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2009. december ! XVI. évfolyam 12. szám ! Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja ! Ára: 100 Ft

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Önkormányzatunk képviselõ-
testülete novemberben két alkalom-
mal is ülésezett. Gyóni János 
letette képviselõi esküjét, õ lépett
az elhunyt Fodor Mihály helyére. 

2–3. oldal

KÖZMEGHALLGATÁS
Önkormányzatunk közmeghallgatást
tartott, ahol Tóth Gábor polgármester
értékelte az önkormányzat munkáját,
majd válaszolt a falu lakosainak
kérdéseire. 

4–5. oldal

FOGAK ORVOSA
„A mi családunkban a magyarság
érték volt” – hangsúlyozza dr. Szabó
Melánia falunk fogorvosa, akit 
szülõföldjérõl, Erdélyrõl és életérõl
kérdeztünk. 

6–7. oldal

!

„Minden újszülött gyermek azt az üzenetet hozza magával a
világba, hogy Isten még nem veszítette el hitét az emberben” –
írja egy indiai filozófus. Ha valakire ez alkalmazható, akkor a
karácsonykor megszületett Gyermek az, akirõl ezt elmondhat-
juk. Mert valóban Isten végtelen szeretete nyilvánul meg abban,
hogy bûneink, néha kifejezett gonoszságaink el-
lenére is, Mennyei Atyánk mellénk áll, nem
vet el bennünket, sõt kész mindent nekünk
ajándékozni. A Betlehemben világra jött Kis-
dedet maga a gazdagon ajándékozó Isten ad-
ta a világnak, Aki lényege szerint maga a jó-
ság, Aki maga a végtelen Szeretet.

MIT ÜZEN NEKÜNK A KARÁCSONY?
Az ünnep titokzatos módon közelebb viszi az
embert Istenhez. A hívõ ember pedig egyene-
sen leborul a jászolban fekvõ titok elõtt s cso-
dálja, hogy Isten ennyire közel jött, hogy õt
nézheti, érintheti, karjaiba veheti. Isten egy lett
közülünk, hasonló lett hozzánk mindenben, a
bûnt kivéve. A hívõ ember képes belátni, hogy
a betlehemi jászol, a golgotai kereszt ugyanab-
ból a fából készült. Születés és halál, fény és ár-
nyék, emberi és isteni cselekvés csodálatos
összhangban vannak egymással. 

A karácsony azt is üzeni, hogy szívben és
lélekben nekünk, embereknek is közelebb kell
kerülnünk egymáshoz. Közelebb kell, hogy ke-
rüljenek egymáshoz a különbözõ nézetû, kü-
lönbözõ gondolkodású és különbözõ kultúrájú emberek. A kü-
lönbözõség csak megerõsíti azt, hogy Mennyei Atyánk, akinek
mindannyian gyermekei vagyunk, mily végtelenül bölcs, mily
nagyon szeret, hiszen csak a szeretet lehet olyan találékony, hogy
minden ember egyedi létezõ, mindenki mástól különbözõ. Ép-
pen ezért kell közelíteni egymáshoz a különféle embereknek,
mert együtt és közösen tudjuk visszatükrözni Isten mérhetetlen

és kimeríthetetlen szeretetét. Lehet, hogy akadnak néha nézetel-
térések, akadnak viták, meg nem értések, de mindezek csak fel-
színes, a szeretet tüzétõl szinte azonnal eltûnõ, megoldódó prob-
lémák. Csak bátran nézzünk a jászolban fekvõ Kisgyermekre!

A karácsony ugyanakkor az öröm üzenete is. Az angyal
örömre hívja fel a pásztorokat. „Nagy örömet

adok tudtul nektek és az egész népnek!” Ezt az
örömet Jézus ajándékozta nekik. Azt hiszem,
nagyon is idõszerû most karácsonykor elgon-
dolkodni egy cseppet azon, hogy hol van az
örömünk és ha nincs, mi annak az akadálya.
Az öröm igazi forrása az, hogy egy Látogató
jött a világba. A karácsony ugyanis nem vala-
mi, hanem Valaki, s az egész kereszténység
egy személyhez kapcsolódik. Õ az, aki értel-
met ad minden ünneplésnek, hiszen sorskö-
zösséget vállalt velünk, emberekkel. Egy lett
közülünk, megtestesült és azonosította magát
velünk. És ez az igazi szeretet. Ebben van az
õsforrása minden hiteles keresztény viselke-
désnek. És ez a személyes szeretet, csendben
mutatkozik be. Nem hangoskodik, nem akar
királyi trónt, nem akar szolgasereget. Õ csen-
desen teszi azt, amiért közénk jött. Izajás pró-
féta így mondja: „Nem kiált majd, s nem eme-
li föl a hangját, szava se hallatszik az utcá-
kon.” (Iz 42,2) Õ már csak ilyen, mert nem
akar megijeszteni. Õ az, aki úgy mutatkozott
be, hogy a lábát mossa a többieknek, Õ úgy

szeret, hogy szolgál! És úgy akarta, hogy mi, gyarló emberek tár-
sai legyünk a szeretetben, legyünk az Õ áldó keze, dobogó szí-
ve, az Õ szép gondolata a világban. Ezt akarta, ezért jött közénk,
és nemcsak látogatóba, hanem hogy itt maradjon köztünk, az
Egyházban, hogy így mi legyünk a Szeretet megtestesítõi.

-km-

A KARÁCSONY MISZTÉRIUMA



Gyóni János lett 
a képviselõ-testület új a tagja
A testületi ülésen jelen volt Katona András a bagi választási bi-
zottság képviseletében és elmondta, hogy a bizottság az el-
hunyt Fodor Mihály képviselõ helyére a listán következõ leg-
több szavazatot kapó Gyóni Jánost javasolja. Gyóni János el-
fogadta a jelülést, majd esküt tett. Az új képviselõ átveszi
elõdje bizottságokban betöltött posztját is, így Gyóni János
lesz az önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottságának az elnö-
ke, valamint tagja lesz még két bizottságnak.

Nagy Jánosné irányítja a tanév hátralévõ
részében iskolánkat
Képviselõ-testületünk egy tartózkodás mellett egyhangúan tá-
mogatta azt az elõterjesztést, hogy Nagy Jánosnét, a jelenlegi is-
kolaigazgató-helyettest bízzák meg a tanév hátralévõ részében
az iskolai igazgatói teendõk ellátásával. Az ülésen jelen lévõ
Nagy Jánosné elfogadta a felkérést, és megköszönte a bizalmat.

Iskolánk tûz-távfelügyeleti szolgáltatása
Képviselõ-testületünk egyhangúan arról döntött, hogy a Multi
Alarm ZRt.-vel köt szerzõdést a bagi Arany János Általános Isko-
lában üzemelõ automatikus tûzjelzõ rendszer tûz-távfelügyeleti
szolgáltatására. A jelzések a Multi Alarm ZRt-n keresztül az ille-
tékes tûzoltósághoz érkeznek. A szolgáltatás díja 9 900 Ft+ÁFA.

Igazgatói álláspályázat
Képviselõ-testületünk egyhangúan úgy döntött, hogy február
hónapban írja ki a pályázatot a megüresedett általános iskolai
igazgatói posztra, és felkérte az Oktatási, Kulturális és Sport-
bizottságot, hogy februárra készítse el a kiírandó pályázat
részletes szövegét. Ezek szerint várhatóan 2010 júniusában
lesz új igazgatója iskolánknak.

Piros Bag Kft. megszüntetése
Tóth Gábor polgármester az ülésen a Piros Bag kft. megszün-
tetését javasolta a képviselõ-testületnek. A Kft. a Peresen és  a
Temetõ dûlõn tervezett ingatlanfejlesztések lebonyolítására
jött létre, ám a tervek nem valósultak meg, így okafogyottá
vált  a Kft. mûködése. 

Volt tsz iroda megvásárlása
Felmerült annak lehetõsége is az ülésen, hogy az önkormányzat
megvenné a volt tsz iroda épületét, amely már régóta eladó. Az
épület védett, mûemlék jellegû, hiszen Kazinczy Ferenc Kufstein
felé az akkoriban itt mûködõ postaállomáson szállt meg egy éj-
szakára. Balázs Gusztáv elmondta, hogy a Kazinczy Emlékbi-
zottság is számon tartja ezt az épületet, ezért õt kérte fel a testü-
let az esetleges megvétel átgondolására.

Ravatalozó felújítása
A Leaderer Közösséghez nyújtott be pályázatot önkormányza-
tunk a ravatalozónk újjáépítésére, ám a Leaderer csak felújításra
ad pénzt, így azúj ravatalozó építésének ötletét el kellett vetni.
Önkormányzatunk ezért most ismételten beadja pályázatát a  je-
lenlegi ravatalozó épületének felújítására, ehhez a statikai mun-
kákat már el is végeztetette 45 000 ft + Áfa értékben.         -kr-
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI!

Bag Nagyközség Önkormányzata novemberben
két alkalommal is ülésezett. November 10-én
Gyóni János tette le képviselõi esküjét, õ lép
az elhunyt Fodor Mihály helyére 
a képviselõ-testületben.

Önkormányzatunk jövõ évi
költségvetési koncepciója
Tóth Gábor polgármester benyújtotta a jö-
võ évre vonatkozó költségvetés tervezetét,
amely  az önkormányzat 2010. évre vonat-
kozó terveit, megoldandó feladatait foglal-
ja magába. A koncepció készítése során az
önkormányzat figyelembe vette a helyben
képzõdõ bevételeket, valamint az ismert
kötelezettségeket, és áttekintette a követke-
zõ évre vonatkozó feladatokat és az önkor-
mányzat bevételi forrásait. A koncepció el-
készítésénél figyelembe kellett venni a Ma-
gyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl
szóló törvénytervezetét, az ismert makro-
gazdasági folyamatokat, a gazdálkodás ko-
rábbi évekre visszanyúló tapasztalatait. A
költségvetési tervezet készítésekor a Ma-
gyar Országgyûlés még nem fogadta el az
ország költségvetését, de annyi már bizo-
nyosnak látszott, hogy az önkormányzati
normatívák nem növekednek, sõt úgy tû-
nik, 20 százalékkal kevesebb állami támo-

gatásból lesznek kénytelenek jövõre gazdál-
kodni az önkormányzatok. 

