjúkon megszokott kérdésekkel lehet találkozni: hoppá! Magyar és angol
nyelven!
Az egyik legnépszerûbb szolgáltatás a munkajogi tanácsadás szokott lenni, ahol tájékoztatást lehet kapni, milyen jogi lehetõségekkel élhetünk, ha pl. bizonyos tulajdonság miatt hátrányosan megkülönböztettek (pl. gyermekvállalás, idõsebb kor, pályakezdõ, származása vagy
betegség miatt, stb.).
A kisgyermekes szülõkre gondolva természetesen lesz gyermekfelügyelet is, ahova másfél éves kortól lehet hozni a kicsiket.

Természetesen akik piacképes tudással, szakmával rendelkeznek, és váltanának, azok megismerhetik, milyen új beruházások indulnak a térségben, amik egyben új munkalehetõséget is teremtenek.
Milyen fejlesztések várhatók a már mûködõ cégeknél: multinacionális,
már eddig is sok embert foglalkoztató gyárak, üzemek lesznek kiállítóink. E cégek folyamatosan jelentkeznek, de még van néhány kiállítói
hely, várják – a honlapon elérhetõ formanyomtatvány segítségével –
az õ jelentkezésüket is!
KAPCSOLATFELVÉTEL, JELENTKEZÉS:
www.szieallasborze.hu
Telefon: 30/349-0064
munkavallalas@gaknet.hu
Írta: Fülöp Hajnalka
hfulop@gmail.com
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Veresegyház
Erdõkertes
Veresegyház
Erdõkertes
Váckisújfalu
Erdõkertes
Iklad
Iklad
Kartal
Kartal
Iklad
Kartal
Veresegyház
Váckisújfalu
Erdõkertes
Váckisújfalu
Erdõkertes
Váckisújfalu
Erdõkertes
Váckisújfalu
Veresegyház

Erdõkertes
Váckisújfalu
Erdõkertes
Váckisújfalu
Erdõkertes
Veresegyház
Kartal
Kartal
Iklad
Iklad
Kartal
Iklad
Váckisújfalu
Erdõkertes
Veresegyház
Veresegyház
Váckisújfalu
Erdõkertes
Veresegyház
Erdõkertes
Váckisújfalu

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
ASZÓD, SZENT ISTVÁN PATIKA
Kondoros tér 49., tel.: 28/402-128
Páratlan héten szombaton: 8–12-ig,
vasárnap 9.30–11.30-ig

ASZÓD, VÁROSI GYÓGYSZERTÁR
Szabadság tér 2., tel.: 28/500-015
Páros héten szombaton: 8–12-ig,
vasárnap 9.30–11.30-ig

" OLVASÓNK ÍRTA

Tavaszra várva
Tavasz van, tavasszal,
A természet ébred.
Nyíló virágok,
Pompázó krókuszok,
Az emberek arcára,
Mosolyt hozzatok.
Hátamon a zsákom,
Zsákomban a mákom,
Sándor, József, Benedek,
A meleget várom
Tavaszra várok,
A hideg tél után,
A kis rigó vígan
dalol a fán.
Felhõk mögül újra,
Kisüt a napsugár,
Nyitni kék, nyílni kék.
Madarak dalától,
Hangos a környék.

Bálint Piroska

SZOLGÁLTATÓ
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LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK
Bag–Délegyháza: 2–1; Õrbottyán–Bag: 1–1; Bag–Budakalász: 1–4;
Bag–Üllõ: 2-2
FELNÕTT VÉGEREDMÉNY
CSAPAT
MÉRKÕZÉS
1. Dunakeszi
2. Üllõ
3. Tárnok
4. Felsõpakony
5. Viadukt SE
6. Erdõkertes
7. Pilis
8. Bag
9. Örkény
10. Diósd
11. Gödöllõ
12. Tápiószecsõ
13. Hévízgyörk
14. Délegyháza
15. Budakalász
16. Õrbottyán

20
19
19
19
19
19
20
19
19
20
20
20
19
20
18
18

GYÕZELEM DÖNTETLEN
13
12
10
9
10
9
7
6
6
6
6
3
4
4
2
1

VERESÉG

PONT

2
4
1
2
5
5
7
6
7
8
8
8
10
12
9
14

44
39
38
35
34
32
27
25
24
24
24
18
17
16
13
6

VERESÉG

PONT

3
3
5
5
6
5
8
7
9
9
11
11
9
9
14
11

46
44
40
36
35
30
29
25
22
22
20
20
19
14
13
8

5
3
8
8
4
5
6
7
6
6
6
9
5
4
7
3

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK
Õrbottyán–Bag: 1–1; Bag–Budakalász: 0–3; Bag–Üllõ: 2-0
IFJÚSÁGI VÉGEREDMÉNY
CSAPAT
MÉRKÕZÉS
1. Hévízgyörk
2. Felsõpakony
3. Gödöllõ
4. Örkény
5. Pilis
6. Viadukt SE
7. Tápiószecsõ
8. Budakalász
9. Délegyháza
10. Dunakeszi
11. Üllõ
12. Tárnok
13. Bag
14. Erdõkertes
15. Diósd
16. Õrbottyán

19
19
19
19
19
19
19
18
17
19
19
19
18
19
19
17

GYÕZELEM DÖNTETLEN
15
14
13
11
11
8
9
7
7
6
6
6
5
2
4
1

1
2
1
3
2
6
2
4
1
4
2
2
4
8
1
5

" 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
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HAGYOMÁNYÕRZÕ

