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2010. február ! XVII. évfolyam 2. szám ! Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja ! Ára: 100 Ft

ÓVODABÁL
2010. január 30-án tartotta az
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
bálját a mûvelõdési házban. 
Pillanatképek láthatók lapunkban 
a jó hangulatú eseményrõl.

5. oldal

KIÁLTÁS ISTEN UTÁN
A böjt a test kiáltása Isten után, 
kiáltás a mélységbõl, abból a szaka-
dékból, ahol a legmélyebb 
sebzettségünkkel és beteljesületlen-
ségünkkel találkozunk

5-6. oldal

INTERJÚ TÓTH MIHÁLLYAL 
„Magamat, gondolatom Másoknak
juttatom, Egésznek tevéssel Teszek
emberséget.” Igy foglalta össze 
tartalmas, máig mozgalmas életét
lapunknak Tóth Mihály.

8. oldal

!

"

A vendégeket Pazsitka Zoltánné, a mûvelõdési ház ve-
zetõje köszöntötte, majd elmondta, hogy a mûsor

után a jelenlévõk maradjanak még és fogyasszanak a Dropp
és Tsa. Kft. készítette finomságokból, és kóstolják meg a
Muharay Elemér Népi Együttes felsõs csoportjának tagjai
(pontosabban szüleik) által sütött süteményeket is. Bag
Nagyközség Önkormányzata nevében dr. Péter Mihály al-
polgármester köszöntötte a vendégeket, Basa Antalt, az

Aszódi Kistérség Többcélú Társulásának elnökét, Eszes Ka-
talint, a társulás irodavezetõjét, Bobál Istvánt, a szomszé-
dos Hévízgyörk polgármesterét. Péter Mihály beszédében
elmondta, hogy fontosnak tartja ezt az eseményt, hiszen al-
kalmat ad arra, hogy a szomszédságban élõ települések civil
szervezetei megismerhessék egymást, lehetõséget ad össze-
fogásukra egy-egy ilyen találkozó.

Folytatás a negyedik oldalon

SZOMSZÉDOLÁS
KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT – BAG
2010. január 16-án Szomszédolás címmel Galga menti, pontosabban kistérségi kulturális találkozó
volt falunkban. Ez az alkalom része volt a Komplex Kistérségi Kulturális Napok címû rendezvénysoro-
zatnak, amelyet az aszódi kistérségi társulás szervez. 
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A nyerõ 21 - MISZSZ vakációköszöntõ nyári tábor 2010
http://www.aszodikisterseg.hu/index.php?menu_id=35&action=2&tender_id=560

Napfény Ifjúsági és Sporttábor pályázatot hirdet kedvezményes osztálykirándulásra, erdei iskolára, táborozásra az Õrségben
http://www.aszodikisterseg.hu/index.php?menu_id=35&action=2&tender_id=561

A bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének, valamint közösségi buszok beszerzésének támogatása
http://www.aszodikisterseg.hu/index.php?menu_id=35&action=2&tender_id=562

A települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációját megalapozó vizsgálatok és dokumentáció elkészítésére, valamint 
a bezárt lerakók egyes fenntartási-megelõzõ munkálatainak elvégzése

http://www.aszodikisterseg.hu/index.php?menu_id=35&action=2&tender_id=563

Humanitárius település cím
http://www.aszodikisterseg.hu/index.php?menu_id=35&action=2&tender_id=564

Mentálhigiénés alapfokú továbbképzés pedagógusoknak
http://www.aszodikisterseg.hu/index.php?menu_id=35&action=2&tender_id=565

KISTÉRSÉGI LEHETÕSÉGEK
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Tóth Gábor polgármester az alábbi le-
velet küldte a Jobbik Magyarország
Mozgalom bagi szervezete vezetõjé-
nek, Spitzer Károlynak. A levél, amely
2009 december 2-án kelt, nem enge-
délyezte a Jobbik Magyarországért
Mozgalom 2009. december 5-re meg-
hirdetett rendezvényének megtartását
a bagi mûvelõdési házban. Azóta az
engedélyezés körül vita támadt, ezt kí-
vánja eloszlatni a levél leközlése. 

Tisztelt Elnök Úr!
Mi, mint Bag Nagyközség Önkormány-

zatának polgármestere és jegyzõje, a 2009.
december 5-re tervezett rendezvényüket a
bagi Dózsa György Mûvelõdési Házban
nem engedélyezzük.

