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Új jegyzõje van falunknak.
Képviselõ-testületünk két pályázat
kiírása és értékelése után Beke
Andreát választotta. Vele készült
interjúnkat lapunkban olvashatják.

A bagi Muharay Elemér Népi
Együttes táncosai ebben az évben
sem unatkoztak; a bagi fellépések
mellett hazánk több településén
és Németországban is felléptek.

Munkatársunk felkereste dr. Perjési
Györgyöt, falunk háziorvosát.
Életérõl, orvosi pályájáról és az
antibiotikumok helytelen használata
elleni küzdelmérõl beszélgettek.

2–3. oldal

4–5. oldal

6–7. oldal

LÁTJÁTOK FELEIM, EGYSZERRE MEGHALT ÉS ITT HAGYOTT MINKET MAGUNKRA.
2009. OKTÓBER 25-ÉN ELHUNYT FODOR MIHÁLY A BAGI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY IGAZGATÓJA, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ.
Igen, elment Fodor Mihály általános iskolánk igazgatója, szíve-lelke.
55 éves volt. Nehéz elhinni, hogy azok is
meghalnak, akiket nagyon szeretünk és
tisztelünk. Mindannyian tudjuk, hogy az
élethez szorosan hozzátartozik a halál,
mégis, amikor villámként csap le közénk,
olyannak tûnik, mint valami szörnyû idegen, nem kívánt betolakodó. És azt kérdezzük: Miért? Miért pont most? Miért
ilyen korán?
Bár tudjuk e kérdésekre nem kaphatunk választ, mert:
„Minden ember csak halandó,
Minden test mint fû, virág;
Itt, ami van, mind romlandó,
És elmúlik a világ.
Porrá kell e testnek lenni,
Hogyha el akarja venni
Az örök dicsõséget,
Melyet Isten készített.”
Fodor Mihály 1981 óta élt Bagon, 1990 óta vezette iskolánkat, emellett folyamatosan részt vett önkormányzatunk
munkájában is. Sokat és megállíthatatlanul dolgozott.
Sajnos az elmúlt nyáron is, az iskola felújítása körüli
teendõk miatt keveset pihenhetett. Igazgatói munkája
mellett az iskolánkban mûködõ mûvészeti tagozat színjátszó szakának vezetõje is volt, számos szakmai sikert ért el
a bagi színjátszó gyerekekkel. Sikerek? Igen voltak azok is
szép számmal, de talán fontosabb volt az együttlét, a játék öröme, amit foglalkozásain adni tudott a gyerekeknek, akik ezt egy életen keresztül szívükbe zárva õrzik.

A felújított iskola szeptemberi átadásán
arról beszélt, hogy tanévnyitó elõtt a
felújított, szép iskolában járva úgy érezte, valami még hiányzik. Most, hogy eljött a tanévnyitó, és látta a sok kisdiákot
már tudja mi az, ami hiányzott: hát a
gyerekek, hiszen tõlük iskola az iskola,
õk tudják betölteni az épületet nevetésükkel, szaladgálásukkal, rosszalkodásukkal és nagy érdeklõdõ szemeikkel.
Jól mutatja mindez gyermekközpontúságát, gyermekszeretetét ami elengedhetetlen része volt igazgatói munkájának.
Sajnos azok is meghalnak, akiket sokan és nagyon szerettek. De ha meghalnak is, élnek, mert meghalni nem
csak azt jelenti, hogy végérvényesen kiköltözünk az temetõbe. A halál egy alapjaiban másfajta helycserét jelöl: az
eltávozást a földi gondviselésbõl a mennyeibe – a végérvényes életet egy más világban.
Ha elmész, ne mondd azt, hogy „Elmegyek”,
még azt se, hogy „Megyek, de visszajövök”,
csak „Visszajövök”, azt...
Hogy közben elmész, ebbõl is tudom.
Lásd, a temetõk kapuján
ízlésesen, és a közbeesõ
halálra való minden célzás nélkül
csak ennyi áll: „Feltámadunk”.
Földi forgolódásunkban nem a halál van elõttünk, hanem az örökélet lehetõsége. Nem azért születtünk, hogy
meghaljunk, hanem hogy éljünk, és örökké éljünk.
Hisszük, hogy Fodor Mihály igazgató urat a jó Isten
az örök élet isteni állapotában részesíti majd a feltámak.r.
dáskor. Addig is nyugodjon békében!
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„Falusi jegyzõ szeretek lenni.“
November 1-jétõl új jegyzõje van önkormányzatunknak Beke Andrea személyében. Elsõ munkanapján szakmai múltjáról, terveirõl, elsõ benyomásairól faggattam. Közvetlen, kedves, határozott emberrel találtam magam szemben.
– Ha jól tudom egész eddigi éltedben a közigazgatásban dolgoztál. Milyen állomásai voltak utadnak,
amely most Bagra vezetett?
Beke Andrea: Egészen alulról kezdtem a közigazgatási
pályát, elõször iktató voltam, majd, elõadó. Sokáig kabinetfõnökként, illetve személyi titkárként dolgoztam, és végül
10 éve dolgozom jegyzõként.
– Hol született, honnan származik?
B. A.: Sopronban születtem, soproni vagyok, 20 éves koromban költöztem el onnan, de elsõ állásom még Sopron városában volt. Akkoriban a fõiskolai felvételnek elõfeltétele
volt, hogy az ember közigazgatási gyakorlatot szerezzen, így
otthon gyakornokoskodtam. Elkezdtem az Államigazgatási
Fõiskolát, közben megeszülettek a gyermekeim.
A fõiskola elvégzése után Budapest XI. kerületének tanácsához kerültem az iktatóba, majd ügyfélszolgálatosként dolgoztam.
– A rendszerváltás a szakmai életében is változást hozott?
B. A.: Igen, amikor megalakultak az önkormányzatok,
akkor a XI. kerületi önkormányzat szervezési csoportjánál
dolgoztam, így bábáskodtam az új önkormányzat születésénél. 1992-tõl az ottani alpolgármester asszonynak voltam a
kabinetfõnöke, személyi titkára. Közmûvelõdéssel, egészségüggyel, oktatásüggyel kapcsolatos és szociálpolitika ügyek
tartoztak hozzánk.
1995-ben Gödöllõre hívtak, Gémesi György polgármester kabinetfõnöke lettem, majd volt egy kis kiruccanásom a
politika világába. 1996-1999-ig az MDF hivatalvezetõje voltam, majd Gémesi György parlamenti tikára lettem. Emellett
a MÖSZ-ben, a Magyar Önkormányzatok Szövetségében
dolgoztam, mint tanácsadó.
1999-ben Nagytarcsán kezdtem jegyzõi pályafutásomat.
2002-ben elmentem Budaörsre dolgozni, elsõsorban azért,
mert ott laktam. Építéshatósági irodavezetõ lettem, ám az
ottani jegyzõ „felfigyelt arra”, hogy nem vagyok építészmérnök és nincs 10 éves építéshatósági vezetõi gyakorlatom,
csak 5 éves, ezért mennem kellett. Válra kerültem jegyzõként, miközben Baracskán is helyettesítettem. Ezután Tinnyén voltam jegyzõ 2 évig, innen az utam Péteribe vezetett,
ott dolgoztam mostanáig.
– Miért szeretett volna onnan eljönni, mi volt az oka,
hogy megpályázta a bagi jegyzõi állást?
B. A.: Péteriben 1 évig dolgoztam, mint megbízott jegyzõ. Ez év december 31-ig volt határozott idejû munkaviszonyom, ezért elhatároztam, hogy megpályázom a jegyzõi állást Bagon. Az az igazság, hogy én falusi jegyzõ szeretek lenni, szeretem a falut, szeretem a közvetlen emberi kapcsolatokat, szeretem, ha az emberek személyesen bejönnek hozzám gondjaikkal. Igaz, hogy több helyen megfordultam már,
de amikor odakerülök egy településre, akkor azt a települést
mindig nagyon megszeretem.