A hagyományõrzés nevében
„Üdvözöllek messze bérctetõkrõl Szent
helyek! Hol a Galga lassú andalgással
Hempelyeg.” (Petõfi Sándor; 1840)
A Galga-Mente Hagyományõrzõ napok, mint ahogy neve is utal rá elsõsorban a hagyományõrzés nevében
jött létre. Fontosnak tartjuk gyökereink megõrzését és
folyamatos ápolását, hisz ezek nélkül mi maradna nekünk? Ennek fényében a Porszem Közösségi Mûhely
és a Galga - Mentéért Egyesület elsõ ízben szervezi
meg a rendezvényt, amelyen számos fellépõ, vásár és
színes program szórakoztatja az idelátogatókat.
Május 1-én pénteken, Mednyánszky Miklós fõépítész tart egy egész napos konferenciát a hagyományos
építészetrõl, majd ezt követõen a faluban májusfaállítással nyitjuk meg a hagyományõrzõ napokat. Az esti
programok közé tartozik Géczy Gábor elõadása, mely
a májusfaállítás történetét és hagyományait eleveníti
fel az érdeklõdõk számára. Az elõadást követõen
egész estés táncház szórakoztatja az érdeklõdõket,
ahol mindenki kipróbálhatja a különbözõ népi táncokat, profi tanárok segítségével. A táncház hangulattól
függõen egész éjszaka tart!
Május 2-án a programok délelõtt tíz órakor a lovas
íjászok bemutatójával kezdõdik, melyet egy baranta
csapat elõadása követ. A program további részében a
gyermekek és családok megismerkedhetnek a szabadban játszható népi játékokkal. A vállalkozó szellemû
családok akadályversenyen vehetnek részt.
A helyszínen egész napos vásár várja a rendezvényre látogatókat. Különbözõ kézmûves foglalkozásokat próbálhatnak ki a felnõttek és gyermekek egyaránt, továbbá megismerkedhetnek az íjászat fortélyaival is.
A színpadon egész nap zenei és egyéb produkciókat kínálunk, köztük a Gödöllõi Fiatal Mûvészek musical elõadása. Az estét Szalonna és bandája valamint a
Csík Zenekar teszi hangulatosabbá.
A rendezvény ingyenes, mindenkit sok szeretettel
várunk Hévízgyörkön!
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TISZTELT
BAGI LAKOSOK!
2009. június 3-án, reggel 6 órakor
busz indul németországi
testvértelepülésünkre (Malsfeld).
Hazaérkezés június 7-én,
az éjjeli órákban. Az utazás várható
költsége: 10–15000 Ft
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.
JELENTKEZÉS:
Nagyné Bakti Zsófia
Katona Andrásné

NYÁRI GYAKORLATRA
KERESÜNK
pénzügyi területen tanuló
2-3 diákot, végzõs fõiskolást,
egyetemistát Bag Nagyközség
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Pénzügyi Osztályára.
Jelentkezni az 28/504-140-es
telefonszámon, a titkárságon lehet.

$
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.

! IMPRESSZUM
Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága
Szerkesztõk: Könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás
Nyomdai munkák: Ro-La Nyomda, Valkó
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu
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PÁLYÁZAT
Bag Nagyközség Önkormányzata értékesíti az alábbi tulajdonában lévõ
beépítésre alkalmas ingatlanokat:
1. Bag, Hõsök tere 3. sz. alatti terület
· Hrsz: 1509/2
· Területe: 612 m2
· Beépíthetõség: 30%
· Közmûvek bekötési lehetõsége: az utcai vezetékekrõl
2. Bag, Szõlõkalja út (újonnan nyitott összekötõ utcai részen)
· Hrsz: 766/1
· Területe: 1091 m2
· Beépíthetõség: 40%
· Közmûvek bekötési lehetõsége: az utcai vezetékekrõl
3. Bag, Peres (Rákóczi u. beépítetlen oldali részén) 3db földterület.
Ezekre a földterületekre külön- külön és egyben is lehet vételi ajánlatot
tenni, elõnyben részesül aki egyben vásárolja meg.
2921/5 hrsz.-ú terület
· Területe: 10716 m2
· Beépíthetõség: 40% sorházas
· Részben közmûvesített: gáz (gázcsonk a telken belül)
A víz, szennyvíz (kész tervek) bekötés folyamatban
A többi közmû bekötési lehetõsége: az utcai vezetékekrõl
2921/3 hrsz.-ú terület
· Területe: 6986 m2
· Beépíthetõség: 40% sorházas
· Részben közmûvesített: gáz (gázcsonk a telken belül)
A víz, szennyvíz (kész tervek) bekötés folyamatban
A többi közmû bekötési lehetõsége: az utcai vezetékekrõl
2921/1 hrsz.-ú terület
· Területe: 3214m2
· Létesíthetõ: szolgáltató épületek
· Beépíthetõség: 40%
· Részben közmûvesített: gáz (gázcsonk a telken belül)
A víz, szennyvíz (kész tervek) bekötés folyamatban
A többi közmû bekötési lehetõsége: az utcai vezetékekrõl

Az eladásra szánt területek telefonon egyeztetett idõpontban
keddi és csütörtöki napon helyszíni szemle keretében
az Önkormányzat megbízott mûszaki munkatársával
– Szûcs Ervin – megtekinthetõk.
Érdeklõdni lehet a 06-28-504-140-es telefonszámon
kedden és csütörtökön.
Az ingatlanok iránt érdeklõdõknek vásárlási szándékukat
írásban postai úton kell benyújtaniuk az ajánlott vételi ár
megjelölésével úgy, hogy az Bag Nagyközség
Önkormányzatához 2009. április 30.
16.00 óráig beérkezzen.