A településen kiosztott szombati falugyû-
lésnek meghirdetett összejövetelük plakátján
a betiltott Magyar Gárda szerepel résztvevõ-
ként. Egy betiltott szervezet jelenlétét nem
támogatja a település vezetõsége.

Kérem a fentiek alapján tegyék át ren-
dezvényüket egy másik idõpontra, ne mos-
sák össze a Gárda nevével.

Kijelentjük, hogy a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom összejövetele ellen azon-
ban semmilyen kifogásunk sincs, egy másik
idõpontban történõ megrendezését elõzetes
írásos bejelentés alapján támogatjuk.

Bag, 2009. december 2.
Beke Andrea jegyzõ

Tóth Gábor polgármester

A tények magukért beszélnek
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BAGI POLGÁRÕR HÍREK$

TRAFFIPAX FEBRUÁR

13. Veresegyház Erdõkertes
14. Váckisújfalu Erdõkertes
15. Erdõkertes Veresegyház
16. Váckisújfalu Veresegyház
17. Erdõkertes Váckisújfalu
18. Iklad Kartal
19. Kartal Iklad
20. Iklad Kartal
21. Kartal Iklad
22. Iklad Kartal
23. Kartal Iklad
24. Iklad Iklad
25. Kartal Iklad
26. Iklad Kartal
27. Kartal Iklad
28. Iklad Kartal

Az Országos Rendõr-fõkapitányság pályázatot hirdet a középfokú oktatási intézmények elsõ, máso-
dik vagy harmadik évfolyamán tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befeje-
zésének elõsegítésére és a rendõri pálya választásának ösztönzésére

Budapesten, illetve megyénként 11 fõ részére a 2009/2010 tanév második félévére

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú oktatási intézmé-
nyek nappali tagozatának elsõ, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmi-
lyen tantárgyból nem kötelezettek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi át-
lageredményük pedig legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az
alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen elõélet;
d) a rendészeti szakközépiskolába vagy a Rendõrtiszti Fõiskolára való, a középfokú oktatási in-

tézmény elvégzését követõ jelentkezés, a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges ta-
nulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítése, valamint ezt követõen a hivatásos szolgálati viszony
vállalása;

e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének, és a tanulmányok ennek meg-
felelõ - a szakiskolai tanulmányok befejezését követõ tanévben történõ - folytatásának vállalása;

f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és
a vele egy háztartásban élõknek az életvitele nem veszélyezteti a szolgálat törvényes és befolyástól
mentes ellátását;

g) egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során
történõ, valamint a támogatás idõtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban
történõ vállalása;

h) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követel-
ményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, to-
vábbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat elõzetesen, és a támogatási szerzõdés hatályá-
nak tartama alatt a rendõrség bármikor megvizsgálhatja.

A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE

A pályázatot elnyerõk számára a támogatást a rendõr-fõkapitányságok biztosítják saját költ-
ségvetésük terhére, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévõ idejére az
alábbiak szerint:

a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség, és a men-
zai ellátás költségeinek teljes körû térítésével, vagy - a szerv választása szerint - étkezési utalvány
biztosításával;

b) tanévenként - számla alapján, személyenként legfeljebb 25.000 forint értékben - ruházko-
dási segéllyel;

c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történõ, teljes mértékû térítésé-
vel, az egyéb taneszközök esetében pedig - ugyancsak számla alapján - tanévenként és személyen-
ként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);

d) az elõzõ félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel
folyósított pénzbeni juttatással:

– 3,00-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap,
– 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap,
– 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap
összegben.

EGYÉB TUDNIVALÓK

A pályázatot 2010. február 10-ig kell a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjének megküldeni.

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen elõélet igazolására szolgá-
ló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata,
érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos há-
ziorvosi véleményt, a rendõrség által végzendõ alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájáru-
lást, a személyes adatok kezeléséhez történõ írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói jogviszony és
a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállá-
sáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat melléklete-
ként kell benyújtani.

A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálá-
sára kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezõk alkal-
massági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálato-
kat a pályázat elbírálása során a rendõrség kötelezõ jelleggel végzi el. A támogatás idõtartama alatt
évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolt-
tá teszik, a rendõrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.

A pályázatokat a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje által kijelölt személyekbõl álló bi-
zottság bírálja el és készíti elõ döntésre.