– Tudom, hogy még csak egy napja van Bagon, de milyennek látja falunkat?
B. A.: Kicsit nagyobb település, mit azok a települések,
ahol eddig dolgoztam, nagyobbak az intézményei is, ezért
ebbõl a szempontból új feladatok elé nézek. Ugyanakkor
szeretnék itt „leparkolni” hosszabb idõre. Eddigi életemben
sokmindent kipróbáltam, sok helyen megfordultam, több
területen kipróbáltam magam, ezért úgy érzem elérkezett az
idõ, hogy hosszabb távra tervezzek. Amúgy Bag szerintem
nagyon szép, jó fekvésû falu, rendezettek a házak, a porták.
Nagyon tetszett, hogy van uszoda a faluban, ami felbecsülhetetlen érték, hiszen az úszás a gyermekek egészséges fejlõdése szempontjából nagyon fontos, és például gerincproblémák jelentkezése esetén a lehetõ a legjobb gyógymód. Nagyszerû, hogy ez helyben adott ebben a faluban.
– Dolgozott-e kisebbségi önkormányzatokkal, esetleg cigány kisebbséggel?
B. A.: Korábban dolgoztam több kisebbségi önkormányzattal szlovákkal, némettel és cigánnyal is. Pilismaróton helyettesítettem, mint jegyzõ, amikor Tinnyén voltam, és ott
volt egy viszonylag nagy lélekszámú cigány közösség, mûködött cigány önkormányzat és én meg tudtam találni velük a
hangot. Nem vagyok ellenséges velük, de határozott vagyok
azokban a témákban, amikben dönteni kell. Úgy érzem minden esetben elfogadták, amit mondtam.
– Sajnos az önkormányzatok egyre kevesebb állami támogatásból tudnak gazdálkodni, ezért létfontosságú számukra, hogy pályázati úton jussanak forrásokhoz. Korábban vett részt pályázatírásban, elõkészítésben?
B. A.: Mindig figyelem a pályázati lehetõségeket, még
akkor is, ha az önkormányzatnak, ahol dolgozom pályázatfigyelõ céggel van szerzõdése. Részt vettem már több alkalommal pályázat-elõkészítésében is, sõt önállóan is készítet-
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tem kisebb, például iskolabõvítési pályázatokat, illetve CEDE-s regionális pályázatokat. Ugyanakkor EU-s pályázatok elõkészítése mindig a polgármesteri
hivatalon belül történik az adott pályázat-elõkészítõ céggel együttmûködve,
ebben is szereztem már gyakorlatot. Egyébként, ha egy település haladni, fejlõdni
akar, és nem rendelkezik meghatározó
mértékû iparûzési adóbevétellel, akkor
pályázatok nélkül semmit nem tud elérni, ezért ezekre a lehetõségekre fokozottan kell figyelni.
– Hogy látja, milyen egy jó jegyzõ, ha mondjuk költségvetés készítésrõl van szó?
B. A.: Nehéz megmondani, milyen a jó jegyzõ, én csak
arról tudok beszélni, hogy én hogyan gondolom, csinálom.
Legfontosabb, hogy készüljön egy jó költségvetési koncepció, melynek készítése során meg kell nézni, hogy melyik
önkormányzati intézmény mit szeretne megvalósítani a következõ évben, hiszen az intézmények mûködtetése alapfeladat az önkormányzat számára. Minden tervet, lehetõséget
a pénzügyi bizottság vezetésével az érintett bizottságok közremûködésével jól át kell gondolni, hogy a képviselõ-testület elé már egy jó és alapos tervezet kerüljön. A jó és alapos
elõkészítõ munka nagyon fontos.
– A jegyzõ a polgármesteri hivatal vezetõje, együtt kell
mûködnie a polgármesterrel, irányítani kell a hivatal dolgozóit, segíteni a képviselõk munkáját, és ugyanakkor a falu lakosaival is közvetlen kapcsolatban kell lennie. Összetett feladat tehát. Hogyan fogja ezt megvalósítani? Mi lesz,
ha bekopog Önhöz egy bagi lakos a maga problémájával?
B. A.: Várom szeretettel. Tudom, hogy van hivatalos fogadónapja a jegyzõnek, de ehhez nem szoktam mereven ragaszkodni. Ha valakinek problémája van megtalálható vagyok. Kollégáimnak, a hivatal dolgozóinak is azt mondtam
elsõ találkozásunkkor, hogy ha bármi problémájuk van jöjjenek nyugodtan, az ajtóm csak akkor van becsukva ha fázom. Bár még csak ma volt az elsõ munkanapom, már volt
benn nálam kolléganõ kérdéssel, a közhasznú foglalkoztatottak vezetõjével is beszéltem már, kint voltam az intézményeknél látogatóban.
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TUDOM, HOGY VAN HIVATALOS FOGADÓNAPJA A JEGYZÕNEK, DE EHHEZ NEM SZOKTAM
MEREVEN RAGASZKODNI. HA VALAKINEK PROBLÉMÁJA VAN, MINDIG MEGTALÁLHATÓ VAGYOK.
– Nem Bagon lakik, hol van az otthona?
B. A.: Budapesten lakom, a XIV. kerületben, az M3-as
bevezetõ szakaszának szomszédságában kertvárosi környezetben. Szerencsére innen könnyen eljutok ide, Bagra minden nap.
– Említette, hogy gyesen volt. Hány gyermeke van,
mennyi idõsek?
B. A.: A fiam 25, a lányom 24 éves, és a fiaméknál már
született egy unokám, aki kétéves. A gyermekeim külön laknak, önálló életet élnek.
– Szabadidejét mivel tölti, van-e hobbija?
B. A.: Szabadidõm nagy részét mostanában az unokám
foglalja le, meg a gyerekeim, de szeretek olvasni, szeretem a
zenét komolyzenétõl a könnyû zenéig mindent. Szívesen járok moziba, imádom az építészetet. Reggelenként szoktam
futni, és hobbim a motorverseny. Nyáron, amikor beindul a
motorversenyek szezonja, akkor képesek vagyunk a családommal Talmácsi Gábor miatt elutazni a világ végére, de
legalábbis a csehországi Brnoig biztosan. Nagyon kedvelem
a technikai sportokat. Van még egy pár kedves elfoglaltságom: az úszás, a biciklizés és a kertészkedés. Szerencsére
olyan társasházban lakom, ahol minden lakáshoz tartozik
kert. Nem nagyon értek a kertészkedéshez, de nagy szeretettel dolgozgatok a kertben, és hát úgy tûnik a kert növényei
érzik a szeretetet, mert szépségükkel meghálálják a törõdést. És nagyon kedvelem a lovakat is.
– Jó és eredményes, sikeres munkát kívánok önnek itt
Bagon!
Könczöl Rita

TÉVHITEK A TEMETÕ KAPUNYITÁSI DÍJÁVAL KAPCSOLATBAN
A temetõben járva Varga István gondnok szólított
meg, és arra kért mindenképpen tájékoztassam a
falu lakosságát arról, hogy mikor kell a temetõben
a kapunyitásért fizetni.
Erre egy esetben van szükség, ha sírköves új
sírkövet hoz, és azt szeretné felállítani a temetõben. Ekkor egyszeri belépési díjként 5000 Ft+ áfa,
azaz 6250 Ft-ot kell fizetni.
Más esetben nem kell a kapunyitásért fizetni. A
temetõre vonatkozó önkormányzati rendeletet
2009. februárjában vizsgálta felül az önkormányzat és új rendeletet hozott, melynek díjtételekre vonatkozó részét ismét közreadjuk.
-kr-

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.
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Kalandjaink a világban

A Bagi Muharay Együttes táncosai ebben az évben sem unatkoztak; a bagi fellépések mellett Magyarország több településén is szerepelhettek, az ifjúsági csoport
pedig egy németországi néptáncfesztiválon is bemutathatta tudását.