Emiatt az önkormányzatnak a pénzügyi
egyensúly megteremtése érdekében erõsen
takarékos költséggazdálkodásra, a kiadások
radikális visszafogására, a bevételi források
körének növelésére kell törekednie. A ki-
adások csökkentése érdekében a központi
szabályozás továbbra is ösztönzi az egyes
önkormányzati feladatok társulási formá-
ban történõ ellátását. 2010. évre az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása koncepciójában Bag részére az
alábbi feladatok és normatívák szerepelnek:
! munkavédelem 283 500 Ft
! pedagógiai szaksz. (logopédia) 726 683 Ft
!""pedagógiai szakmai szolg. 200 102 Ft
! belsõ ellenõrzés 543 015 Ft
!"Társulási tanács üléseinek 
tv felvétele (Galga TV) 96 856 Ft

Az önkormányzat jövõre a mûködtetése
alatt álló intézmények bevételeit az infláció
mértékével emelni fogja. 

Az önkormányzat költségvetésének na-
gyobb részét a személyi juttatások és azok
járulékai teszik ki. Az önkormányzat dolgo-
zói túlnyomó részben köztisztviselõk és
közalkalmazottak. Bérüket törvény alapján
besorolás szerint kapják. Az illetményala-
pot már 2008-ban befagyasztották, nem va-
lószínû, hogy 2010-ben emelni fogják. Bér-
emelésre csak azok a dolgozók számíthat-
nak, akiknek soros elõlépésük van. 

A kormány tervezi 2010. január 1-jétõl
a munkáltató által fizetett járulékok meg-
adóztatását is. Ez bruttósítást fog maga után
vonni, de ennek a fedezetét ki és hogyan
biztosítja, még nem lehet tudni.

Minden évben tervezi az önkormány-
zat  a bérköltségek csökkentését az intéz-
ményeknél, de ez sajnos még nem volt
olyan mértékû, hogy jelentõs megtakarí-
tást ért volna el vele.

Az Aszódi Csatornamû Beruházó Vízi-
közmû Társulat  500 000 Ft mûködési költ-
séget kér az önkormányzattól, amelynek fejé-

Újabb állami megszorításokkal szembenézve



2009. DECEMBER BAGI HÍRLAP  3KÖZÜGY

Az ivóvíz drága kincs, egyre több figyelmet kell szentelni a meg-
lévõ készletek védelmére. Bag Nagyközség Önkormányzatának

2009. november 26-i képviselõ-testületi ülésén  jelen volt Ritecz György,
a Galgamenti Víziközmû Kft. vezetõje, aki arról tájékoztatta a testületet,
hogy EU-s pályázatot írtak ki a meglévõ vízbázisok felülvizsgálatára és
az esetleges szennyezõforrások megszüntetésére. Úgy gondolja, fontos
lenne a Galgamenti Víziközmû Társulás településeinek beadni erre pá-
lyázatát, amely 100 százalékos támogatási pályázat, azaz önerõt nem

igényel. E cél eléréséhez a 11 társult önkormányzat létrehozza a Galga
Mente Ívóvízkészletét Védõ és Megõrzõ Önkormányzati Társulást,
Ritecz György arra kérte a képviselõ-testületet, hogy szavazzák meg e
társulás létrejöttét, amely a pályázattal kapcsolatos teendõket végezné el
Iklad Önkormányzatának vezetésével. Ritecz György elmondta, hogy
jelen pillanatban nem tudja megmondani pontosan, de kb. 100 millió
körüli összegre tudna pályázni a társulás. Képviselõ-testületünk vala-
mennyi tagja igennel szavazott, így Bag csatlakozott a társuláshoz. 

IVÓVIZÜNK VÉDELME
GALGA MENTE IVÓVÍZKÉSZLETÉT VÉDÕ ÉS MEGÕRZÕ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ALAKULT

Az önkormányzat 2009. évi gazdálko-
dásának harmadik negyedéves könyv-

viteli zárása megtörtént. Ennek alapján a kö-
vetkezõkrõl tájékoztatta a polgármester a kép-
viselõ-testületet 2009. november 26-án.  Bag
Nagyközség Önkormányzata  pénzügyi tervé-
ben eredeti elõirányzatként 723 591 000 Ft
bevételt és 723 591 000 Ft kiadást tervezett.

2009. június 30-án az elõirányzat bevé-
teli és kiadási oldalát emelte 32 391 000
Ft-tal, a harmadik negyedévben pedig csök-
kentette 6 789 000 Ft-tal.

2009. szeptember 30-án  a módosított
elõirányzat így 749 193 000 Ft lett, mind a
bevételi, mind a kiadási oldalon.

A bevétel 2009. szeptember 30-án 
780 074 000 Ft, a kiadás pedig 647 907 000 Ft volt.

Bevételek alakulása
Az önkormányzat saját bevétele a tervekhez
képest 76 százalékban teljesült, amely megfe-
lel az idõarányos teljesítésnek. Kiemelkedik
az átlagból az ÁFA 982 százalékos teljesítése,
amit az iskola felújítása miatt visszatérítendõ
ÁFA emelt ilyen szintre. Ellensúlyozza ezt a
felhalmozási és tõke jellegû bevételek 2 szá-
zalékos teljesítése. Az eredeti költségvetésben
tervezett telek értékesítése nem valósult
meg. Az átengedett, megosztott bevételek
teljesítése 77 százalékos, ami szintén megfelel

az idõarányos teljesítésnek. A talajterhelési
díj 126 százalékos, a gépjármûadó bevétel
pedig 91 százalékos teljesítést mutat. Az át-
vett pénzeszközök magas, 414 százalékos tel-
jesítése abból adódik, hogy a felhalmozási be-
vételek címszó alatt  szerepel az iskola-felújí-
tási pályázatra érkezett összege. Az állami
hozzájárulások és támogatások 93 százalékos
teljesítést mutatnak. Az egyéb támogatás 136
százalékos teljesítése a bérpolitikai intézkedé-
sek és a prémiumévek támogatását jelentik.
Bevételeink összesen 780 074 000 Ft, amely
104 százalékos teljesítésnek felel meg.

Kiadások alakulása
Folyó mûködési kiadásokat 86 százalékosra
teljesítette az önkormányzat, minden teljesí-
tés meghaladja az idõarányos teljesítést.

Legmagasabb az egyéb folyó kiadások
teljesítése, ami 140 százalékos. Az egyéb fo-
lyó kiadások között számolta el az önkor-
mányzat a díjakat, egyéb befizetéseket,
amelyre 2009. évre nem tervezett, s ez emeli
meg jelentõsen a kiadás teljesítését.

A felhalmozási kiadások teljesítése 539
százalékos volt. Ennek a magas százaléknak
az az oka, hogy az iskola felújítás költségeit és
annak ÁFA-ját itt számolta el az önkormány-
zat, s amire tervezni még lehetett.

A támogatások, elvonások 55 százalékos
teljesítése kisebb, mint az idõarányos teljesí-
tés. Mûködési célú pénzeszköz átadás állam-
háztartáson kívülre 43 százalékos teljesítése
abból adódik, hogy a civil szervezeteknek el-
fogadott támogatásból még csak a fele lett ki-
fizetve. A hitelek kamatainak megfizetését 66
százalékra teljesítette az önkormányzat, ami
csak valamivel kevesebb az idõarányosnál.

A kiadásokat összesen 86 százalékra tel-
jesítette önkormányzatunk.

2009. január 1-jén a kötvényállomány
185 000 000 Ft volt, amibõl  2009. szeptem-
ber 30-ig  60 943 575.-Ft-ot használt fel az
önkormányzat fejlesztési és mûködési kiadá-
sokra. 2009. szeptember 17-én megérkezett
az akadálymentesítésre kifizetett 26 millió Ft,
amit a kötvény terhére fizettünk ki a vállalko-
zónak.

Kötvény állományunk így 2009. szep-
tember 30-án  150 millió volt.

Bag, 2009. november 26.                        
Beke Andrea  sk.

ben 2010-ben is vezeti a lakosság közmû
számláit. Az önkormányzat 2010-ben na-
gyobb fejlesztést nem tervez, de szeretné
megvalósítani a ravatalozó felújítását, az I.
számú orvosi rendelõ  ÁNTSZ elõírása sze-
rinti felújítását, hiszen az ÁNTSZ már az
orvosi rendelõ bezárásával fenyegetõzik. A
védõnõi épület is karbantartásra szorul
(festés, ajtócsere). A 2009.ben elkezdett jár-
da felújítás is folytatásra vár.

A képviselõ testületnek meg kell hatá-
rozni a civilszervezetek támogatására for-
dítható összeget is.

Önkormányzatunk saját bevételének
nagy részét az iparûzési adó és a gépjármû-
adó teszi ki. A kormány tervezi az iparûzési
adó APEH általi bevallását és beszedését, bár
errõl hivatalosan még semmit nem tudni.

2010-ben az önkormányzat más új adó-
nemet bevezetni nem szándékozik.

Az önkormányzat tulajdonában van a
Peres dûlõben 5 db építési telek, ami érté-
kesítésre  vár, a tárgyalások folyamatban
vannak. 2008-ban magánszemélyektõl az
önkormányzat megvásárolt 2 db telket,
melyeket még nem tudott értékesíteni.

Az Árokalja Ipari Park területén elõrelát-
hatólag TESCO áruház épül, ami a lakosság
nagyobb választékkal történõ kielégítésén kí-
vül, remélhetõleg iparûzési adó bevétellel gaz-
dagítja majd az önkormányzat költségvetését.

A nyolcadrészben lévõ önkormányzati
tulajdonú területrõl is folynak értékesítési
tárgyalások. Amennyiben a fenti területeket
sikerülne értékesíteni, sokat javítana önkor-
mányzatunk pénzügyi helyzetén.

Bag, 2009. november  26.       

Tóth Gábor polgármester sk.

PÉNZÜGYI HELYZETÜNK
Bag Nagyközség Önkormányzat 
2009. évi harmadik negyedéves 

pénzforgalma
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Közmeghallgatás politikai felhangokkal

Tóth Gábor bevezetõjében el-
mondta, hogy az önkormányzat

három pilléres programjából a közbiz-
tonság területén legfontosabbnak a
térfigyelõ-kamerarendszer felállítását
tartja, amely mostanra már érezhetõen
stabilizálta a közbiztonságot. Emellett
a közintézményekre is felszereltek ri-
asztókat az elmúlt évben, és azóta
egyetlen egyszer sem törtek be sem az
iskolába, sem a mûvelõdési házba, sem
a polgármesteri hivatalba. 

Létbiztonság terén a közmunka-
program jól mûködik településünkön,
30-40 ember folyamatosan dolgozik a
közterületek rendbetételén, rendfenn-
tartásán. Jelenleg is folyik a járdafelújí-
tás a fõúton, melynek végeztével meg-
újul a járda a mûvelõdési háztól a
templomig, valamint lassan elkészül-
nek közmunkásaink az utca és ház-
számtáblák felszerelésével is. Emellett
200 Galga menti ember rendszeresen
kap közmunkát a MÁV kertészeténél.