A támogatás odaítélésérõl a bizottság javaslata alapján a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõje dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2010. február 28. A pályázatot nyert tanulókkal
a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság támogatási szerzõdést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a PMRFK Humánigazgatási Szolgálat Kiképzési
Alosztálytól kérhetõ (Tel.: 06-1-443-5800/30-533)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Turai betörés

2010. január 30-án 00:30 órakor egy
turai polgárõr bejelentést tett a Gödöllõi
Rendõrkapitányságra, mely szerint Tura,
Thököly utca végén egy fekete színû gép-
jármû áll, melybõl két, fehér overallba öl-
tözött személy szállt ki, majd a Kossuth L.
u. egyik családi ház kertjén keresztül a ház
felé indultak. A polgárõrök a két személy
után indultak, akik õket észrevették és fu-
tásnak eredtek, majd kb. 50 méter után az
egyik személyt a földön fekve találták,
akit a járõr kiérkezéséig feltartóztattak a
másik személy a helyszínrõl elmenekült.

A feltartóztatott H. L. G. 34 éves gö-
döllõi férfi a helyszínen úgy nyilatkozott,
hogy a Kossuth L. úton lévõ egyik házba
akart társával betörni, anyagi gondjai eny-
hítése miatt. A helyszínre érkezõ járõrök
H-t elõállították. Az elõállítás ideje alatt
érkezett a bejelentés a Gödöllõi Rendõr-
kapitányságra, mely szerint Tura egyik
családi házában egyedül élõ idõs hölgyet
két férfi bezárt a fürdõszobába és értékei
átadására szólították fel. H. kihallgatása
során elmondta, hogy társával, Õ.B.G. 28
éves aszódi tartózkodási helyû férfivel tör-
tek be az idõs sértetthez, mivel azt gondol-
ták, hogy a ház üres. A házban, kutatás
közben észlelték, hogy a hölgy az ágyban
alszik, akit aztán a fürdõszobába zártak,
hogy ne értesíthessen senkit. 

Gödöllõi Rendõrkapitányság

A bagi polgárõrök az elmúlt hónapban
323 óra szolgálatotteljesítettek. 2010.
január 16-án a bagi mûvelõdési ház elõtt,
január 18-án pedig temetésen biztosítottak
külön felügyeletet.



4  BAGI HÍRLAP 2010 FEBRUÁRKÖZÉLET

Folytatás az elsõ oldalról

Elsõként Pásztor Éva Mária lépett színpadra. Õ
Versegrõl érkezett, joghallgató, de most gyönyörû
hangján népdalokat énekelt. 

Õt követte az aszódi Breda zenekar, Bóka Bori,
Dian Tibor, Farkas Gábor és Rónai Lajos. Moldvai
összeállítást hallhattunk tõlük. Õk zenélnek egyéb-
ként minden héten pénteken Aszódon a Csengery
Dénes Általános Iskolában 17.30-tól kezdõdõ tánc-
házban is.

A következõ fellépõ a bagi Muharay Elemér Népi
Együttes felsõs tánccsoportja volt, akik bodrogközi
táncokat adtak elõ, majd a Szent András-dombi kisbe-
tyárok következtek Galgahévízrõl. 10 év körüli három
fiúcska betyárnótákkal szórakoztatta a közönséget. 

Majd Vadnyugati mulatós következett a hévíz-
györki amatõr színtársulat elõadásában. Ezt követõ-
en az ikladi Blau Blume tánccsoport német táncokat
adott elõ, a kartali Humorzsák színjátszó csoport A
három pösze lány címû mesét adta elõ. Hegyi 
Alexandra Domonyból egy cigány népmesét mon-
dott el Csodatarisznya címmel.

Ezt követõen az aszódi Podmaniczky Mûvészeti
Iskola növendékei léptek színpadra: McFegan Luj-
za, Pintér Zsolt, Katona Márk és Szonda Fanni zon-
gorázott. Az utóbbi a fent említett iskolának már
csak volt növendéke, jelenleg a Bartók Béla Zene-
mûvészeti Fõiskola hallgatója. Turáról egy kis mese-
mondó érkezett, Sóti Félix, aki  a Kismalac és a far-
kasok címû mesét mondott el. A mûsort a bagi nyug-
díjasklub Rozmaring vegyes kórusa zárta bagi nótá-
kat dalolva. 