Táncosainknak – a próbákon elvégzett
munka mellett – valóságos ünnepnapot
jelent, ha a közönség elõtt is bemutathatják tudásukat. Szerencsére számos ilyen ünnep jutott erre az évre is. A februári vadászbálon való szereplés után március 15-i ünnepen a bagi
ünnepi mûsor mellett hatalmas sikerrel mutattuk be a külön erre az alkalomra készített koreográfiánkat a Mátyásföldi Önkormányzat
megemlékezésén és a hévízgyörki ünnepségen
is. Márciusban szintén az ifjúsági csoportunk
mutatkozott be a Fegyver, Horgász és Vadász
Kiállítás programjában, áprilisban pedig hagyományõrzõ együttesünk szerepelt az Országos Táncháztalálkozón. Ugyanebben a hónapban az isaszegi csata emlékére rendezett ünnepségen is felléphettek táncosaink, május 1jén pedig Aszódon táncoltak csoportjaink.

Irány Malsfeld!
A júniust is izgalommal várták ifjúsági táncosaink, akik már-már németországi fellépéssorozaton vettek részt; június 3-án, szerdán
8 táncosunk utazott a Malsfeldbe induló
bagi delegációval, ahol felléptek a helyi sörfesztivál mûsorában, június 6-án, szombaton
pedig további 20 táncosunk és a Fix-Stimm
zenekar indult útjára a németországi
Wewelsburgba, ahol részt vettek a 28. Nemzetközi Ifjúsági Ünnepi Héten. Malsfeldben
a korábban kiutazók közül öten csatlakoztak
a nagyobb küldöttséghez és folytatták tovább a nem várt nehézségekkel tûzdelt utat.
Csoportunk a 18 órás buszút után vasárnap délben érkezett Wewelsburgba, ahol a
helyi együttes táncosai és vezetõi fogadták
küldöttségünket, akik a szállásunkat is bizto-

sították az egy hét során. A vendéglátóinkkal
való gyors megismerkedés és egy rövid, frissítõ zuhany után már készülhettünk is elsõ,
bemutatkozó fellépésünkre a fesztivál nyitóünnepségén Büren város közösségi központjában. Másnap a helyi újság már a mi fellépésünkrõl készült fényképpel jelent meg, kiemelve csoportunk tánctudását és lendületességét. Este közös bulin vettünk részt a
fesztiválon részt vevõ együttesekkel.
A fesztivál érdekessége, hogy azt Paderborn járás tizenegy települése és azok táncegyüttesei szervezik és rendezik, akik vendégül látnak 11 más országból érkezett együttest, így összesen 22 ország körülbelül 700
táncosa találkozott e fesztivál keretein belül.
Már e nagy létszám miatt is óriási élményt jelentett, de ezt tovább fokozta a rendezvény
nemzetközisége; rajtunk és a német csoportokon kívül érkeztek együttesek Finnországból,
Svédországból, Skóciából, Horvátországból,
Hollandiából, Ukrajnából, Észtországból,
Csehországból és Olaszországból. Így nemcsak a német szokásokkal, hanem ezeknek a
népeknek a táncaival, kultúrájával is megismerkedhettünk. Amiatt is különlegesnek,
másnak éreztük ezt a fesztivált azokhoz képest, amelyeken eddig részt vettünk, hogy
nemcsak a szakmaiság, a mûvészeti színvonal
volt fontos (de természetesen ebben sem volt
semmi kivetnivaló, minden együttes a tõle telhetõ legmagasabb színvonalon mutatta be tudását), hanem ugyanilyen jelentõsséget kapott
az együttlét, a szórakozás, az együtt táncolás
és a bulizás, melybõl természetesen a mi táncosaink is teljes mértékben (már-már a végkimerülésig) kivették a részüket.

Miután kipihentük az utazás és a nyitóest
fáradalmait, hétfõn újult erõvel vetettük bele
magunkat a fesztivál programjába. Ezen a napon különbözõ mûhelymunkákon vehettünk
részt kisebb csoportokban a többi együttes
táncosaival közösen. Volt, aki a zenével vagy
az énekléssel foglalkozott, volt beszélgetés a
különbözõ országok szokásairól, hagyományairól, volt kézmûves-foglalkozás és minden
csoportból egy-egy pár a Szalagos táncot állította össze, melyet a fesztivál zárónapján mutattak be. Este ismét közös zenés-táncos mulatságon vettünk részt a skót, a cseh, az olasz
együttesekkel és német vendéglátóikkal.
Kedden sportnapot szerveztek, melyen a
vendéglátókkal közös csapatot alkotva mérhették össze fizikai felkészültségüket, ügyességüket és tudásukat a külföldi együttesek.
Szerda délelõtt Paderborn városát ismerhettük meg, visszatérve pedig nekiláttunk a
vacsora elkészítéséhez: vendéglátóink már jóval indulásunk elõtt megkértek minket, hogy
készítsünk számukra valami igazán magyaros
ételt. Mi a gulyáslevest választottuk, mint
„magyar nemzeti különlegességet”, melyet velünk együtt a vendéglátóink nagyon jóízûen
fogyasztottak, a hatalmas adagból alig maradt
valami a vacsora végére, ami a szakácsok
ügyességét dicséri. Este a helyi együttessel és a
szintén német Ahdeni tánckörrel közös mûsoron mutathattuk be táncainkat a wewelsburgi
lakosoknak. A mûsor után a három együttes
közösen csapott fergeteges bulit, ami után
másnap már egy megemlékezésre készültünk.
Wewelsburg település az ott található
püspöki várról kapta ugyan a nevét, de a vár
neh éz örökség ez a település számára, mert:
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a náci Németország vezetõi itt, ebben a különleges, háromszög alakú várban tervezték
kialakítani különleges rohamosztaguk központját. Természetesen ennek emlékeivel
már csak a várban található múzeumban találkozhatunk, de azért, hogy mi fiatalok is
szembesüljünk a háborúk borzalmaival, egy
közeli világháborús katonai temetõben tettük
le hitvallásunkat a békéért, mely során minden együttes egy-egy képviselõje anyanyelvén szólhatott néhány szót a béke érdekében.
Másnap, pénteken már a fesztivál gálamûsorára készültünk, mely a járás székhelyén,
Paderbornban, a város mûvelõdési központjában került megrendezésre. Itt minden együttes bemutathatta saját táncát 8-10 percben a
kb. 1500 fõs közönség elõtt. Ekkorra már a
mi táncosaink is elfáradtak, amit az is bizonyít, hogy a hajnalig tartó mulatás helyett már
inkább csak beszélgetésre, csocsózásra, közös
éneklésre gyûltünk össze vendéglátóink klubhelységében, de a fáradtság ellenére a hajnali
nap sugarai kísérték haza lépteinket.
Szombaton a verõfényes napsütésben
szabadtéri rendezvényen gyûltek össze az
együttesek, ahol egy kirakodóvásárral
egybekötve, piknikezve nézhette meg a
részt vevõ együttesek bemutatóját a nagyszámú érdeklõdõ. Este a Steinhauseni falucsarnokban vett részt minden együttes a
záróünnepségen, amin a héten megismert
táncokat, énekeket elevenítettük fel közösen a többi részt vevõ együttessel.
Az est végeztével még visszatértünk vendéglátóink, a Wewelsburgi táncegyüttes „otthonába”, a klubtermükbe, ami az eltelt egy
hét alatt számunkra is az otthont jelentette.