Jövõkép
Falunk jövõképével kapcsolatban Tóth
Gábor polgármester elmondta, hogy
az Árokaljára tervezett ingatlanfejlesz-
tési program elérkezett a látható szaka-
szába, tavasszal már körforgalom épül
az M3-as bagi lejárójánál, 2010. no-
vember 30-án pedig átadják az új
TESCO áruházat a területen. A Peres
dûlõ hosszú elõkészítõ munka után fel-
szabályozott, közmûvesített, eladható
területté vált, ha befektetõ jelentkezik
eladható. 

Megújult az iskola, ahol 21-dik szá-
zadi körülmények várják a diákokat és
nevelõiket. Az önkormányzat energia-
racionalizálási programja is már jó
eredményeket mutat, az iskolában fel-
szerelt modern kondenzációs kazánok
használatával 20-25 százalékkal csök-
kent az üzemeltetési költsék, ami
évente 3,5 milliós megtakarítást jelent
az önkormányzatnak. 

Tóth Gábor az önkormányzat ter-
veirõl is beszélt, elmondta, hogy a jövõ
évben sort kell keríteni a Hõsök terén
lévõ orvosi rendelõ felújítására, ami
már nem felel meg az alapvetõ köz-
egészségügyi feltételeknek. Tervezi az
önkormányzat a ravatalozó felújítását
(amelyre pályázati úton kívánja a pénzt
elõteremteni) és a Keresztfa-Dutka-
Temetõ dûlõ hasznosítását is. 

Mivel az állam továbbra sem terve-
zi körforgalom kialakítását a Bag-
Domony-Aszód keresztezõdésben,
ezért az önkormányzat szeretné ezt a
területet belterületbe vonni, és jelzõ-
lámpával, járdákkal, közvilágítással
biztonságosabbá tenni. 

„Örökzöld téma”
Ahogy az elmúlt években is, a legtöbb
kérdés a kisebbséggel való együttélés
nehézségeire vonatkozott. A Szentlás-
zlói utca, Tavasz utca lakói a cigány-
sággal való együttélés elviselhetetlen-
ségét panaszolták el. Többségük azon a
véleményen volt, hogy két Bag létezik
és velük a falu önkormányzata nem tö-
rõdik.

Sajnos azonban olyan problémá-
kat vetettek fel, amelyek megoldására
az önkormányzat hatásköre kevés,
Magyarország törvényeinek kell vál-
tozni ahhoz, hogy a helyzeten javítani
lehessen. 

A közmeghallgatáson jelen volt
Tóth Csaba alezredes a Gödöllõi
Rendõr-kapitányság helyettes vezetõje,
aki elmondta, hogy egy falu közbizton-
ságának javulását nem csupán a rend-
õrségtõl kell várni. A közbiztonság
megteremtése a rendõrség, polgárõr-
ség, mezõõrség és a lakosság szoros
együttmûködésével jöhet létre. Sajnos
mindenkinek tenni kell azért, hogy
megvédje értékeit, például riasztó fel-
szerelésével. Tóth Csaba azt is elmond-
ta, hogy Bagon az elmúlt idõszakban
háromszor annyit járõröztek a rend-
õrök, mint más településen, és a bûn-

cselekmények száma stagnált. Persze –
tette hozzá – ezt nehezen hiszi el az,
akihez éppen a napokban törtek be.
Elmondta azt is, hogy jó pár személy-
nek a rendõrség pénzén állítottak ki
személyi igazolványt, ennek hiányában
ugyanis az a személy nem létezik... To-
vábbra is kérte a lakosságot, hogy, ha
bármilyen bûnesetet észlel hívja a jár-
õrszolgálat telefonszámát vagy 107-es
számot.

Politikai felhangok 
A közmeghallgatás jelentõs részét a
Nyolcadrészekre tervezett kalandpark
terveinek meghiúsulása tette ki. Hosz-
szú idõn keresztül kérte számon az ön-
kormányzatot 2-3 ember, hogy a
„Krisztián nevû vállalkozóval“ végülis
miért nem kötöttek üzletet. A jelen lé-
võ bagi lakosok többsége értetlenül
hallgatta, hogy vajon miért kerítenek
ekkora ügyet egy kútba esett tervnek.
A jövõ évi választási kampány elsõ fel-
vonása lett tehát a bagi közmeghallga-
tásból, így több valóban a falut érintõ
fontos kérdés nem merülhetett fel. 

Tesco épül az Árokalján
A közmeghallgatáson jelen volt dr.
Gyuga Pál, aki az Árokalján tervezett
ingatlanfejlesztés vezetõ vállalkozója.
Dr. Gyuga Pál a beruházás vezetõje
elmondta, hogy közel három éves ki-
tartó munka eredménye körvonala-
zódni látszik, és december elején aláír-
ják a szerzõdést a Tesco áruházlánc
mûködtetõjével, és megindulhat az
építkezés az Árokalján. A tervek sze-
rint a 7500 m2 alapterületû élelmiszer
áruházat 2010. november 30-án,
András napon szeretnék megnyitni.
Az élelmiszer részleg mellett 2800 m2-
en üzlethelyiségek is épülnek, vala-
mint benzinkút is szolgálná a Galga
mentieket. Az ingatlanfejlesztési prog-
ramban szerepel még egy 40 000 m2

alapterületû logisztikai központ felállí-
tása is, ami az építés és az üzemeltetés
során is jelentõs számú munkahelyet
teremt a környéken. A megközelítés
könnyítésére tavaszra készen lesz egy
körforgalom, amely az M3-as autópá-
lyáról vezet le az ipari parkhoz, vala-
mint új, korszerû, mintegy 350 méte-
res zajvédõ fal is épülni fog.

-kr-

2009. november 26-án közmeghallgatást tartott Bag Nagyköz-
ség Önkormányzata. „Sikerek, kisebb-nagyobb kudarcok és
egy tragédia éve volt 2009.“ Így értékelte az elmúlt esztendõt
Tóth Gábor polgármester, majd megkérte a jelenlevõket, hogy
egyperces néma felállással tisztelegjenek Fodor Mihály el-
hunyt iskolaigazgatónk emlékének.
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DR. KATONA BÉLA
AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE
Tisztelt Elnök Úr!
„Mikor fejezi be a szocialista kormány az emberek hitegetését, avagy az ígéretek he-

lyett mikor épül végre körforgalom a kiemelten balesetveszélyes bag-domonyi útkeresz-
tezõdésben?” címmel a Házszabály 90.§-a alapján interpellációt kívánok benyújtani a
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi miniszterhez.

Tisztelt Miniszter Úr!
A 3-as számú fõút bagi-domonyi  keresztezõdése hosszú évek óta baleseti gócpont.

Emiatt régóta folynak különféle próbálkozások annak érdekében, hogy végre körforga-
lom kerüljön kialakításra. A körforgalom megépítése érdekében több ezer ember írt már
alá petíciót, azonban a keresztezõdésben sajnos ez idáig egy kapavágás sem történt. 

A térségben élõk nem értik, hogy a körforgalomra miért nincs pénz, amikor napon-
ta hallják, hogy pl. a BKV-nál, vagy a MÁV-nál több száz millió forintot költenek csak
a vezetõk végkielégítéseire. A választóimmal egyetemben felháborítónak tartom, hogy
semmibe veszik véleményünket, s a halálkeresztezõdés balesetmentesítésének elõsegíté-
sét évek óta csak halogatják.

Nézzük szép sorjában, milyen ígéreteket hallottunk eddig! A Galga-mente címû új-
ság számára adott válaszában pár hónappal ezelõtt a minisztérium azt közölte: a GKM
a baleseti statisztikák áttanulmányozása után úgy döntött: „a 3. sz. fõút 40-871 szelvé-
nyében lévõ Bag–Domony közötti összekötõ út keresztezõdésének körforgalmi csomó-
ponttá való átépítése – elõkészítéssel – megkezdõdhet. Az átépítés a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztõ Zrt. Beruházásában történik, Útpénztár forrás felhasználásával. Az építke-
zés a tervek szerint 2009. nyarán indul, addig az elõkészítés (tervezés, engedélyezés, te-
rületbiztosítás) folyik. A beavatkozás várhatóan 2009. végéig befejezõdik.” Most októ-
ber vége van. Kedves Képviselõtársaim, Önök szerint történt-e valami az ügyben? Per-
sze a kérdés költõi, hiszen mit is várhatnánk ettõl a kormánytól? Ígéretekkel tele van a
padlás. Ismereteim szerint a tervezés sem kezdõdött el. Választókerületem körforgalom-
ban érintett települései – Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, Aszód, Kartal, Verseg,
Iklad, Domony – önkormányzati határozatban követelik a tarthatatlan helyzet megol-
dását, a csomópont megfelelõ, biztonságos átépítését. Mintegy 40 ezer ember minden-
napi közlekedési biztonságának elemi szinten történõ biztosítása ugyanis nem lehetõsé-
ge, hanem kötelessége az érintett hatóságoknak, a minisztériumnak. Országgyûlési kép-
viselõként elsõ számú kötelességem, hogy megpróbáljak változtatni a tarthatatlan hely-
zeten, ezért a költségvetési törvénytervezethez módosító javaslatot nyújtottam be a kör-
forgalom megépítése érdekében. Sajnos a kormány, és szocialista, szabaddemokrata kép-
viselõtársaim a bizottsági szavazásoknál nemet mondtak az emberek biztonságára, ne-
met mondtak a körforgalom megépítésére.

Tisztelt Miniszter Úr!
Hány embernek kell még meghalnia a keresztezõdésben, hogy végre történjék vala-

mi? Mi akadályozza Önöket abban, hogy a körforgalom kialakításra kerüljön? Miért
nem tartják vállalásukat, miért nem biztosítják a forrást a körforgalom megépítésére?
Mikor indul el a tervezés, majd az építkezés? Nem ígéretet, hanem pontos dátumot vá-
rok! Várom megtisztelõ válaszát, s választóim nevében nyomatékosan követelem, hogy
végre lépjen a kérdésben!

Budapest, 2009. október 20.
Tóth Gábor

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

A miniszter válasza:

TISZTELT KÉPVISELÕ ÚR!
A bagi–domonyi körforgalom építésének
kezdete valóban szerepelt a 2009. évi ter-
veinkben. II. félévtõl a gazdasági és pénz-
ügyi válság kezelése azonban jelentõsen
lecsökkentette a költségvetés mozgásterét.
Így az idén csak a közvetlen balesetve-
szélyt jelentõ úthibák kijavítására maradt
lehetõség. Egyidejûleg kénytelenek vol-
tunk a balesetveszélyes csomópontok át-
építésére korábban megindított progra-
munkat felfüggeszteni. A jövõ évi Útpénz-
tárból – terveink szerint – ismét finanszí-
rozni tudjuk majd ezeket a fejlesztéseket,
amelyek között a szóban forgó 3. sz. fõút
és 3105 sz. út Bag–Domony keresztezõdé-
se a lista elején szerepel. A körforgalmú
csomóponti beruházást elõkészítõ tanul-
mányterv már az idei évben elkészült.