-kr-

SZOMSZÉDOLÁS

A Kontakt Alapítvány Támasz-pont irodá-
ját 2002-ben nyitottuk meg Gödöllõn, a
hátrányos helyzetû vagy iskolából lemor-
zsolódott fiatalok életvezetésének támo-
gatására. Az alapítvány célja az volt, hogy
visszasegítse a nehéz helyzetû embere-
ket a munkaerõpiacra, támogassa õket
az általános iskola befejezésében vagy
szakma megszerzésében. Ennek ered-
ményeként a térségben közel 400 fõvel
kerültünk kapcsolatba, és 110 fiatal he-
lyezkedett el munkába vagy képzésbe.

Az Európai Unió által támogatott pá-
lyázatok 2005-ben lehetõvé tették az
ügyfélkör bõvítését. Már nemcsak a fiata-
lok, hanem a térségben élõ álláskere-
sõk is igénybe vehetik szolgáltatásain-
kat. Az  alapítványnál dolgozó munkavál-
lalási tanácsadók és szociális munkások
segítenek az ügyfeleknek a megfelelõ ál-
láshelyek feltérképezésében, munkata-
nácsadáson a személyes célok megfogal-

mazásában, illetve pályatanácsadás ke-
retén belül az érdeklõdésének vagy ké-
pességeinek megfelelõ szakmai képzés
kiválasztásában. Az iroda specialitása,
hogy egyéni igényekre épülõ, komplex
szolgáltatást nyújt. 

SZOLGÁLTATÁSAINK:
– munka-, pályatanácsadás,
– kulcskompetenciák fejlesztése, 
– alapismereti számítástechnika tanfo-
lyam (megfelelõ számú jelentkezõ esetén),
– álláskeresési tanácsadás,
– pszichológiai támogatás,
– egyéni és csoport foglalkozások, az ál-
láskeresés elõsegítése érdekében.

Ügyeleti idõpontokban a fenti szolgál-
tatásokat a már velünk együttmûködõ te-
lepüléseken is biztosítjuk. Ebben a formá-
ban tudunk segítséget nyújtani Zsámbo-
kon, Dányon, Aszódon, Turán és Bagon is. 

Bagon, a fenti szolgáltatások mellett,
felzárkóztató osztályokat szervezünk,
hogy azok, akik nem szerezték meg az ál-
talános iskolai végzettségüket, de leg-
alább 4 befejezett osztállyal rendelkez-
nek, folytathassák tanulmányaikat az 
5-6. osztályokban. Csoportjainkat megfe-
lelõ számú jelentkezõ esetén tudjuk elin-
dítani. A jelentkezõk számára a program-
ban való részvétel ingyenes.

Várjuk mindazok jelentkezését,
akik csatlakoznának a felzárkóztató is-
kolai programhoz vagy úgy érzik, hogy a
fenti szolgáltatások valamelyikével se-
gítséget nyújthatunk.

Elérhetõek vagyunk Bagon: kedden-
ként a Mûvelõdési Házban 9-11 óra kö-
zött, Illetve elõzetes egyeztetés után
egyéb idõpontokban is.

Koczka Klára Tel: 0620/263-55-34,
0628/514-121 

SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK A VÁLTOZTATÁSHOZ!

"
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BÖJT DEFINÍCIÓJA: TÁPLÁLÉKTÓL ÉS EZZEL EGYÜTT A
KEDVTELÉSEKTÕL VALÓ ÁTMENETI TARTÓZKODÁSNAK
AZ A FAJTÁJA, MELYNEK SZELLEMI CÉLJAI VANNAK 

Nagyböjt elején megkérdezhetjük magunkat, hogy vajon
elaludt-e az egyház, hiszen többé-kevésbé eltörölte a böjtöt,
míg az utóbbi években az orvostudomány és az egyre népsze-
rûbb meditációs mozgalom pedig mintha újra fölfedezte vol-
na azt. Az egyház tény és való, elfelejtette a böjtölést, mint hi-
tének és imádságának kifejezési formáját. 

Ennek leginkább két ismert oka van: egyrészt a testet és a
lelket elválasztották egymástól, ezáltal a böjtölés tisztán szel-
lemi beállítottsággá vált. A gyakorlatból kikopott a testi böj-
tölés, mert a szellem szabadságát hangsúlyozták. A testi böjtö-
léssel együtt azonban eltûnt a böjt szelleme is. 