Megköszönve az eseménydús és fárasztó, de
fantasztikus élményekkel és emlékezetes
mozzanatokkal teli hetet meghívtuk õket
Bagra, 2010-re, hogy újra együtt énekeljünk,
táncoljunk barátainkkal. A búcsú nehéz és
szomorú pillanatai után sikerült elindulnunk
hazafelé, és a könnyed, 16 órás buszút után
fáradtan, de élményekkel, kalandokkal és új
barátságokkal érkeztünk Bagra.

Rétesfesztivál, augusztus 20.
és õszi események
A hazaérkezés még nem jelentette a pihenés és
a nyári szünet kezdetét táncosainknak, hiszen
még elõttünk volt az év egyik legfontosabb
szereplése, a bagi falunap, pontosabban a II.
Bagi Rétesfesztivál, melynek két napján minden csoportunk lehetõséget kapott a bemutatkozásra, de az azt megelõzõ hétvégén még rákészültünk a falunapi hangulatra a hévízgyörki ünnepen. Ezután egy hónapos pihenõ következett minden táncosnak.
Augusztus 20-án kerültünk ismét közönség elé a bagi ünnepi mûsoron, és másnap,
21-én már Nagybörzsönyben állhattunk a
színpadra. A szeptember is igen mozgalmas
volt, az õsz folyamán felléptünk Szombathelyen, Kartalon, Mátyásföldön, és néhány
táncosunk részt vett Bogyiszlón, a Hagyományõrzõk Olimpiáján, melyen a részt vevõ
együttesek a saját maguk szakmai bemutatkozása után szellemi-ügyességi vetélkedõn
vetették össze tudásukat. Ez is jó hangulatban, kellemes környezetben zajlott le, reményeink szerint a jövõben többször lesz alkalmunk ilyen kötetlenebb formában találkozni
a többi együttes táncosaival.
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Az október 23-i, bagi ünnepi mûsor másnapján ifjúsági csoportunk a XV. Kerületi
Csokonai Mûvelõdési központban mérte
össze tudását más budapesti és pest megyei
együttesekkel a Közép-magyarországi Folklórszövetség égisze alatt megrendezésre került találkozón. Itt sem vallott szégyent csoportunk, a mûsort követõ szakmai értékelésen a részt vevõ 8 együttes közül minden tekintetben kiemelték csoportunkat.
Ezek a sikerek megsokszorozzák táncosaink energiáját és a kitartó munkába vetett
hitét, melyre szükség is van, hiszen a következõ másfél-két hónap ismét a felkészülés jegyében zajlik; Egyesületünk december 12-én
tartja hagyományos évzáró gálamûsorát, melyen az elmúlt évekhez hasonlóan minden
csoportunk valami emlékezetes produkcióval
igyekszik elvarázsolni remélhetõen nagyszámú közönségét.
Ezúton köszönjük Bag Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek, hogy
biztosítják egyesületünk és együtteseink szakmai munkájának zavartalan és folyamatos
fenntartását, mely nélkülözhetetlen feltétele
az elért sikereknek és a folyamatos szakmai
fejlõdésnek. Szintén köszönjük támogatóinknak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, a Nemzeti Civil Alapnak és az Oktatási és Kulturális
Minisztériumnak, hogy támogatásukkal segítik együttesünk mûködését.
Végül, de nem utolsósorban, köszönjük
azon adózók támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával járulnak hozzá munkánk sikeréhez, reméljük, támogatásukra a
jövõben is számíthatunk.
Péter Tibor
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Majd' 4 évtizede szolgálatban
– Hogyan indult az élete?
– A II. világháború végén születtem Ausztriában, mert a szüleim oda
menekültek. A háború után Balatonfûzfõre költöztünk, ahol apám könyvelõ lett. Késõbb édesanyám is könyvelõként dolgozott. Egy nõvérem volt, aki
sajnos már nem él. Fûzfõn tízéves koromig éltünk, azután a jobb lehetõségek és
a mi továbbtanulásunk érdekében Pestre költöztünk. Az általános iskola elvégzése után az Eötvös József Gimnázium
tanulója lettem, ahol 1963-ban kitûnõen érettségiztem.
– Miért választotta az orvosi pályát?
– Ó, én már kisgyermekként is orvos szerettem volna lenni, amit bizonyíthatnának az akkor írt „verseim”,
amelyeknek aláírásán már dr. Perjésiként szerepeltettem magam. Tény,
hogy valóban az orvostudományi egyetemre jelentkeztem, ahová fel is vettek,
de 1 év elõfelvételivel. Azt az egy évet
szakmai elõképzésként az Országos Traumatológiai Intézetben töltöttem, mint
mûtõssegéd. Akkoriban az intézetben
komoly rekonstrukciós munkák folytak, így az ott töltött elsõ 2 hetemben
kétségbeesve mentem haza, mert csak
ágyakat és matracokat szállítottam a
kórtermek és a pince között. Még azt
sem sikerült ez alatt megtudnom, hogy
hol van a mûtõ. Szerencsére ez a gyötrelmes kezdeti idõszak hamar elmúlt, és
utána valóban végezhettem a rám bízott
egészségügyi feladatokat. Hamar elmúlt
az 1 év, s az év vége felé már volt olyan
nap ill. hét, amikor a 60 ágyas sebészeti
osztály felügyeletét bízta rám az osztályvezetõ egyetemi tanár. Ilyenkor egyedül
"viziteltem" kötöztem, sebeket varrtam,
kapcsokat szedtem ki. Látták az ambíciómat, ügyességemet, én pedig igyekeztem mindent eltanulni és gyakorolni. A
búcsúztatómon azután kiderült, menynyien megkedveltek, mert hál' Istennek,
kevésnek bizonyult az általam bevitt
édesség és ital. Még a tanszékvezetõ
egyetemi tanárom, dr. Kun Miklós is elköszönt tõlem, kaptam tõle egy herendi
porcelánt.
Azután elkezdtem az egyetemet.
Szerény anyagi körülményeink miatt a
tanulmányaimat magam finanszíroz-

Fotó: Könczöl Rita

DR. PERJÉSI GYÖRGY KÖRZETI ORVOS ÉLETÉRÕL, MUNKÁJÁRÓL VALL

tam. Míg az irigyelt kollégista társaim
sportoltak, táncoltak, addig én minden
hétvégén a Totó-Lottó Kirendeltségre
mentem szelvényeket értékelni. Ez a
munka egész éjjel tartott. Amikor aztán
magasabb évfolyamokra jártam, lehetõségem nyílt szakmai jellegû jövedelem
kiegészítésre. Ez kerületi éjszakai ügyeletei ellátást és a mentõszolgálatnál kivonuló mentõtiszti szolgálatot jelentett.
A tanulmányaimat 1970-ben summa cum laude minõsítéssel fejeztem
be. Rövid katonai szolgálat után egy
évig, végzett orvosként, a Magyar Országos Mentõszolgálatnál dolgoztam,
ahol a sürgõsségi betegellátásban sikerült megfelelõ tapasztalatot szereznem.
Ennek tudatában adtam be pályázato-