A keresztezõdésben valóban történtek
balesetek az elmúlt években, összességé-
ben azonban javult a statisztika: 2003 óta
8 személyi sérüléses baleset történt,
amelynek mindegyike jármûvezetõi hibá-
ra – az elsõbbségadás elmulasztására – és
nem az útkeresztezõdés mûszaki kialakítá-
sára vezethetõ vissza.

Hozzájárult a helyzet javulásához az
is, hogy 2007-ben a lakott területeken kí-
vüli kisköltségû beavatkozások program-
jának részeként a közútkezelõ burkolat-
prizmát telepített és bordázott keresztirá-
nyú lassító jelet festett fel a keresztezõdés
biztonságosabbá tétele érdekében. Mind-
ez azonban nem változtat azon a törekvé-
sünkön, hogy amint a szükséges források
rendelkezésre állnak, a körforgalom épí-
tése megkezdõdjön.

Ami pedig Képviselõ úrnak a 2010.
évi költségvetési törvényjavaslat „Terü-
let- és régiófejlesztési célelõirányzat” so-
rához benyújtott módosító indítványát
illeti, azt azért nem tudja az NFGM, il-
letve a Kormány támogatni, mert ezen a
jogcímen külön nevesített beruházások –
elsõsorban terjedelmi okokból – nem
szerepeltethetõk.

Kérem Képviselõ urat, hogy válaszo-
mat elfogadni szíveskedjék.

Budapest 2009. október 30.

2009 októberében Tóth Gábor térségünk országgyûlési képviselõje 
interpellációt nyújtott be a parlamentben, amelyre Hónig Péter közlekedési, hírközlési 
és energiaügyi minisztertõl várta a választ a Bag–Aszód– Domony keresztezõdésben 

kialakítandó körforgalommal kapcsolatban.  

A GALGA MENTIEK NEM ADJÁK FEL
Mint arról már lapunk többször is beszámolt, a Bag-Domony-Aszód útkeresztezõdésben több halálos, illetve súlyos sérüléssel 
járó baleset történt. A térség lakói aláírásokat gyûjtöttek, valamint 2009. december 3-án a „halálkeresztezõdésben“ fél pályás 
útlezárással követelték a körforgalom megépítését, melyen Domony, Bag, Hévízgyörk, Tura, Galgahévíz, Aszód polgármesterei
is részt vettek
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Hogyan telt a gyermekkorod,
kérlek, mesélj a családodról.

– Erdélyben, Kolozsváron születtem, a II.
világháború után Mártával, az ikertestvé-
remmel együtt. Az én Melánia nevem-
nek van egy kis története. A szüleim csak
egy gyereket, s reményük szerint fiút vár-
tak. Akkoriban még nem volt ultrahan-
gos vizsgálat, így fogalmuk sem volt ar-
ról, hogy két baba készül a világra. Édes-
anyám a születésünk elõtt nem sokkal
Margaret Mitchell Elfújta a szél címû
könyvét olvasta, és nagyon megszerette
az egyik fõszereplõt, Melanie-t. Mivel
éteres bódításban szült, amikor megtud-
ta, hogy kislánya született, kábulatában a
Melánia nevet adta nekem.

Édesanyám a szülés után beteg lett,
ezért nagymamámnál Magyarsároson,
egy kis faluban nevelkedtünk anyánk fel-
gyógyulásáig. Nagyon szerettük ott a
szabadságot, a természet közelségét.

Miután édesanyánk meggyógyult,
visszatértünk Kolozsvárra, ahol édes-
apám nemzetközi magánjogot tanított
az egyetemen. Kolozsvár akkoriban
még mindig kulturális és tudományos
központja volt Erdélynek és a magyar-
ságnak. Híres volt a színháza, ahol jobb-
nál jobb darabokat játszottak a nagysze-
rû színészeik. Jelentõs volt a magyar
nyelvû könnykiadása, ugyanis sorozato-
san jelentek meg a világirodalom és a
magyar irodalom legkiválóbb költõi-
nek, íróinak mûvei. A társasági élet is
olyan volt, hogy mindenki tenni akart
valamit a magyarságért, Erdélyért.

A mi családunkban is a magyarság ér-
ték volt, annak megtartása természetes

létkérdés, amiért áldozatok meghozatala
is csekélységnek számított.

Hunyady Sándor azt írja, hogy: „Vi-
lágra bárhol világra jöhet az ember, de
megszületni csak Kolozsváron lehet”.
Azt hiszem, ez jól kifejezi azt, milyen sze-
repet töltött be Kolozsvár az ott élõ ma-
gyarság életében, de ez  határozta meg az
én magyarságtudatomat is.

– Hol jártál iskolába?
Mindvégig Kolozsváron. A 3. sz. ma-

gyar tannyelvû leány líceumban végez-
tem 12 évet, ott is érettségiztem. Itt min-
dent magyarul tanultunk, bár volt román
nyelv- és irodalomóránk is.

Egyszer a kolozsvári Napsugár c.
gyermeklapban megjelent egy cikk, ami
az után érdeklõdött, hogy ki, mi akar
lenni. Én azt írtam ekkor, 12 évesen,
hogy fogorvos, mert már attól kezdve
az akartam lenni. Ezért az érettségi
után az orvostudományi egyetem fog-
orvosi karára felvételiztem, ahová
azonnal fel is vettek.

– Itt is magyarul tanultatok?
– Nem, itt minden tantárgyból ro-

mánul kellett vizsgázni, ez bizony elein-
te sok nehézséget jelentett, de aztán, jól
megtanulva a román nyelvet, a vizsgázás
könnyebbé vált, és a legjobb tanulók kö-
zé kerültem. Ez azért volt lényeges, mert
akkoriban az egyetem minden végzett-
nek biztosított munkahelyet, de a helyek
megválasztása a tanulmányi színvonaltól
függött. Mi 72-en végeztünk, és az vá-
laszthatott elõször a 72 hely közül, akié
a legjobb eredmény volt. Nekem lénye-
ges volt, hogy Románia magyar lakta te-
rületein kaphassak állást. Mivel jó tanu-
ló voltam, így megkaphattam Királyda-
rócon a körzeti fogorvosi állást. Nagy-
károlyban laktam, és ingázhattam Ki-
rálydarócra, amely kétnyelvû, 3 vallású
falu volt. Rövidesen férjhez mentem. A
férjem dr. Tõkés László szintén fogorvos
volt Nagykárolyban. Õ egy református
papi családból származott. 1956-ban az
erdélyi felkelés elõkészítésében való
részvételéért a férjemet is, de a családját
is igen meghurcolták. Akkoriban a
Ceausescu-uralom idején, lehetetlen
volt Romániában az élet. Nem volt fûtés
sem otthon, sem a munkahelyen. Nem
volt áram, nem tudtunk dolgozni, fogat
menteni. Nem voltak meg a legalapve-

AZNAP KAPTAM SOKÉVI HIÁBAVALÓ KÉRVÉNYEZÉS
UTÁN AZ ÚTLEVELEMET, AMIKOR – EZT KÉSÕBB TUDTAM
MEG – A BAGI FOGORVOS, DR. VERES ILDIKÓ MEGHALT.

“
DR. SZABÓ MELÁNIÁVAL,

FALUNK FOGORVOSÁVAL

BESZÉLGETTEM

„A mi családunkban is a magyarság
érték volt”
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tõbb eszközök, anyagok sem a munká-
hoz, ugyanakkor a Securitate állandó
vegzálásainak voltunk kitéve. Mindezek
hozzájárultak ahhoz, hogy amint lehetõ-
ség nyílt rá, új hazát választottam, az
anyaországot, mert itt magyar marad-
hattam, ami számomra fontos volt, és
ami reménytelennek tûnt az akkori Ro-
mániában.

Aznap kaptam sokévi hiábavaló kér-
vényezés után az útlevelemet, amikor –
ezt késõbb tudtam meg – a bagi fogor-
vos, dr. Veres Ildikó meghalt.

– Hogyan kerültél éppen Bagra?
– Az áttelepülésem után a Népjóléti

Közlönyben olvastam Bag álláshirdeté-
sét, amit megpályáztam. Eljöttem Bagra,
ahol nagyon jólesett, hogy az akkori pol-
gármester, Jamrik László meleg szeretet-
tel és bizalommal fogadott, ami abban is
megmutatkozott, hogy hivatalos okmá-
nyok felmutatása nélkül elhitte, hogy
fogorvos vagyok, ugyanis az okmányai-
mat csak késõbb tudtam megküldetni. A
testület elõtt is támogatott, így 1988. no-
vember 8-ától körzeti fogorvosként al-
kalmaztak, sõt szolgálati lakást is adtak.
Örültem ennek a helynek, mert a baráta-
im, ismerõseim a közeli Budapesten lak-
tak. 1990-ben a mostani férjem is átjött
Magyarországra, itt kapott gépészmér-
nöki állást. A szakmai törekvéseimben is
sokat segített átjövetelemkor a polgár-
mesteri hivatal, hiszen új fogorvosi keze-
lõegységet vettettek, és röntgenkészülé-
ket is kaptam.

– Beszélj valamit, kérlek, a hivatá-
sodról.

– A szakmám szeretete olyan mély
bennem, hogy engem minden újítás, új

eljárás, kezelési újdonság, módszer rend-
kívül érdekel. Tudod, a szakma szeretete
valahogy kihívás is, ami egyben megfele-
lési kényszerrel is jár, ezért igyekszem
magam képezni minden lehetséges és
adott módon a tõlem telhetõ mértékben.

2000 óta már vállalkozási formában
mûködik a rendelõ, és az óta jelentõsen
felújítottuk. Ez új szigetelést, csempézést,
új fogorvosi kezelõegység beszerzését
(csak ez több, mint 5 millió Ft-ba került!),
kiegészítõ egységek, bútorok vásárlását,
új világítást és a számítógépes rendszer ki-
alakítását jelentette. A felújítást ráadásul
eleve úgy végeztük el, hogy a technikai
fejlõdés alapjául szolgálhasson, illetve a
további fejlesztések lehetõvé válhassanak
a majdani utódok számára.

– Ezek szerint 21 éve vagy itt Bagon.
Látod-e már a lelkiismeretes munkád
eredményét?

– Igen. Az iskolafogászatnál tudom
ezt a legjobban felmérni. Eljutottunk
oda, hogy ahány lyukas fogat találok, azt
be is tudom tömni.