Jóléti társadalmainkban egyre többen böjtölnek, mert jel-
lemzõ ránk a túltápláltságból adódó elhízás. Egyesek erre

szintén túlzott reakcióval reagálva, agyonkoplalják magukat,
és futnak az utolérhetetlen topmodellek még inkább utolérhe-
tetlen darázsderék ideálja után. Rendszerint azonban gyomor-
fekély vagy más betegség a vége ennek a futásnak.

A keresztény hagyomány azonban nem áll meg a böjt jó-
tékony testi hatásainál. Mivel az embert a test és lélek egysé-
geként tekinti, a test egészségét és a lélek tisztaságát szorosan
összefüggõnek tudja. A böjt megszenteli a testet, amely a Lé-
lek temploma. 

A böjt Isten jelenlétébe helyez. Megóv minket attól, hogy
gyors pótkielégülésekkel eltakarjuk lelkünk ínségét, és ezáltal
nyitva hagyja bennünk azt a sebet, azt az ínséget, amelyet egye-
dül Isten gyógyíthat meg. A böjt kiváló lehetõség a bûnök és a
szenvedélyek elleni harcban, amelyben a cél a szív tisztasága. A
harc az ellenség kitapintásával kezdõdik. A böjtben önma-
gunkkal találkozunk, föltárja szívünk ürességét, megmutatja

A böjt a test kiáltása Isten után
„Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, 

hogy õ már valami mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik 
és elalszik az Isten utáni éhség és vágy, aki nem vágyakozik az nem virraszt, 

és aki nem virraszt, azt alva fogja találni az érkezõ Võlegény. A böjt a test kiáltása Isten után,
kiáltás a mélységbõl, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel 

és beteljesületlenségünkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. 
A magunk mélységében ugyanis Istennel találkozunk. Erõtlenségünk mélysége Isten mélysége 

után kiált: „abyssus abyssum invocat”. örvény az örvénynek kiált. 
(Anselm Grün: Böjt – Test és lélek imája) 
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Idén is jó hangulatban szórakoztak, akik részt vettek az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
bálján 2010. január 30-án a bagi mûvelõdési házban. Íme néhány pillanatkép az eseményrõl.

ÓVODABÁL

"



gyenge és veszélyeztetett pontjaimat, hogy hol kell fölvennem a
küzdelmet. Rámutat arra, hogy hol hibázhatjuk el embervoltun-
kat a hármas kísértésben, amelyben Jézusnak is része volt. Õ
példát adott arra, hogyan gyõzzük le ezeket. Õvele a megkísér-
tés hegye a Paradicsom hegyévé alakulhat, és nekünk is angya-
lok szolgálhatnak, amint ez Jézussal is történt. 

A böjt átformálja és megszelídíti a bennünk élõ romboló
erõket. Alázatra, engedelmességre és imádságra nevel, melyek a
szív kapujának hûséges õrizõi. Árnyoldalaink megismerése, bu-
kásaink ui. elvezetnek bennünket a határaink megismeréséig, és
így alázatosabbá válhatunk. Tapasztaljuk, hogy nem vagyunk
elegendõek önmagunk számára, hogy nem vagyunk urai még
saját magunknak sem. Csak az érzi ugyanis a beteljesedés utáni
vágyat, aki éhesen ül Isten jelenlétére várakozva. 

A jóllakott test. elnehezül, és eltompítja vele együtt a szív
éberségét is. Az éhezõ azonban a testében érzi, hogy rászorul a
kívülrõl jövõ beteljesülésre. Látja, hogy a teste megköveteli a sa-
ját jogait, hogy a szelleme nem kezelheti a testét rabszolgaként.
Az így megõrzött tiszta szív azonban jótékonyan visszahat a tes-
ti egészségre is. A böjt ugyanis nem tisztán a test dolga, amint az
imádság sem csupán a lélek dolga. Az imádság mindig is testtel
és lélekkel végzett imádság a keresztény életben. A böjt ezt az
imádságot teszi intenzívebbé. 

A böjtben felébred a szeretet, amely egyedül tud csodákat el-
érni, szíveket megváltoztatni, és az üdvtörténetünk errõl az
örömhírrõl diadalittasan tanúskodik. 