mat 1971-ben Bag II. sz. körzeti orvosi állására, amelyet el is nyertem.
Korábban azt sem tudtam, hogy Bag
hol van a térképen, de amikor májusban
idejöttem tájékozódni, megkapott a
környezet és a község szépsége. Sokan
azt hitték, talán magam is, hogy csak
ugródeszkának tekintem Bagot, de az
ugródeszka túl ragadós volt, ezért hál'
Istennek, itt ragadtam. Immáron pedig
már 39 éve dolgozom itt a praxisban.
Az eltelt idõszak óta már „kiszolgáltam”
több tanácselnököt, VB titkárt, polgármestert, jegyzõt, papot, iskolai igazgatót, óvodavezetõt, mûvelõdési ház vezetõt, tsz elnököt, orvost, ápolónõt, csak
én maradtam a posztomon. Büszkén
mondhatom, hogy a Galga mentén
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Versegtõl Galgamácsáig Dánnyal bezárólag csak egyetlen kolléga praktizál régebben adott beosztásában.
– Családja van a doktor úrnak?
– Igen. Még mielõtt Bagra jöttem,
megházasodtam. György és Gábor fiaim
már itt születtek. Mivel a jelenlegi feleségemnek is van 2 gyermeke, így 4 gyermeket neveltünk. Már van 4 unokánk,
az ötödiket most várjuk novemberre.
– Úgy tudom, ön igencsak kivette a
részét a falunkért végzendõ társadalmi
munkákból is.
– Igen. A rendszerváltás után megválasztottak önkormányzati képviselõnek
és a népjóléti bizottság elnökének. Ezen
tisztségeket 2 cikluson keresztül töltöttem be, azután egy állami határozat miatt orvosként tovább nem vállalhattam
ilyen szerepet. A fenti tisztségeimmel
egy idõben tagja lehettem a Pest Megyei
Önkormányzat Közgyûlésének és Társadalompolitikai Bizottságának is.
Amikor még létezett a bagi vöröskereszt szervezete, én voltam az elnöke. A
sportot mindig is szerettem, különösen
a labdarúgást. Amikor a 90-es évek közepén Bag csapata feljutott az NB. II-be,
elvállaltam a sportorvosi teendõket.
Megalapítottam a Bag Sportjáért elnevezésû alapítványt, melynek révén sikerült a csapatnak néhány támogatót is
szereznem. Pl. felvettem a kapcsolatot
egy BAG nevû svájci céggel, akik a névazonosság kedvéért szívesen adtak csapatunknak sportfelszerelést. Nekik is jó
volt, mert a mezeken ott volt a cégük
neve, mely jó reklámnak számított.
– Ennyi feladat mellett, hogy jutott
ideje arra, hogy tovább képezze magát?
– Egy orvosnak egész életében önképzésben kell részt vennie, hogy haladni tudjon a fejlõdõ orvostudománnyal,
gyógyszerekkel, gyógyító eljárásokkal.
A 25 éves körzeti orvosi munkám után
az egészségügyi miniszter általános orvosi szakképesítést adományozott. Ezzel egyidejûleg miniszteri dicséretben is
részesített. Késõbb megszereztem a
háziorvostani szakképesítést is. Termé-
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szetesen azóta is járok szabadidõmben
továbbképzésekre, elõadásokra. Itt sokszor vizsgáznom is kell a hallottakról.
Szaklapokat is járatok, köztük a Háziorvosi Továbbképzõ Szemle c. folyóiratot
is. Kedvenc foglalatosságom, hogy a
benne közölt új találmányokról, gyógymódokról a lap végén lévõ teszt kérdéseket megválaszolom és visszaküldöm a
lapnak. Az eredmény bizonyítja, hogy
kellõen elmerültem-e az olvasottakban.
– Voltak-e különös élményei, nehézségei a doktor úrnak eddigi pályáján?
– Meg kell mondanom, a legnehezebb az orvosi pályámon az volt, hogy
35 évig folyamatos készenléti szolgálatot kellett tartani hétköznap és hét végén, éjjel-nappal. Ezen nagyon sokat segített a turai központi ügyeletbe való
belépés, amely lehetõvé teszi, hogy csekély megmaradó szabadidõnkkel végre
magunk rendelkezhessünk. Sajnos meg
kell állapítani, hogy az orvosi hivatás
anyagi és erkölcsi megbecsülése nagyon
mélyre süllyedt, sõt már elvették a gyógyítás szabadságát is, hiszen különbözõ
anyagi megfontolások miatt az általam
legjobbnak ítélt gyógyszeres terápiát
sem alkalmazhatom.
Azután, tudja, egy orvos élete munkavégzés közben is sok veszéllyel jár.
Egyszer Aszód és Bag között elütött a
vonat egy embert. Engem riasztottak,
mert csak orvos állapíthatja meg a sérült halálát, a mentõsök nem. Esett az
esõ, fújt a szél, késõ este volt, én botladoztam a sínek mellett. Egy vasutas
megszánt, és mondta, hogy nyugodtan
menjek a sínek között, mert mindkét
irányban leállították a forgalmat. Én el
is indultam a cél felé, de az esõ és szél
miatt lehajtottam a fejem. Amikor felnéztem, egy vonat fényét láttam, gondoltam, a baleset helyét világítják meg.
Ám rövidesen dübörgést hallottam, s
mikor fölnéztem, egy vonat száguldott
felém. Alig tudtam a másik sínre átugrani.
Máskor meg a Babati-tónál volt egy
baleset az autópályán. A rendõrök a le-

“

MINDENNAPI HARCAIM KÖZÉ AZ ANTIBIOTIKUMOK
HELYTELEN HASZNÁLATA ELLENI KÜZDELEM TARTOZIK. AZ
ANTIBIOTIKUM CSODÁLATOS GYÓGYSZER, HA KELLÕ IDÕBEN ÉS DÓZISBAN HASZNÁLJÁK. MÁS ESETBEN, AMIKOR
AZ OTTHON MARADT PÁR SZEM GYÓGYSZERT AZ EMBEREK
ÖSSZE-VISSZA SZEDIK, NAGYON NAGY HIBÁT KÖVETNEK EL...

BAGI HÍRLAP 7
zárt láncos résznél átengedtek a szembe
jövõ sávra mondván, hajtsak csak nyugodtan, el van zárva a forgalom, és már
nagyon várnak. Én elindultam, de egyszer csak megindult az autópályán velem szemben a forgalom. Képzelheti,
milyen helyzet volt az számomra!
Azután az sem könnyû, amikor a
feltorlódott kocsisor mellett egy baleset
színhelyére kell menni. Nekem nincs
szirénám, megkülönböztetett jelzésem,
így amikor a rendõrök intésére a kocsisor mellett elindulok, élvezhetem a türelmetlen autósok dudakoncertjét,
ökölrázását, durva szitkait.
A mindennapi harcaim közé pedig
az antibiotikumok helytelen használata
elleni küzdelem tartozik. Tudja, az antibiotikum csodálatos gyógyszer, ha kellõ
idõben és dózisban használják. Minden
más esetben, amikor az otthon maradt
pár szem gyógyszert beveszik önkényesen, amikor nem is kellene, nagyon
nagy hibát követnek el az emberek önmagukkal szemben. Így ugyanis a kórokozók rezisztenssé (ellenállóvá) válnak
rá, és nem tudom meggyógyítani õket.
Ezért soha ne szerepeljen antibiotikum
senkinél a kívánt gyógyszerlistán, azt
csak akkor kaphatják meg, ha az orvos
is szükségesnek tartja.
A betegséget könnyebb megelõzni,
mint gyógyítani. A megelõzés olcsóbb
mind a beteg, mind a társadalom számára. Ezért javaslom mindenkinek,
hogy használják ki a rendelkezésükre álló, az esetek zömében térítésmentes
szûrõvizsgálatok lehetõségét, pl.: a tüdõszûrést, mammographia szûrést,
méhnyakrákszûrést, prosztata szûrést.
– Van-e célja a doktor úrnak a jövõre nézve?
– Amennyiben erõm és egészségem
engedi, szeretném a bagi betegeimet továbbra is gyógyítani, a nem betegek
egészségét pedig megõrizni. Ezúton szeretném megköszönni a polgármester
úrnak és az önkormányzatnak, hogy az
uniós pályázaton elnyert támogatásból
megoldották a rendelõ akadálymentesítését és részbeni felújítását.
– Kívánunk Önnek ehhez a fáradsággal, áldozatokkal járó munkához jó
egészséget, hosszú életet és sok-sok türelmet.
– Én pedig köszönöm a megtisztelõ
lehetõséget