Kialakítottuk azt a rendszert, hogy az
1-4. osztályokban elmagyarázzuk és
szemléltetõ eszközökkel be is mutatjuk a
fogápolás jelentõségét, szükségességét.
Mióta oralkameránk is van, plasztikus
képi megjelenítéssel a gyerekek láthatják
és így megértik, hogy a fog nem rendsze-
res és szakszerû tisztítása esetén milyen
sok lepedék marad a fogon, ami károso-
dást okoz. Így különbséget tudnak tenni
az ép és ápolt fog szépsége és az ápolat-
lan, rossz fogak csúnyasága között. Ez
alaposabb és gyakoribb fogápolásra kész-
teti õket. Én ennek pozitív hatását már
tapasztalom, mert jelentõsen kevesebb az
iskolafogászati szûréseken a szuvasodá-
sok és az evvel járó tömések száma.

Természetesen a felnõtteknél is
igyekszem a legmegfelelõbb módszert al-
kalmazva megtenni mindent a fogaik
egészségéért. Ehhez azonban az is szük-
séges, hogy a betegek idõben és rendsze-
resen jelentkezzenek fogászati kezelésre.

– Mik a további terveid, álmaid?
– Az álmom az, hogy kineveljek vala-

kit a helyemre fogorvosnak, hogy átad-
hassam a sok-sok tapasztalatomat, tudá-
somat és majdan a praxisomat is. Remé-
lem, lesz módom arra és egészségem is,
hogy valóban nyugodt szívvel adhassam
át a falut az utódomnak.

– Én pedig a Bagi Hírlap és a magam
nevében kívánok az elkövetkezendõ évek-
hez és tervekhez sok sikert, jó egészséget,
töretlen jókedvet, hitet és szeretetet!

Baczoniné Felszeghy Katalin

SZENT GYERMEKSÉG
MÛVE
P. Benvin Madassery, SEBASTIAN atya
2009. november 15-én eljött a bagi temp-
lomban, hogy a szentmise keretében átad-
hassa egy rózsafûzért és egy emléklapot
annak a negyven bagi gyereknek, akik 
a Missziós Gyermekek Társaságának tagjai
kívántak lenni.

A Szent Gyermekség Mûve – Missziós
Gyermekek Társasága a 8-14 éves kor-
osztály gyermekeit hívja. Fõ célja a tettre
váltott hit, azaz, hogy a gyermekek észreve-
gyék, és bátran vállalják missziós küldeté-
süket, „kis imával és kis áldozattal“ szolgál-
ják a világban bárhol élõ rászoruló gyerme-
keket és az értük dolgozó felnõtteket.
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A valódi gazdagság
Egyszer egy jól keresõ apa úgy döntött, elviszi vidékre
hétéves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, mi-
lyen szegény emberek is vannak, és hogy a gyermek
meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt, hogy milyen
szerencsés családban él. 

Egy egyszerû falusi család házában szálltak meg,
ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidé-
ki út végén tartottak, az apa megkérdezte fiát. 

– Nos, mit gondolsz errõl az útról? 
– Nagyon jó volt, apa! 
– Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és sze-

génységben élnek? 
– Igen. 
– És mit láttál meg mindebbõl? 
– Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy.

Nekünk egy medencénk van otthon, õk meg egy tó part-
ján laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel,
az övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a
kerítésig tart, az övéké addig amíg a szem ellát. És vé-
gül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással,
és hogy boldog családként élnek. Te és anyu viszont
egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket. 

Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben,
mire a kisfiú hozzátette: 

– Köszönöm apa, hogy megmutattad, milyen gazda-
gok is lehetnénk... 

Levél Jézuskának
Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy 10 éves kis-
lány, aki két testvérével, apukájával és anyukájával élt
együtt, egy nagyon boldog, nagy családban. 

Egy szép, hóeséses téli estén együtt ülték körül 
a nagy ebédlõasztalt, hogy közös erõvel levelet írjanak a
közelgõ Jézuskának.

A kislány szomorúan ült a papír felett, miközben test-
vére játékok nevének százait vetette a fehér lapra.

A kislány szomorkás arcára édesanyja is felfigyelt,
aki megkérdezte a csöppséget, miért nem írt még egyet-
len sort sem. 

A kislány válasz helyett a könnyeivel küszködött, de
azért nagy nehezen elárulta, hogy azért pityereg, mert õ
egy nagyon nagy dolgot szeretne kérni karácsonyra. Egy
olyat, amit még talán a Jézuska sem teljesíthet.

Anyukája megnyugtatta a pityergõ kislányt és elme-
sélte neki, hogy egyetlen egy olyan személy létezik a vi-
lágon, aki a Földön élõ összes gyermek kívánságát telje-
síteni tudja. Ez pedig pont az a személy, akinek a levelet
kellene írnia. 

A gyermek, miután kissé megnyugodott, a következõ
betûket kanyarította a papírra: 

Kedves Jézuska! 

Én most elõször írok levelet neked, mert anyukám azt
mondta, hogy te minden kívánságomat teljesíteni tudod. 

Én egy nagy ajándékot szeretnék kérni tõled. Nagyon
szeretem a nagypapámat, aki nagyon nagy beteg, és
már a doktor bácsik sem tudják meggyógyítani. 

Amióta beteg, már nem játszik velünk és mosolyogni
sem mosolyog. Én azt szeretném karácsonyra, hogy a
nagypapa legalább még egyszer rám mosolyogjon.

Teltek múltak a hetek és elérkezett a szenteste. Mind-
nyájan együtt állták körül a karácsonyfát, a nagypapa pe-
dig a karosszékében ülve, éppen hogy csak látta a kará-
csonyi gyertyák lobogó fényét. Érzéseit kimondani, a tü-
dejében elhatalmasodó daganatoktól már nem tudta. 

A rengeteg játék, ruhanemû és csokoládé mellett, per-
sze a nagypapának is jutott egy masnival átkötött kis do-
boz. Az egész család odagyûlt a fotelja mellé és minden-
ki kíváncsian várta, õt, vajon mivel lepte meg a Jézuska. 

A nagypapi kinyitotta a dobozt, amelyben egy boríték
volt. Mindenki türelmetlenül várta, mit tartalmaz a borí-
tékba rejtett papír. A következõ sorokat kezdte felolvasni
a nagymama:

Kedves Jézuska! 

Én most elõször írok levelet neked, mert anyukám azt
mondta, hogy te minden kívánságomat teljesíteni tudod...

A kislány egybõl megismerte a Jézuskának írt levelét. 
Felnézett a nagypapára, aki most õt nézte, szájának

szegletében egy apró piciny mosollyal. Ez volt a nagypa-
pa életének utolsó mosolya, ami csak a kislánynak szólt.

Ez a kislány, azóta minden évben levelet ír a Jézuská-
nak, mert õ már tudja, hogy az igazán fontos kívánságok
az év legfontosabb napján valóra válnak.

Szeretet programozás
Terméktámogatás: Igen, miben segíthetek? 
Vásárló: Hát, hosszas megfontolás után úgy döntöttem,
installálni fogom a Szeretetet. Végigvezetne kérem a fo-
lyamaton? 
Terméktámogatás: Rendben, szívesen segítek. Készen
áll az indulásra? 
Vásárló: Hát, nem vagyok egy mûszaki zseni, de azt hi-
szem, készen állok. Mit kell elõször tennem? 
Terméktámogatás: Elsõ lépésként nyissa meg a Szívét.
Megtalálta a Szívét? 
Vásárló: Igen, de egy csomó más program is fut jelenleg.
Lehet telepíteni a Szeretetet, miközben ezek futnak? 
Terméktámogatás: Milyen más programok futnak? 
Vásárló: Lássuk csak, van Múltbéli Megbántódás, Alacsony
Önértékelés, Harag és Neheztelés. Ezek futnak éppen. 
Terméktámogatás: Nem gond, a Szeretet fokozatosan tö-
rölni fogja a Múltbéli Megbántódást a jelenleg mûködõ
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rendszerébõl. A hosszú távú memóriában esetleg meg-
maradhat, de már nem fog megzavarni más programo-
kat. Végül a Szeretet felül fogja írni az Alacsony Önértéke-
lést a saját moduljával, amit Egészséges Önértékelésnek
hívnak. Viszont a Haragot és a Neheztelést teljesen ki kell
kapcsolnia. Ezek a programok megakadályozzák a Szere-
tet megfelelõ installálását. Ki tudja kapcsolni ezeket? 
Vásárló:Nem tudom, hogyan kell kikapcsolni õket. Meg
tudja mondani? 
Terméktámogatás: Örömmel. Menjen a startmenübe és
indítsa el a Megbocsátást. Ezt addig kell ismételnie,
amíg a Harag és a Neheztelés teljesen ki nem törlõdnek. 
Vásárló: Rendben, kész! A Szeretet automatikusan el-
kezdte telepíteni magát. Ez normális? 
Terméktámogatás: Igen, de ne feledje, önnek csak
az alapprogram van meg. El kell kezdenie kap-
csolódni más Szívekhez, hogy hozzáférjen a
frissítésekhez. 
Vásárló: Hoppá! Máris kaptam egy hibaüzene-
tet. Azt mondja: „Hiba – A program nem fut
külsõ egységeken.” Most mit tegyek? 
Terméktámogatás: Ne aggódjon. Ez azt je-
lenti, hogy a Szeretet program Belsõ Szíveken
való futásra lett tervezve, de az ön Szívén még
nem futott. Kevésbé technikai nyelven ez csak
annyit jelent, hogy önnek elõször saját magát
kell Szeretnie, mielõtt másokat Szerethetne. 
Vásárló: Tehát most mit tegyek? 
Terméktámogatás: Gördítse le az Önelfogadás me-
nüt; majd kattintson az alábbi fájlokra: Megbocsátok
Magamnak 2.0, Felfedezem az Értékeimet 1.5, Tudo-
másul Veszem a Korlátaimat 3.0. 
Vásárló: Rendben, kész. 
Terméktámogatás: Most másolja õket az „Én Szívem”
könyvtárba. A rendszer felül fog írni minden zavaró prog-
ramot és kijavítja a hibás programozást. Ezen kívül tö-
rölnie Kell a Terjengõs Önkritikát az összes könyvtárból
és kiürítenie a Kukát, hogy biztosan eltávolítsa teljesen
és soha ne jöhessen újra elõ. 
Vásárló: Megcsináltam. Hé! A Szívem új fájlokkal telik meg.
Mosoly jelent meg a képernyõmön és a Béke meg az Elé-
gedettség bemásolja magát minden felé a Szívembe. Vala-
mint az egész rendszerem melegedni kezdett. Ez normális? 
Terméktámogatás: Sok esetben. Másoknak eltart egy
ideig, de végül minden helyreáll a megfelelõ idõben. A
rendszer melegedése normális, és javítja a Szív mûkö-
dését, ne aggódjon. Egyébként jó érzés nem? 
Vásárló: De, csak szokatlan. 
Terméktámogatás: Szóval, a Szeretet telepítve és ren-
desen fut. Még egy dolog mielõtt letennénk. A Szeretet
Ingyenes Program. Figyeljen rá, hogy továbbítsa azt és a
különféle változatait mindenkinek, akivel kapcsolatba
kerül. Õk is megosztják majd másokkal és visszajuttat-
nak viszonzásul önhöz is új és izgalmas változatokat. 
Vásárló: Köszönöm, hiszem, hogy úgy lesz

Anya vagyok, érted vagyok
Anya és Apa tv-t néztek, mikor Anyu azt mondta: „Késõ-
re jár, fáradt vagyok, megyek, lefekszem.” 