A böjt egyben a bûnbánatnak is a jele. Az ember megmutat-
ja, hogy nem ragaszkodik a bûnhöz, hanem újra Istenhez szeret-
ne fordulni. A bûnbánat azt is jelenti, hogy nem tagadjuk le
megzavart létünk szenvedéseit, hanem a testünkben kihordjuk
õket, és végigszenvedjük bûneink következményeit. A bûnbá-
natban megszûnik az elszakítottság, visszatalálunk önmagunk-
hoz és a közösséghez és a megbékéléshez. 

A böjt elvezet az önismerethez, Istenhez és a felebaráthoz való
helyes magatartáshoz. 

– A test és lélek gyógyszere.  
– Nélkülözhetetlen a lelki életben való növekedéshez. 
– Nélküle nincs hatékony küzdelem a bûnök, a szenvedélyek 

és a gonosz lelkek ellen.  

Böjt áldásai, az áttörések területei:
– Szellemi fogékonyság, érzékenység 
– Megalázkodás által új szív – szabadulás a keserûségbõl, 

haragból, indulatoktól, meg nem bocsátástól 
– Hit és bátorság a félelem helyén 
– Egészség és gyógyulás – természetes kitisztulás és 

természetfeletti gyógyulás 
– Szabadulás démoni megkötözöttségekbõl, 

rossz szokásoktól, szenvedélyekbõl szt
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ISTEN BESZÉDÉVEL TÁPLÁLKOZZUNK,
HALLJUK MEG A HANGJÁT, ÉRTSÜK MEG 
AZ AKARATÁT, ÚJULJON MEG A HITÜNK, 
ÉS TAPASZTALJUNK ÁTTÖRÉSEKET 
SZEMÉLYES ÉLETÜNKBEN 

“

Receptek böjti idõszakra
A keresztények két fõ böjti idõszaka a karácsony elõtti
advent négy hete és a húsvét elõtti negyven nap, ebbõl
a második a szigorúbb. A negyvennapos böjt a közép-
korban rendkívül szigorú volt, szerdán, pénteken és
szombaton csak kenyeret és sót fogyasztottak, napjában
egyszer, a jóllakás és a húsevés pedig a többi napokon
sem volt megengedett. A katolikus egyházban a II. Vati-
káni Zsinat óta már csak a hamvazószerdát, a nagypén-
teket és a nagyböjti idõszak péntekjeit veszik szigorúan.

HAGYOMÁNYOS BÖJTI ÉTELEK

CIBERELEVES
Hozzávalók: 1 dl tejföl, 1 dl tej, 4-5 gerezd fokhagyma, fél
citrom, 1 evõkanál liszt
Elkészítés: Tegyél fel kb. 1,5 liter vizet fõni, add hozzá a
vágott fokhagymát, forrald fel. Habard be az egy evõkanál
liszttel elkevert tejjel és tejföllel, fél citrom levével ízesítsd
savanykásra, majd kis lángon melegítsd át. Pirított ke-
nyérkockákkal tálald!

ZÖLDBORSÓKRÉMLEVES
Hozzávalók: 35 dkg fagyasztott zöldborsó, 1 nagyobb
burgonya, 1 kisebb sárgarépa, 1 kis fej vöröshagyma, 1
gerezd fokhagyma, 1,5 db zöldségleveskocka, 1 csokor
petrezselyemzöld, 2 evõkanál tejszín, 1 evõkanál olíva-
olaj, só, bors
Elkészítése: A krumplit és a többi zöldséget tisztítsd meg,
vágd fel (a vöröshagymát és egy gerezd fokhagymát
hagyd egészben). A borsót olajon futtasd meg, engedd fel
kb. 8 dl vízzel, add hozzá a leveskockát, a krumplit, az
egészben hagyott vöröshagymát és az 1 gerezd fokhagy-
mát. Fõzd puhára kis lángon (kb. 20 perc). Vedd ki belõle
a vöröshagymát és a fokhagymát, s tegyél félre két-há-
rom evõkanál zöldborsót is. A maradékot turmixold ösz-
sze, add hozzá a tejszínt. Sóval, borssal fûszerezd. Tála-
láskor az egészben hagyott zöldborsóval és finomra vá-
gott petrezselyemzölddel díszítsd.