Baczoniné Felszeghy Katalin
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„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”
Az ünnep estéjén, 18 órakor tartotta falunk önkormányzata 1956. október 23-i megemlékezését a mûvelõdési házban,
melynek során a jelenlévõk fejet hajtottak a forradalom és szabadságharc hõsei és emléke elõtt.
A mûsor a Himnusz eléneklése után irodalmi összeállítással folytatódott. Katona Dénes Krisztina, Katona Éva,
Bereczki Bettina, Nagy Emese, Paltán Gergõ és Bagi Gergõ Márai Sándor: Mennybõl az angyal címû versére fûzte fel
a megemlékezés momentumait. A mûsort a forradalom képei egészítetté ki, amelyek kivetítésérõl Kuthi Józsefné
gondoskodott. Az ünnepség a Muharay Elemér Népi Együttes mûsorával zárult.
Az ünnephez fûzõdõ gondolatait
Horváthné Bankó Edit mondta el,
ebbõl idézünk.
„1989. október 23-án azonban a régi rendszer
megbukott. Ekkor kiáltották ki a Magyar
Köztársaságot. Hazánk függetlenné vált.
Néhányan az akkori nyolcadikosaim
közül azt kérdezték tõlem: Maga ugye
azért lett történelemtanár, mert olyan történelmi családja van? A XX. századról tanulva ugyanis megosztottam velük mindazt, amit a családom megõrzött személyes
élményként ezekrõl az idõkrõl. Megmutattam apai nagyapám II. világháborús, Donkanyart is megjárt naplóját, és elmondtam
azt is, hogy ‘56-ban, a forradalom idején
édesanyám kislányként betegen feküdt a
pesti László kórházban, nagyapám pedig a
fõvárosi híreket hallva biciklivel ment el érte, hogy hazahozza. Így lettek szemtanúi az
akkori eseményeknek. Azután a gyerekek is
elmeséltek néhány családi históriát, amit
szüleiktõl, nagyszüleiktõl hallottak.
Sem az én nagyszüleim, sem az övéik
nem lettek történelemtanárok, de mindannyian a történelem részesei voltak. A történelem ugyanis nem mellettünk, a fejünk

fölött zajlik. Mi, jelenlévõk is annak szereplõi, formálói vagyunk. Ahogyan az 56-os fiatalok is azok voltak. Érzékelték, figyelték,
ami körülöttük történik, és tették, amit a
körülmények és lelkiismeretük követelt.
Õk is sokfélék voltak. Értelmiségiek, kétkezi munkások vagy éppen sportolók, idõsebbek és fiatalabbak, bátrabbak, harsányabbak és csendesebbek. Volt, aki csak véletlenül keveredett a forgatagba, és amikor kellett, életét adta a szabadságért. Valami mégis egyformává tette õket a bizalmatlanság
légkörében: a bizalom. A bizalom egymásban, a közös célban, egy szebb és jobb jövõben. Bizalom abban, hogy együtt nagy dolgokra képesek. Bizalom abban, hogy áldozatuknak lesz értelme, eredménye.
Mit üzennek nekünk az 56-os forradalom és szabadságharc résztvevõi? Azt, hogy
mindannyiunknak van feladata, amit csak
mi magunk tudunk elvégezni. Nem véletlenül születtünk, kerültünk arra a helyre, ahol
most vagyunk. Van, aki nagy dolgokra hivatott, hogy közösségek sorsát irányítsa, arról
döntsön. Többségünknek azonban a mindennapok feladata adódott: helytállni az iskolában, a munkahelyünkön, a családban,
abban a közösségben, ahová tartozunk.

Kölcsey, Himnuszunk szerzõje ezt így fogalmazta meg unokaöccsének írt intelmeiben, a Paraneisisben: „Minden egyes ember,
még a legnagyobb is parányi része az egésznek, s minden rész az egészért lévén alkotva: azért kell munkálnia is. (...) Bizonyos
helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt
jótékony világítással állandóul bodogíthassuk.” Saját környezetünkben kell hát a bizalmatlanságban a bizalmat erõsíteni, a békétlenségbe békét vinni, a szomorúságban
vigaszt nyújtani, a bánatba örömöt hozni.
Ahogyan ‘56 nem történhetett meg önfeláldozás nélkül, az életünk sem folyhat áldozatoktól mentesen. „Mire való az élet, ha
fel nem áldozod?” – olvastam valahol. Gondoljunk a sportolók kemény edzéssel töltött
óráira, a gyermekükért mindent megtenni
bíró édesanyákra, a családjukért hajnalban
kelõ édesapákra vagy a súlyos betegeket
ápolókra. Nem feltétlenül kell forradalmárnak lennünk, de a ránk bízott feladatot fel
kell ismernünk, és el kell végeznünk! Így
válhatunk 2009-es hõsökké, a mindennapok hõseivé. Ahogyan Dosztojevszkij , a híres orosz író fogalmaz: „Hõsnek lenni egy
percre, egy órára könnyebb, mint csendes
hõsiességben hordozni a mindennapot!”

„Szólnak szüreti nóták...”
2009. október 10-én tartotta az Arany János
Általános iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény hagyományos szüreti mulatságát
a mûvelõdési házban.
Hagyományokhoz híven a mulatság szüreti
felvonulással indult, a diákok bagi népviseletben körbejárták a falut, a szomszéd falut, hogy a mulatságra hívogassák az embereket. A szüreti mulatság
14 órakor a nyolcadikosok nyitótáncával kezdõdött,
amelyet Péter András, a bagi Muharay Elemér Népi
Együttes táncosa tanított be. Talán érdekessége volt
ennek a bálnak, hogy a most végzõ nyolcadik osztály
nagyrészt fiúkból áll, úgyhogy a lányok az alsóbb osztályokból kerültek ki. A nyitótánc sikere után oldottabb lett a hangulat, a diákok táncba hívták szüleiket,
rokonaikat, finom süteményeket kínálgattak a jó
hangulatot biztosító zenekar játéka mellett.

A bíróné: Tóth Kinga, a bíró: Albert Márton, a kocsmárosné: Ambrúzs Barbara, a kocsmáros: Hruska Márton volt. És, akik táncoltak még: Bertók Barbara, Katona László, Berta Mónika, Sára Levente, Dócza Edit
Krisztina, Koncz Gábor, Kármán Anita, Nagy Kristóf
Benjamin, Katonás Rebeka, Gergely Marcell, Kerti Brigitta, Oravecz Ádám, Rafael Zsanett, Gáspár Márió,
Repei Anna, Ódor Benjamin, Sápi Virág, Movik Bence,
Szekeres Rebeka, Kiss Márton, Varga Anett és Palkovics
Medárd. Gratulálunk nekik a szép tánchoz!
-kr-
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Szent András, falunk védõszentje
ANDRÁS APOSTOL JÉZUS JÓZAN GONDOLKODÁSÚ, NYITOTT, TETTREKÉSZ TANÍTVÁNYA
November 30. Szent András napja, falunk védõszentjének ünnepe.
A hagyományokhoz híven e napot megelõzõ vasárnap búcsú lesz falunkban.
András egy a 12 apostol közül, Péter testvére. Péter, vezetõ
szerepet töltött be az apostolok közösségében, Jakabbal és
Jánossal együtt Jézus legbizalmasabb köréhez tartoztak. Andrást
mindenütt úgy említik, mint Péter testvérét. Ez azt jelenti, hogy keveset tudtak róla, de Pétert mindenki ismerte. Így csak vele kapcsolatban említették. Õ volt Jánossal együtt, akit Jézus elhívott, de
mégsem tartozott a belsõ körhöz: András azon emberek közé tartozott, akik el tudták foglalni a második helyet.