Bement a konyhába, megcsinálta a szendvicse-
ket másnapra, elöblítette a popcornos tálat, húst
vett ki a fagyasztóból a másnapi ebédhez, leellen-
õrizte a müzlis dobozokat, feltöltötte a cukortartót,
tányért, kanalat tett az asztalra, bekészítette a ká-
véskannát másnap reggelre. Néhány nedves ruhát
betett a szárítóba, egy adag ruhát tett a mosógépbe,
kivasalt egy pólót. Felvarrta a lelógó gombot. Felvett
néhány ottfelejtett játékdarabot az asztalról, vissza-

tette a telefont a töltõre, a tele-
fonkönyvet pedig a fiókba.

Megöntözte a növénye-
ket, kiürítette a sze-

metest, és felakasz-
totta a törülközõt
száradni. 

Ásítozva és
nyújtózva egyene-
sen be a hálóba.
Megállt az asztal-

nál, írt néhány sort
az egyik tanárnak,

kiszámolt egy kis
pénzt a túrára, elõhúz-

ta a szék alá rejtett mun-
kafüzetet. Aláírta, megcímez-

te és felbélyegezte barátainak a
születésnapi képeslapot, és irt egy rövid listát a fûsze-
resnek. Mindkettõt a táskája mellé tette. 

Aztán megmosta az arcát 3:1 lemosóval, majd éj-
szakai krémet tett rá, megmosta a lábát, lereszelte a
körmeit. 

Apa kikiáltott: „Azt hittem, hogy lefekszel!” 
„Már megyek” – felelte. 
Vizet öntött a kutya táljába, kiengedte a macskát,

majd meggyõzõdött arról, hogy az ajtók zárva vannak,
és az udvari lámpa ég. Minden gyerekénél lekapcsolta
az ágy melletti éjjeli lámpát és a tv-t. felakasztott egy in-
get, bedobott néhány koszos zoknit a szennyestartóba,
majd volt egy rövid beszélgetése a még fönt lévõvel, aki
még mindig a házi feladatát csinálta. A szobájában be-
állította az ébresztõt, kitette a másnapi ruháit, sámfát
tett a cipõjébe. Még 3 dolgot adott a 6 legfontosabb
megteendõ listájához. Elmondta az imáját, és elképzel-
te jövõbéli terveinek befejezését. 

Ezalatt Apa lekapcsolta a tv-t, és kihirdette, hogy
nincs semmi különös tennivaló. „Megyek aludni.” És
ment. Minden egyéb gondolat nélkül. 

"
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Az önfeláldozó szeretet
Egy kislány haldoklott egy olyan betegségben, amibõl
8 éves bátyja valamivel korábban felgyógyult. A doktor
így szólt a fiúhoz:

– Csak a véred transzfúziója mentheti meg kishú-
god életét. Kész vagy-e vért adni neki?

A kisfiú szeme tágra nyílt a félelemtõl. Habozott
egy kicsit, aztán azt mondta:

– Rendben van, doktor bácsi, kész vagyok.
Egy órával a transzfúzió végeztével a kisfiú tétován

megkérdezte:
– Mondja doktor bácsi, mikor halok meg?
– A doktor ekkor értette meg azt a pillanatnyi félel-

met, ami elfogta a fiút: azt gondolta, hogy ha a vérét
adja, az életét adja kishúgáért.

Ha veszély fenyeget
Három felnõtt fogyasztotta reggeli kávéját a konyhá-
ban, miközben a gyerekek a padlón játszadoztak. A
beszélgetés arra terelõdött, hogy mit tennének, ha va-
lami veszély fenyegetne. Mindegyik azt mondta, hogy
elsõ dolga lenne a gyerekek megmentése.

Abban a pillanatban a kukta szelepe hangosan be-
indult, óriási gõzfelhõt lövellve a térbe. Pillanatokon
belül kint volt mindenki a konyhából – kivéve a földön
játszó gyerekek.

Az ÉN
Egy asszonyt mélyen megsértett 15 éves fiának visel-
kedése. Ha együtt mentek el otthonról, a fiú mindig az
anyja elõtt haladt. Szégyellte talán? Egyszer rá is kér-
dezett az asszony.

– Á, mama, dehogy is – hangzott a szégyenlõs vá-
lasz. – Csak olyan fiatalos vagy, hogy attól félek, a ba-
rátaim azt gondolják, új barátnõm van.

Mintegy varázsszóra, úgy eltûnt az asszony sértett-
sége.

Mégegyszer ÉN
Egy tudós felfedezte, hogyan lehet önmagát úgy repro-
dukálnia, hogy lehetetlen legyen az eredetit megkülön-
böztetni a másolattól. Egy nap meghallotta, hogy a ha-
lál angyala õt keresi, ezért gyorsan készített egy tucat
másolatot magáról. Az angyal össze is zavarodott,
mert nem tudta az elõtte lévõ 13 lénybõl melyik a tu-
dós. Ismerve azonban az emberi természetet, kitalált
egy okos módot a kiválasztásra. Azt mondta:

– Uram, ön egy zseni, hogy ennyire tökéletes má-
solatokat tudott készíteni, ám én mégis felfedeztem
egy kis hibát, csak egy ici-picit.

A tudós azonnal talpra ugrott, és így kiáltott:
– Lehetetlen! Hol a hiba?
– Pont itt – mondta az angyal, azzal felkapta a tu-

dóst a másolatok közül és magával vitte.

SZER ami ETET
– Egy nap Ábrahám meghívott a sátrában egy koldust
étkezésre, Miközben az áldást mondták, a koldus el-
kezdte káromolni az Istent, kijelentvén, hogy még a
nevét sem bírja hallani.

– Ábrahám dühében elkergette az embert.
– Aznap este imájában Isten így szólt hozzá:
– Ez az ember már 50 éve átkoz és gyaláz, én még-

is adtam neki enni minden nap. Nem bírtad volna el-
viselni legalább egy étkezésnél?

Ima
Nagymama: Imádkozol minden este?
Unoka: Ó, persze!
Nagymama: És reggelenként?
Unoka: Nem, Nappal nem félek

A HIT
Egy ateista leesett a szikláról. Zuhanás közben azon-
ban elkapta egy kis fa ágát. Miközben ott lógott az óri-
ási szakadék felett, látta, hogy nem bírja sokáig. Eszé-
be jutott valami, és ezt mondta:

– Isten! kiáltotta torka szakadtából.
Csend. Semmi válasz.
– Isten! Kiáltotta még egyszer. – Ha létezel, ments

meg, és én megígérem hinni fogok benned, és máso-
kat is a te hitedre fogok tanítani.

Ismét csak csend. Már majdnem elengedte az
ágat kétségbeesésében, amikor egy hatalmas hang
döngött végig a völgyön:

– Mindegyik ezt mondja, amikor bajban van.
– Nem, Istenem, én nem! – kiáltotta most már re-

ménykedve. – Én nem olyan vagyok, mint a többiek.
Látod, halván a hangodat, már el is kezdtem hinni ben-
ned. Most már csak szabadíts ki innen, és hirdetni fo-
gom neved, és azt, hogy milyen csodát tettél velem.

– Na jól van - mondta a hang. - Megmentelek, en-
gedd el azt az ágat.

– Hogy engedjem el az ágat? - kiáltotta tébolyultan
az ember. - Hát azt hiszed megõrültem?

Ártó szeretetet
„Egy gondoskodó személy, látva egy pillangó küzdel-
mét, amint épp a bábból próbált kitörni, gyengéd kéz-
zel, segítõkészen meglazította a szálacskákat, hogy
azok egy nyílást formáljanak. 

A pillangó könnyedén kiszabadult, ám csak verde-
sett a báb körül, képtelen volt elrepülni. Az együtt ér-
zõ személy nem tudta, hogy csak a születéssel járó
küzdelem során tudnak a szárnyak annyira megerõ-
södni, hogy alkalmasak legyenek a repülésre. Így hát
a pillangó a földön töltötte rövidke életét, és soha
nem ismerte meg a repülés szabadságát, soha nem
élt igazán“
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HA A HÁZAMAT ízlésesen ékesítem csodaszép
virágokkal és díszekkel, de nincs bennem 

szeretet a családom iránt, nem vagyok más, mint
ügyes lakberendezõ.

*
HA A KONYHÁBAN fáradozom, a legfinomabb

süteményeket készítem el, ínyenceket is 
kielégítõ ételeket varázsolok a csodálatosan

megterített asztalra, de nincsen bennem 
szeretet a családom iránt, nem vagyok más,

mint egy jó szakácsnõ.
*

HA BESEGÍTEK a szeretetszolgálat konyháján,
énekelek az öregotthonban, és minden 

vagyonomat jótékonykodásra fordítom, de nincs
bennem szeretet az idõs emberek iránt, 

mit sem használ nekem.
*

HA SOK JÓ CSELEKEDETET viszek véghez, 
megpróbálok becsületesen élni, és kantátákat

zengek a kórusban, de Jézus nem él a 
szívemben, akkor nem értettem meg, mirõl is

van szó tulajdonképpen.
*

A szeretet félbehagyja a sütést, hogy ÁTÖLELJE
a gyermeket. A szeretet otthagyja a díszítést, 

és MEGCSÓKOLJA a férjet. 
A szeretet a sietség és a stressz ellenére is 

KEDVES.
A szeretet NEM IRIGYLI mások pazar házát 

és gyors autóját.
A szeretet NEM KRITIZÁLJA a másik életét, 

mert nem tudhatja miért olyan.
A szeretet NEM KIABÁL RÁ A GYEREKRE, hogy

menjenek már el az útból, HANEM HÁLÁS, 
hogy vannak, és hogy olykor útban lehetnek.

A szeretet NEMCSAK AZOKNAK AD, akik vissza is
tudnak adni valamit, hanem éppen 

AZOKAT AJÁNDÉKOZZA meg örömest, AKIK EZT
NEM TUDJÁK VISZONOZNI.

A szeretet MINDENT ELHORDOZ, MINDENT HISZ,
MINDENT REMÉL, MINDENT ELTÛR.
A SZERETET SOHA EL NEM MÚLIK.