RÉPASALÁTA ALMÁVAL
Hozzávalók: 3 db nagyobb sárgarépa, 2 db alma, 2 evõ-
kanál darált dió, citromlé
Elkészítés: A sárgarépát vastagabbakra, az almákat vé-
kony cikkelyekre vágd, az egészet jól keverd el, szórd meg
a darált dióval, és citromlével ízesítsd. Hasonló a fekete-
retek-saláta (40 dkg fekete retek, 1 közepes vöröshagy-
ma, petrezselyem, só, olaj), elkészítése ugyanilyen egy-
szerû: vágj mindet apróra, keverd össze, sózd, és locsold
meg egy kevés növényi olajjal. Rozskenyér illik hozzá.

CÉKLALEVES
Hozzávalók: 2 kg cékla, 2 sárgarépa, 1 zeller, 2 fej vörös-
hagyma, rozskenyér, babérlevél, bors, só, cukor, citromlé
Elkészítés: A nyers céklát mosd meg, hámozd meg, majd
nagy lyukú reszelõn reszeld le. Önts rá elõzõleg felforralt,
langyos vizet, annyit, hogy ellepje, és fedd be rozskenyér-
rel. Öt-hat napig hagyd állni meleg helyen, így megsava-
nyodik. Szûrd le, a levét tedd félre. A sárgarépából, a zel-
lerbõl, a hagymából néhány babérlevél és pár szem feke-
tebors hozzáadásával fõzz zöldséglevest, szûrd át, és add
hozzá a cékla erjesztetett levét. Sóval, kevés cukorral, cit-
romlével ízesítsd!

"
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– Kérlek, beszélj a családodról és életed fõbb állomásairól.
– Õsi bagi családból származom, amelyet évszázadokra

vissza tudok vezetni. 1935. október 10-én születtem itt Ba-
gon, a családi házunkban – akkoriban még sokan születtünk
így. Elsõ gyermek voltam, s bár én is sokat betegeskedtem,
mégis én maradtam életben, ugyanis az utánam született 2
testvérem még születésük évében meghalt tüdõbajban, ami
akkoriban népbetegség volt a falunkan. Bagon végeztem el a
8 osztályt, majd ipari tanuló lettem a Ganz-Mávagban. 1 évig
voltam itt tanuló, majd a gödöllõi gépjármûjavító részleg ta-
nulója lettem, és itt szereztem szakmunkás-bizonyítványt  mint
géplakatos. A vizsga után itt kezdtem el dolgozni.

l955-ben házasságot kötöttem Sápi Juliannával. Még ab-
ban az évben behívtak katonának, 2 év múlva szereltem le, és
újra munkába álltam. Rövidesen megszülettek a gyermekeink,
Julianna és Tibor. 1960-tól az üzem géplakatos szakoktatója
lettem, és Gödöllõn is óraadó tanár lettem a 202-es iskolában.

1967-ben hazahívtak a község vb-titkárának, ezt a tanácsi
munkát l975-ig végeztem. Aztán visszamentem a régi munka-
helyemre géplakatosnak. l975 márciusában a Gödöllõi KKM
Vállalathoz kerültem szakoktatási elõadónak. Itt l986-ig dol-
goztam, majd Aszódra – a tanács költségvetési üzeméhez – ke-
rültem, mint házkezelõség vezetõ. l992-ben az üzemet felszá-
molták, így rövid ideig munkanélküli lettem. l993-ban pedig
nyugdíjba vonultam.

– Tudtommal a feleségeddel együtt aktívan részt vettél a
bagi tánccsoportban a kezdetektõl fogva, sõt a te ötletedként
született meg – az ifjúsági tánccsoport kibõvítéseként – a ré-
gi táncosok bevonása a tánccsoportba.

– Igen. 1974-ben Bagó József – az akkori mûvelõdési ház
vezetõje, Polonyi Péter – járási mûvelõdési osztály dolgozója,
és jómagam összehívtuk a régi táncosokat, és l975. január 27-én
Berkes Eszter tánctanár vezetésével megtartottuk az elsõ ösz-
szevont táncpróbát. l976-ban pedig fölvettük régi patroná-
lónk, Muharay Elemér nevét, és azóta is így hívják a már or-
szágos, de mondhatom, világszerte ismert táncegyüttesünket.
Akkor én lettem az együttes társadalmi vezetõje. Egy pályá-
zatra elkészítettem a Muharay Elemér Hagyományõrzõ Népi
Együttes történetét a kezdetektõl fogva l985-ig, melyet gaz-
dag képanyaggal is illusztráltam. Természetesen azóta is folya-
matosan rögzítem az együttessel kapcsolatos eseményeket és
készítem róluk a fényképeket. Mindezekért l980. augusztus
20-án a közmûvelõdésben végzett kiváló munkámért Pozsgay
Imre mûvelõdési minisztertõl a „Szocialista Kultúráért” ki-
tüntetésben részesültem.