Az önzetlen ember

Nem törõdött vele, hogy ki van elõl. Az volt fontos számára, hogy
Jézushoz közel legyen. Az elsõ három evangélium nem mond róla
semmit. A negyedik evangéliumban jelenik meg elõttünk. Az itt közöltekbõl azonban meg tudjuk rajzolni lelki arcát. Azzal kezdte,
hogy testvérét Jézushoz vezette (Jn 1:42–43). Annyiszor megtörténik, hogy egy hívõ ember hozzátartozói nem ismerik Jézust, távol élnek tõle. András példát mutat számunkra. A Krisztusért végzendõ
munkát otthon kell kezdeni. A csodálatos kenyérszaporításkor Jézushoz vezeti a leányt az öt kenyérrel és két hallal. (Jn 6:8–9). Hitte, hogy Jézus ezzel a kevéssel is tud csodát tenni. Apostoli gondolkodása és tettrekészsége rajzolódik ki ez alkalommal leginkább. A
harmadik alkalommal a görögöket vitte Jézushoz (Jn 12:20–22),
akik azért mentek Fülöphöz, mert látni akarták Jézust. Fülöp nem
tudott velük mit kezdeni. Beszélt Andrással, aki nyomban tudta,
hogy mit tegyen. Kulturális nyitottságát érjük itt tetten, mikor a Júdeában örökké fennálló idegengyûlölet ellenére szívélyes az idegen
görögökhöz, meghallgatja kérésüket, és azt tolmácsolja is Jézus felé.
Ha erre a három alkalomra tekintünk, három dolgot mondhatunk

Andrásról: önzetlen ember volt. Felismerte Péterben a kiválóbb testvért, de ez nem gátolta õt a Jézus szolgálatában. Gondolom, késõbb
hálát adott Istennek, hogy Péter megtérésében eszköz lehetet. Nagy
hite volt. Hitte, hogy Jézusnál semmi sem lehetetlen. Az öt kenyér és
a két hal a Jézus kezében az Õ csodálatos tettének a kinyilvánítását
szolgálták. A zsidók számára elképzelhetetlen volt, hogy Isten a zsidókon kívül bárkit is elfogadjon. András volt az elsõ, aki látta az
evangélium egyetemességét. Jézusnak van mondanivalója mindenki
számára. András volt az elsõ belmissziós – amikor Pétert vitte Jézushoz – és az elsõ külmissziós, amikor a görögökkel ment a mesterhez.
Ezzel az Újszövetség befejezi az Andrásról szóló híradást.

Jézus misszionáriusa

A hagyomány azonban többet is mond róla. Elmondja, hogy több
országban is hirdette az Igét. Jézus feltámadása után az isteni elhívást elsõként Kis-Ázsiában teljesíti, de nem a Pál által látogatott tengerparti területeken, hanem Örményországban és Kurdisztánban,
tehát a Fekete-tengertõl délre esõ vidékeken. Valószínûsíthetõ, hogy
András szeretettel és nem erõszakkal végzett szolgálatának eredménye, hogy a világon elõször Örményországban lett államvallás a kereszténység. Nyitottságának, megértõ szemléletének köszönhetjük
talán, hogy a különbözõ kultúrákban is képviselni tudta Jézus Krisztus evangéliumát, feltehetõen nem olyan formán, hogy a számára újszerûnek tûnõ kultúrára ráerõszakolta a sajátját a hozott üzenet
megértése végett, hanem õ vette magára az adott kultúrát, és annak
a népnek a hagyomány-elemeit használva adta tovább a jó hírt. Ennél hatékonyabb misszionárusi módszer azóta sem létezik.
-kr-
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" RENDÕRSÉGI HÍREK
Áruházi lopások

A Gödöllõi Rendõrkapitányság büntetõ eljárást folytat az egyik építõanyag
és lakás felszerelési termékeket árusító
üzletlánc csömöri áruházában történt
leltárhiányok ügyében.
Az áruház jelzése alapján indult a
nyomozás 2009. szeptember közepén.
A Gödöllõi Rendõrkapitányság munkatársai a törvény által biztosított eszközök igénybevételével állapították
meg, hogy az áruház dolgozói közül
többen tulajdonítanak el többek között különbözõ szerszámgépeket.
Az adatgyûjtés és a tanú kihallgatások eredményeként jelenleg tizenegy
személy beazonosítása és gyanúsított kihallgatása történt meg. A gyanúsítottak
között volt és még aktív áruházi dolgozók, valamint vagyonõrök vannak, akik
õrizetbe vételüket követõen szabadlábon védekeznek.
A nyomozás során lefoglalásra kerültek fûnyírók, szerszámgépek, kéziszerszámok, egyéb az áruház által forgalmazott termékek. A pontos kárérték
megállapítás alatt van, de az adatok
alapján többmilliós nagyságrendû.

FELHÍVÁS

A hûvös idõ beköszöntével azonos idõben ismét elõfordultak épülõfélben lévõ családi házakból gázkazán lopások.
Bár egyelõre a Gödöllõi Rendõrkapitányság illetékességi területérõl nem
érkezett feljelentés, felhívjuk az építkezõk figyelmét, hogy lakatlan, õrizetlen
ingatlanokba ne tároljanak gázkazánt,
radiátorokat, egyéb fûtési szerelvényeket, hiszen ezek eltulajdonításával jelentõs anyagi káruk keletkezhet.
Gödöllõi Rendõrkapitányság

TRAFFIPAX 2009. NOVEMBER
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Pécel
Isaszeg
Nagytarcsa
Kerepes
Csömör
Isaszeg
Pécel
Isaszeg
Gödöllõ
Gödöllõ
Mogyoród
Kistarcsa
Pécel
Isaszeg
Gödöllõ
Gödöllõ
Valkó
Kerepes
Csömör
Gödöllõ
Gödöllõ
Mogyoród
Kerepes
Pécel
Isaszeg

Pécel
Isaszeg
Mogyoród
Kistarcsa
Kerepes
Pécel
Isaszeg
Isaszeg
Gödöllõ
Gödöllõ
Kistarcsa
Kerepes
Pécel
Isaszeg
Gödöllõ
Gödöllõ
Zsámbok
Mogyoród
Kistarcsa
Gödöllõ
Gödöllõ
Kerepes
Kistarcsa
Isaszeg
Pécel
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LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK

Tárnok–Bag: 1–1; Bag–Diósd: 3–0; Újlengyel–Bag: 3–1;
Bag–Felsõpakony: 1–1
FELNÕTT TABELLA (2009. NOVEMBER 2-ÁN)
CSAPAT
MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN
1. Biatorbágy
2. Újlengyel
3. Veresegyház
4. Tápiószecsõ
5.Üllõ
6. Diósd
7. Örkény
8. Bag
9. Felsõpakony
10. Tárnok
11. Gödöllõ
12. Pilis
13. Hévízgyörk
14. Kerepes
15. Erdõkertes
16. Budakalász

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
9
9
8
6
6
5
5
4
3
3
2
2
2
0
0