A drága étkészlet eltörhet, 
a gyöngysor elveszhet vagy tönkremehet, 
a földi dolgok nem tartanak örökké, de 

a SZERETET AJÁNDÉKA 
MEGMARAD.

Ismeretlen szerzõ

HA NINCS BENNEM SZERETET...

Szeretet nélkül a külsõ cselekedet semmit sem ér; viszont
mindaz, ami szeretetbõl történik, bármily csekélység, bár-
mily jelentéktelen dolog: mindenestül termékenynek fog
bizonyulni. Isten ugyanis elsõsorban azt veti latra, ki mi-
lyen indulattal cselekszik, nem azt, hogy mekkora tettet
visz végbe. Sokat tesz, akiben nagy szeretet lakik. Sokat
tesz, aki amit tesz, jól teszi. Jól pedig az tesz valamit, aki
inkább a közösség javát keresi, nem a magáét. Gyakran
szeretetnek látszik az, ami inkább a test és vér indulatából
ered: mert a természeti hajlam, az önakarat, a viszontszol-
gálat reménye, saját kényelmünk keresése ritkán marad ki
dolgainkból. Akiben igaz és tökéletes szeretet lakik, az so-
hasem önmagát keresi, hanem csak azt óhajtja, hogy min-
den Isten dicsõségére legyen. Senkire sem irigykedik,
mert a saját javának örül; és nem is akar magában örülni:
hanem minden örömön túl Istenben keresi boldogságát.
Senkinek semmi jót nem tulajdonít, hanem mindent Is-
tenre vezet vissza, aki õsforrása mindennek, akiben mint
végsõ célban minden szent éltetõ békét talál. Ó, akiben
csak egy szikrányi igaz szeretet volna, bizonyára megérez-
né, hogy minden földi jó csupa hiábavalóság.

Szeretetbõl véghez
vitt cselekedetek

TEÉRTED SZÜLETTEM...
! Szegénynek születtem, mondja az Isten, hogy te 

egyetlen kincsednek tartsál, és hogy megtalálhasd 
bennem a gazdagságot.

! Kicsinynek születtem, mondja az Isten, hogy te
kerüld a mások felett való uralmat.

! Istállóban születtem, mondja az Isten, hogy te
megtanulj tisztelni minden helyet.

! Mezítelenül születtem, mondja az Isten,
hogy le tudj mondani önmagadról.

! Jászolban születtem, mondja az Isten, hogy megértsd:
mindenkihez közel vagyok.

! Gyöngeként születtem, mondja az Isten, 
hogy ne félj tõlem sohasem.

! Fegyvertelenül születtem, mondja az Isten, 
hogy bízzál jóságomban.

! Szeretetbõl születtem, mondja az Isten, hogy te 
sohase kételkedj szeretetemben.

! Emberként születtem, mondja az Isten, 
hogy ne szégyellj annak lenni, ami vagy.

! József örökbefogadott gyermekeként születtem,
hogy megértsd: az az igazi apa, aki szeretni és óvni tud.

! Üldözöttként születtem, mondja az Isten, 
hogy te szeretetbõl el tudd fogadni a nehézségeket.

! Egyszerûségben születtem, mondja az Isten,
hogy megtanulj egyszerûnek lenni.

! Alázatosságban születtem, mondja az Isten, 
hogy te is kerülj minden hiúságot, kevélységet.

! Rejtett helyen születtem, mondja az Isten, 
hogy kerülni tudd a feltûnést, a magamutogatást.

! Gyermekként születtem, mondja az Isten,
hogy megtanulj egyszerûnek lenni, mint a gyermek.

! Teérted születtem, mondja az Isten,
hogy mindnyájan együtt térhessünk vissza az Atya házába.



„Szeretni az embert és küzdeni érte.
Meglátni a gyermekben a korán szenvedõt,
és hõn megállni Isten és ember elõtt.
Vadócba is rózsát oltok, hogy szebb légyen a föld.”

Vallotta Mécs László

TISZTELT IGAZGATÓ URAM, KEDVES MISI!
Igaz lámpása voltál faludnak, melynek fényénél szá-
zak szívták magukba a mûveltséget, kultúránk, nyel-
vünk minden szépségét. Te, aki bagivá lettél – bár
nem itt születtél – aki bagi gyermekek generációinak
segítettél felkészülni az életre, és kire iskolád diákjai
nemcsak tanítóként néztek, de mint barátjukra is,
kihez rendszeresen visszajöttek, a világ bármely tá-
jára is sodorta õket az élet, és mindig mindenhol
büszkék az iskolájukra, ahonnan elindultak.

Községünk Bag, és a Galga mente egyik kultúr-
személyiségét, emblematikus emberét veszítette el
veled. Azt mondják, nincsenek pótolhatatlan embe-
rek, de úgy hiszem, Te mégis nehezen leszel helyet-
tesíthetõ. Egy isteni titkot – a magyar nyelvet –
plántáltad kis nebulóid fejébe, és tetted ezt oly mó-
don, melyre kevesek képesek.

Hidakat építettél határon innen és határon túl,
kisebbség és többség, egymással viaskodó érdek-
emberek közé.

1981-tõl dolgoztál a bagi gyerekekért, 1990-tõl
vettél részt a falu közéletében. 2006 õsze óta, ami-
kortól együtt dolgoztunk az önkormányzatban,
minden gondolatod az iskola felújítása körül for-
gott, egy új, 21. századi iskola volt az álmod. Bár
munkád volt bõven, amikor szóltam, vagy kértelek
a készülõ pályázat elõkészítésére, egyeztetésére,
gondolkodás nélkül vállaltál minden feladatot.

Együtt, közösen adtuk át az iskoládat a gyere-
keknek, és közben figyeltem õsz szakállad alatt
megbújó gyerekes örömödet.

Szellemiséged örökre itt marad iskolánkban és
tanítványaid szívében.

Ha az iskolára gondolok, gondolunk, sokunk-
ban párosul a kép õszülõ hajaddal, gyerkõcös mo-
solyoddal.

Örülök, hogy megismertelek, hogy ismerhette-
lek és hiszem, ha még szólhatnál hozzánk, Petõfi
szavaival búcsúznál:

„Arcom víg, a bánat idejében
Nem akarom, hogy sajnáljatok.”

Tóth Gábor
Bag polgármestere
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KEDVES MISI!
Amikor utoljára beszéltem Veled, telefonon, arról ér-
deklõdtél, hogy vagyok, mikor megyek iskolába, és
azt mondtad, szeretettel vártok. Akkor kedves, és
még az ilyen esetekben megszokottnál is gyengédebb
hangodról sem jutott eszembe, ez lehet az utolsó be-
szélgetésünk.

Amikor meghallottam súlyos rosszulléted hírét,
akkor teljes szívembõl reméltem, nem az volt. Most
már tudom, hogy nem volt az. Kell még néhány szó,
amit a többiek, az iskola régi és mostani dolgozói ne-
vében elmondok Neked, mielõtt mennél!

Jól ismertél engem, és tudom, most sem zavar, ha
remeg a hangom, a térdem, és elsírom magam. Jól is-
merted mindannyiunk érdemeit, hiányosságait, és
úgy szerettél bennünket, ahogy vagyunk. Még akkor
is, ha néhányszor kemény szavaiddal ezt igyekeztél is
leplezni.

Éreznünk kell itt, a koporsó mellett, hogy soha-
sem volt gyûlölet a szívedben. Te mindent valami
magasabb, más szemszögbõl néztél, bölcs elõrelátás-
sal, amit mi sokszor fel sem foghattunk. Úgy védel-
mezted ezt a kis tantestületet, mit egy jó pásztor.

Az elmúlt néhány év az iskola-felújítással kapcso-
latos emberfölötti feladatok elé állított minket, leg-
fõképpen Téged. Sokszor kellett távol lenned ilyen-
olyan okból, és mi, csak az orrunk hegyéig látva,
bosszankodtunk, hol vagy, szükségünk van Rád! És
az utolsó pillanatig nem vettük észre, mennyire meg-
fáradtál. Mindenki azért imádkozott, hogy a Jó Isten
el ne vegyen tõlünk, pedig lehet, Te már pihenni
vágytál. Csak lassan döbbentünk rá, el kell enged-
nünk Téged, bármennyire elképzelhetetlen is, bár-
mennyire fáj is. Ki kellett mondanunk: „Uram, le-
gyen meg a Te akaratod!”

Van még valami, amit csak sejtek. Több személyes
tragédia is történt közösségünkben az utóbbi hóna-
pokban. Emlékszem, komoly, együttérzõ, néma te-
kintetedre. Arra is, amikor az utolsó ilyen esetnél
szelíden végignéztél mindannyiunkon, mint aki azt
kéri a jó Istentõl, ne bántsd õket, hadd éljenek béké-
ben családjukkal! Itt vagyok én, engem küldj!

Nem tudom, jól értettem-e azt a tekintetet, de azt
tudom, hogy többször felajánlottad személyes fele-
lõsségedet, gyakran a miénk helyett is. És azt is tu-
dom, most sem hagysz cserben bennünket. Most va-
lami magasabb, más szemszögbõl segítesz minket!

Drága Misi! Nyugodj békében!

Horváthné Bankó Edit

2009. OKTÓBER 30-ÁN KÍSÉRTÉK UTOLSÓ ÚTJÁRA 
FODOR MIHÁLYT, ÁLTALÁNOS ISKOLÁNK ELHUNYT 
IGAZGATÓJÁT A BAGI TEMETÕBEN ROKONAI, BARÁTAI, 
TANÍTVÁNYAI ÉS MINDAZOK, AKIK SZERETTÉK, TISZTELTÉK.
ALÁBBIAKBAN A TEMETÉSEN ELHANGZOTT 
BÚCSÚBESZÉDEKET KÖZÖLJÜK.
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FODOR MIHÁLY BÚCSÚZTATÁSA
BAG, 2009. OKTÓBER 30.

A világba szétszóródott Fapihék nevében szólok.
Bagtól, Valkóig, vagy Szigetszentmiklóstól New Yorkig
mindenki Téged dicsér Tanár bá’!

Így szólítottunk, mi, akik az elsõ tanítványaid
voltunk.

Napok óta cseng a telefonom, mindenki-mindenkit
hív, levelek keringenek az éterben – a tanítványaid, ím
sokan összegyûltünk.

Soha nem venném a bátorságot, hogy számon kér-
jek Rajtad bármit: miért hagytál itt bennünket, miért
mentél el?

Én, most köszönetet szeretnék mondani, a tanítvá-
nyaid nevében. Sokkal tartozunk Neked!