VERESÉG

PONT

0
1
2
2
4
4
2
4
3
6
6
5
5
9
10
10

30
29
28
26
20
20
20
18
17
12
12
11
11
7
2
2

VERESÉG

PONT

2
2
4
4
4
1
5
5
5
5
6
7
9
9
9
11

28
26
24
24
24
24
21
21
21
19
16
11
7
5
4
3

3
2
1
2
2
2
5
3
5
3
3
5
5
1
2
2

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK

Tárnok–Bag: 5–2; Bag–Diósd: 3–2; Újlengyel–Bag: 1–6;
Bag–Felsõpakony: 3–2
IFJÚSÁGI TABELLA (2009. NOVEMBER 2-ÁN)
CSAPAT
MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN
1. Budakalász
2. Tárnok
3. Biatorbágy
4. Üllõ
5. Tápiószecsõ
6. Hévízgyörk
7. Felsõpakony
8. Pilis
9. Bag
10. Veresegyház
11. Örkény
12. Diósd
13. Újlengyel
14. Erdõkertes
15. Gödöllõ
16. Kerepes

12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12

9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
5
3
2
1
1
1

1
2
0
0
0
3
0
0
0
1
1
2
1
2
1
0

ORVOSI ÜGYELETEK
HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
DR. BALATONI GYÖNGYI hétfõ, kedd, csüt.: 8-12-ig, szerda: 14-18-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páros héten rendel)
DR. PERJÉSI GYÖRGYhétfõ, 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
Rendelés ideje: hétfõ, szerda, péntek: 14.00-19.00, kedd, csütörtök: 8.00-13.00
ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT
! november 7–8.: DR. NÉMETH MIHÁLY Aszód, Kossuth Lajos u. 62. telefon.: 06-30/275-4718
!"november 14–15.: DR. HUDÁK PÉTER Gödöllõ, Százszorszép u. 58. telefon.: 06-70/213-1961
! november 21–22.: DR. HAJDÚ PÁL Galgahévíz, Fõ u. 84. telefon.: 06-30/475-1739
! november 28-29.: DR. MÁRTON JÁNOS Galgamácsa, Kiskút u. 62., telefon: 06-20/956-6529
! december 5-6.:DR. DÓKA JÓZSEF Vácszentlászló, Kossuth u. 3., telefon: 06-30/270-6872
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ZENEOVI
Kedves Szülõk, Óvodás Gyerekek!
Ebben az évben is elindult
a zeneóvoda, ahová sok szeretettel
várom 4-6 év közötti zeneszeretõ
óvodások jelentkezését!
A 45 perces énekes – zenés
foglalkozás alkalmas a zenei
készségek fejlesztésére,
amely a gyermekek teljes
személyiségfejlõdésére
pozitívan hat.
Természetesen a foglalkozásokon
a szülõk is részt vehetnek.
HELYSZÍN ÉS IDÕPONT:
Bag, Arany János Általános Iskola,
hétfõnként 16 óra
Nagy Emese

#
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, elõkészítés: Rosental Kft.
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu

EZMEGAZ
Advent (adventus Domini, azaz az Úr jövetele). Az ötödik századtól van adatunk arra, hogy karácsony elõtt heti háromszori
böjtöt tartottak. Hosszú folyamat eredményeként alakult ki a négyhetes forma. A
bûnbánati tartalmat azonban máig megtartotta, aminek külsõ kellékei (lila liturgikusszín, a nagy glória elhagyása) napjainkig
megmaradtak a római katolikus és újabban
az evangélikus egyházban. Az adventi koszorún Jézus négy eljövetelét szimbolizálja a
négy gyertya: Jézus eljött az idõben, az elsõ
karácsonykor; Jézus eljön a szívedbe, a
megtéréskor; Jézus eljön halálod óráján és
Jézus eljön ítélni élõket és holtakat.

2009. NOVEMBER
21:28/b) Antifónája: „Íme eljön az Úr a népek üdvözítésére, és hallatja dicsõséges hangját szívetek örömére.” Zsoltára: 80:2–3.,
19–20. Üzenete: Róma 15:4–13. Evangéliuma: Lukács 21:25–36.
ADVENT 3. VASÁRNAPJA:
AZ ÚR ELÕFUTÁRA, ÚTKÉSZÍTÕJE
Ezen a vasárnapon ószövetségi embert lát
vendégül az újszövetség népe: Keresztelõ Jánost. Az adventi idõszak
amúgy is intenzíven foglalkozik az Ószövetség
Krisztusra mutató ígéreteivel, azokkal a próféciákkal, amelyeknek
beteljesülését a karácsonyi eseményben vélték felfedezni. Keresztelõ János az Ó- és Újszövetség határán állva még a törvény, az ítélet meghirdetésével szólítja meg, s hívja megtérésre a népet, de amikor Krisztus megjelenik, érzi, küldetése bevégzõdött, és háttérbe
lépve Krisztusra mutat, Krisztus megérkezése felett való örömét hangoztatva. A vasárnap fõ gondolata: Te vagy-é az eljövendõ,
vagy mást várjunk? Antifónája: Láttasd meg
velünk Urunk a te kegyelmedet és add nekünk üdvösségedet! Zsoltára: 85:2, 3, 5, 8.
Üzenete: I Korintus 4:1–5. Evangéliuma:
Máté 11:2–10.

ADVENT

ADVENT 1. VASÁRNAPJA:
AZ ELJÖVENDÕ ÚR!
Az egyházi év nyitányaként kérõ és Istent
dicsõítõ karaktere egyaránt erõs. Krisztust
Úrként és királyként köszöntjük – a jeruzsálemi bevonulás –, aki eljön, hogy felszabadítson minket a vele, s egymással való közösségbe. A vasárnap fõ gondolata: Az új
kezdet: megtérésre hívó szó. Antifónája:
„Hozzád emelem Uram lelkemet, Istenem,
benned bízom: ne szégyenüljek meg!” Zsoltára: 25:4–5 Üzenete: Róma 13:11–14.
Evangéliuma: Máté 21:1–9.
ADVENT 2. VASÁRNAPJA:
AZ ÉRKEZÕ MEGVÁLTÓ!
A második vasárnap a figyelem arra a Krisztusra irányul, aki meg fog váltani a bûntõl, a
halál hatalmától, a jelen világ szenvedéseitõl,
azaz látható valósággá teszi az elvégzett megváltást (elvégeztetett!) A vasárnap fõ gondolata: Emelkedjetek fel és emeljétek fel fejeteket,
mert közeledik megváltásotok ideje! (Lukács

ADVENT 4. VASÁRNAPJA:
A KÖZELEDÕ ÖRÖM!
Ezt a vasárnapot joggal mondhatjuk – a böjtben megtalálható párjával együtt – az öröm
vasárnapjának. Az egész liturgiát áthatja a
páli felszólítás: örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom örüljetek! (Filippi 4:4.)
A vasárnap fõ gondolata: Örüljetek! Antifónája: Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit! Zsoltára: 100:2, 5. Üzenete:
Filippi 4:4–7. Evangéliuma: János 1:19–28.

A BAGI MUHARAY NÉPMÛVÉSZETI EGYESÜLETNEK 2008-ban 77 adózó ajánlotta
fel személyi jövedelemadója egy százalékát, mely összesen 386.850 Forint volt.
Ebbõl 110.000 Forintot Egyesületünk csoportjainak mûködtetésére,
110.722 Forintot mikrofon vásárlására a fennmaradó 166.128 Forintot pedig
ruhatárunk felújítására és bõvítésére fordítottuk.
2009-ben 423.929 Forinttal részesülünk az 1%-os felajánlásokból.
KÖSZÖNJÜK AZOKNAK, AKIK ILY MÓDON IS SEGÍTIK EGYESÜLETÜNK MUNKÁJÁT,
reméljük támogatásukra a jövõben is számíthatunk.
Egyesületünk adószáma: 19184472-1-13

Meghívó
Egyesületünk 2009. december 12-én 17 órakor tartja
a Muharay Együttes Évzáró gálam sorát a Dózsa György M vel dési
Házban. Minden kedves érdekl d t szeretettel várunk!
A Muharay Együttes táncosai