Olyan nyelvet beszéltél, mint amilyet senki más. A
szeretet, a megbecsülés, a jóság hangja volt a Tiéd! És
a legfõbb pedagógiai módszer: a példamutatás. Ne-
künk nem volt más dolgunk, csak élni melletted; néz-
ni, ahogy lépsz, mozdulsz, mosolyogsz, hallgatni, hogy
miként szólsz. Mi csak utánoztunk Téged!

Soha nem felejtem el az elsõ tanítási napot. Oszlop-
ba rendezõdve vártuk a zsibongóban, hogy elénk lép
egy tanítónõ. Az óvodában mindenki ezt ígérte.

Amikor szakállasan, borzasan megálltál elõttünk –
teljesen kétségbeestünk. „Hisz ez valami tévedés!” –
gondoltuk akkor, ott mind a 24-en. De pillanatok alatt
rájöttünk, és azóta csak erõsítjük egymásban: életünk
egyik legjobb napja volt 1981. szeptemberének elsõ
napja. Ugye, Te is emlékszel? Az osztálynapló Angyal
Tomi nevével kezdõdött.

Mindannyiunknak van 100 és 100 Veled kapcsola-
tos története, én a magamét tudom most elmondani.

Nálunk például családi legenda lett egy mondatod.
Az elsõ szülõi értekezleten, mindenkirõl mondtál egy
gondolatot. Amikor hozzám értél, édesanyámnak csak
annyit szóltál:

„– Asszonyom, az ön lánya, ma elõször: hangosan
kacagott!”

Majd egy év múlva a halk, csendes kisleánynak sa-
ját kezûleg eszkábáltál 4 kissé koszos lécbõl, néhány
százas szögbõl és némi damilból egy 6 húros „hárfát”.
Legalábbis Te azt mondtad a keretes szerkezetre: ez egy
hárfa – s mivel Bagon nem sok ilyen termett, én elhit-
tem Neked.

A színjátszó csoport foglalkozásán a színpad elejére
térdeltettél és azt kérted, csak pengessem, míg a többi-
ek mögöttem mozognak, majd szépen, óvatosan emel-
lé becsempészted a szöveget is. Szinte a nézõk arcába
toltál. Engem, a félénk, bátortalan lánykát. Soha nem
mernék több ezer ember szemébe nézni, soha nem

mernék milliókhoz szólni kamerákon keresztül, ha te
akkor szép óvatosan, nem veted be a titokzatos mód-
szereidet nálam.

Bagon  zeneoktatás is mûködött. Évente néhány
növendéke volt a zeneiskolának.

Amikor egy kedd délután próbára várva a Fapihé-
sek összegyûltek a mûvelõdési házban, egyszer csak be-
robbantál 24 darab jelentkezési lappal a kezedben. Azt
kérted, ezt mindenki töltse ki. Másnaptól az egész osz-
tály zongorázni tanult. Pedig lehet, hogy 1-2 hangszer
volt csak a faluban. Évekkel késõbb azt mondtad, nem
baj, ha van lemorzsolódás, ha 3-4 ember megtanul a
24- bõl hangszeren játszani, már az is nagy ajándék.
Késõbb én évekig ebbõl éltem.

Dudás Henivel, aki most New Yorkban tanít, a mi-
nap arról beszélgettünk, hogy milyen érzékletesen tud-
tad nekünk a mi nyelvünkön elmondani: szeretnétek
egy gyermeket. Soha nem felejtjük el azt a pillanatot,
amikor bejelentetted, úton van Csubi vagyis Évus. Õ
egy kollektív gyermek lett, az egész osztály Évikéje!
Kármán Janival hazafelé a posta mellett már kiabáltuk:
a tanító bácsinak gyereke lesz!!!

A rengeteg szereplés, utazás, országhatáron belül és
túl – egyik sem tanítói alapfeladat. Ezek mind a Te vál-
lalásaid voltak. Olyan plusz, amit senki nem kért Tõ-
led. Mi most mégis, térdet hajtván elõtted, köszönetet
kell mondjunk mindenért, mert nekünk mást jelent,
mint bárki másnak Pécs, Veresegyház, Tápiógyörgye
vagy Dunaszerdahely. Olyan emberi értékeket közvetí-
tettél, mint a becsület, tisztesség, õszinteség, bátorság
és a mindenek fölött álló összetartó szeretet.

Egyszer azt mondtad, Te nem szeretnéd, hogy min-
denki 4 diplomás szuper zseni legyen.

Egyetlen célod, hogy a választott szakmájában: asz-
talosként, benzinkutasként, hentesként, tanítóként
vagy épp családanyaként mindenki szépen beszéljen,
legyen tisztességes,  „de ami a legfontosabb, gyermeke-
im,” (mert néha így szólítottál bennünket), szóval ami
a legfontosabb, hogy BOLDOG EMBEREK legyetek!

Tanító bácsi, Tanár bá’! Jelentem, teljesítetted a vál-
lalásod, és most egy másfajta osztálynaplót nyitsz az
angyalok között.

Most úgy tûnik, távozol tõlünk, de mi tudjuk: ez
nem így van. Bennünk, Fapihésekben, százakban, ez-
rekben élsz majd tovább. Mert ha rajtunk múlik, biz’
isten, még az unokáink is emlegetni fogják, hogy volt
egyszer Bagon egy csodálatos tanító, élt egyszer egy re-
mek ember, akit Fodor Mihálynak hívtak.

Szigetszentmiklós, 2009. október 29.

Katona Erika
egy Fapihés tanítvány
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LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK

Pilis–Bag: 4–2; Bag–Gödöllõ: 2–1; Hévízgyörk–Bag: 0–0;

FELNÕTT TABELLA (2009. NOVEMBER 2-ÁN)
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Biatorbágy 15 11 4 0 37
2. Újlengyel 15 11 2 2 35 
3. Tápiószecsõ 15 11 2 2 35
4. Veresegyház 15 10 1 4 31
5. Üllõ 15 7 2 6 23
6. Felsõpakony 15 6 5 4 23
7. Bag 15 6 4 5 22 
8. Örkény 15 5 7 3 22
9. Tárnok 15 6 3 6 21

10. Diósd 15 6 2 7 20 
11. Pilis 15 4 5 6 17
12. Hévízgyörk 15 3 7 5 16
13. Gödöllõ 15 4 3 8 15
14. Kerepes 15 2 1 12 7
15. Budakalász 15 1 3 11 6
16. Erdõkertes 15 0 3 12 3

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK
Pilis–Bag: 5–0; Bag–Gödöllõ: 1–1; Hévízgyörk–Bag: 5–2;

IFJÚSÁGI TABELLA (2009. NOVEMBER 2-ÁN)
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Hévízgyörk 15 11 3 1 36
2. Budakalász 15 11 1 3 34
3. Biatorbágy 15 11 0 4 33
4. Felsõpakony 15 10 0 5 30
5. Tárnok 15 9 2 4 29 
6. Veresegyház 15 9 1 5 28
7. Üllõ 15 9 1 5 28 
8. Tápiószecsõ 15 9 1 5 28
9. Pilis 15 9 0 6 27

10. Bag 15 6 1 8 19 
11. Diósd 15 5 2 8 17
12. Örkény 15 5 1 9 16
13. Gödöllõ 15 3 2 10 11
14. Újlengyel 15 2 1 12 7
15. Erdõkertes 15 1 2 12 5
16. Kerepes 15 1 0 14 3

OLVASÓNK ÍRTA"

Édesapám 
90. születésnapjára 
ajánlom:
Falu szélén, árok alja mellett
volt a mi rétünk, onnan volt 
a takarmány, széna minékünk
Csattan az ostor, szekér megáll,
gyermekek hada nevetve 
szaladgál.
Napba hunyorítva széjjel 
néznek, és megcélozzák 
a frissen rakott boglyát.
Két testvér kaszát fog, rendet
vágva, fütyülve végzik a munkát.
Virág illat veszi õket körbe, 
friss vágott fû lesz a fûszere.
Meg-megállnak, nagyokat 
húznak a korsóból a forrás 
friss vizébõl.
Gyermekekhez lépve, kínálják
õket. Mintha nem hallanák, 
folytatják a játszást 
és viccelõdnek.
Mérges a két apa, tekintetük
pásztázza a múlt heti munkát,
leteszik a kaszát. Fogja egyik 
az ostort, másik megy 
a szekérhez, befogja a lovat.
Megindul a szekér, rakják két 
oldalt a szénát, gyerekekhez 
érve mosolyog már a testvérpár
Egymásra nézve jut eszükbe 
nékik, nem különb gyermekek
voltak õk is.
Misa fogja kisfiát, felteszi 
megrakott szekérre, lányok fiúk
felkerülnek melléje.
János fáradtan felveszi az ostort,
csettint vele egyet, megindul 
a szekér.
Távolból harangszó 
válaszol bim-bam.
Fáradt kis csapat még egyszer
szétnéz, homályból int az öreg
eperfa, édes álomba ringat a
lombja zenéje, édes suttogása.
Szekér megy csendben
nem a gyermekek kacagása 
kíséri útját haza a megrakott
szekérnek, hanem 
a kerekek csendes zenéje.
Itt-ott kutyák hangja jelzi, késõ
van, lassan csend borul a tájra.

Zdenkóné Tóth Margit

Az Aszódi Járõrörs járõrszolgálatának
0-24 óráig hívható telefonszáma: 

06-20/516-5940

Baba-Mama klub 
az óvodában
2010. január 18.,
február 15.
A foglalkozások
16.30-kor kezdõdnek

SIPOS JÓZSEF GYEPMESTER
Tel: 06-20/203-2359

Veblap: www.ebfarm.eoldal.hu
e-mail: ebfarm.sipos@gmail.hu
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HÉTFÕ–PÉNTEK: 12–20 óra



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.

#

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

IMPRESSZUM!
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ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK 
FALUNK MINDEN LAKOSÁNAK

Bag Nagyközség Önkormányzata

SZERETETTEL MEGHÍVJUK
falunk minden lakosát, karácsonyi mûsorunkra, 
amelyet 2009. december 20-án, vasárnap 18 órakor 
tartunk a bagi Dózsa György Mûvelõdési Házban. 

KARÁCSONYI KONCERT 
A BAGI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN
A karácsony estéjét megelõzõen ismét világhírû mûvészek látogatnak Bagra, a római 

katolikus templomba. A tavalyi nagysikerû Pitti Katalin-Virág András komolyzenei est után,  
december 19-én, este fél hétkor Tokody Ilona Kossuth- és Liszt-díjas, érdemes és kiváló 

mûvész valamint Európa legjobb tenorjának tartott Muskát András jótékony célú komoly zenei
dalestje lesz Török Géza orgonamûvész-karmester közremûködésével. 

Adományjegyek kaphatók 2.000 Ft-os áron a polgármesteri hivatalban 
és az Árvácskás virágüzletben. 