– Úgy tudom, a helyi sport is a szívügyed volt.
– Igen, de nemcsak volt, hanem van és lesz is. l995 nyarán

igen nehéz helyzetben volt Bag labdarúgó csapata. Akkor vá-
lasztottak meg a labdarúgó sport elnökének. Sikerült az anya-
gi helyzetet rendezni. Ez után labdarúgó csapatunk minden 2.
évben bajnokságot nyert, és feljutottunk a Pest megyei baj-
nokság 1. osztályába. 1997-ig töltöttem be az elnöki funkciót,
ettõl az idõtõl pedig tiszteletbeli elnökként tevékenykedem.

Elkészítettem l998-ban Bag labdarúgása l921-tõl l998-ig címû
kötetemet, amelyben a 77 év történéseit, sikereit dolgoztam
fel képanyaggal alátámasztva. Természetesen azóta is hûsége-
sen évenként lejegyzem a sport történéseit.

– Úgy tudom, Misikém, hogy te nemcsak a sportról és a
népi táncosokról gyûjtöttél és írtál, hanem sok minden más-
ról is.
" Igen, sok más témát is feldolgoztam:
" 1979-ben:  Bag község földrajzi nevei és Bag keresztnevei

l700–l975-ig címmel írtam tanulmányokat;
" 1980-ban Bag község rövid története a kezdetektõl 1980-ig

címû tanulmányomat írtam meg, amelyet késõbb kiegészí-
tettem az Adalékok Bag történetéhez címû értekezésem-
mel;

" l981-ben a Bag mai család- és ragadványnevei címû tanul-
mányom készült el; elkészítettem a Bagi kõtörõk történe-
te 1850–1950-ig címû tanulmányomat is;

" l983-ban a Köszöntések és megszólítások Bag községben
címû tanulmányom készült el az ELTE kiadásában;

" 1987-ben elkészítettem egy pályázatra Bag halotti szoká-
sainak leírása címû értekezésemet, amelyért az Országos
Néprajzi és Nyelvjárási Gyûjtõpályázat III. helyezéséért cí-
men oklevelet kaptam – ezt is az ELTE adta ki;

" l991-ben Gödöllõ és a gödöllõi járás utcaneveinek névta-
ni vizsgálata címû értekezésem jelent meg szintén az ELTE
kiadásában.

" Írtam verseket is, amelyek közül több megjelent különbö-
zõ kiadványokban, amelyekért 1997-ben „Aranytoll okle-
vélben” részesültem Miskolc városától;

„Magamat, gondolatom Másoknak juttatom,  
BESZÉLGETÉS TÓTH MIHÁLLYAL, AKI 2009-BEN ÉLETMÛVÉÉRT 
„BAG KÖZSÉGÉRT“ DÍJBAN RÉSZESÜLT
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" 1997-ben elkészítettem a Bagi útikalauz címû mûvemet,
amelyben képekkel együtt mutattam be községünket.

" 2002-ben Bag község szakrális és köztéri emlékei címmel
írtam fényképekkel illusztrált tanulmányt;

" 2004-ben „Portörõ” Horváth Mihály emlékére címmel ké-
szítettem tanulmányt;

" 2005-ben Bag nagyközség ünnepei és jeles napjai  címû  ta-
nulmányt írtam meg képekkel illusztrálva;

" 2006-ban  A bagi villamos árok története címû tanulmá-
nyom írtam meg képekkel illusztrálva;

" 2007-ben Gyökereim falum életében címû tanulmányom
I. részét írtam meg, a II. részt folyamatosan írom;

" 2008-ban  Szent család és a lourdesi kilenced járás Bagon
címmel készítettem tanulmányt.
Igazság szerint 1971-tõl folyamatosan, évrõl évre, napról

napra írom családunk életének eseményeit és a falunk min-
dennapjainak történéseit a saját magam, családom és esetleg a
falu hasznára, hátha egyszer felhasználhatják még valamire.

– A falu apraja és nagyja számára emlékezetes és csodá-
latos volt a falunapon látható fotókiállításod, amely a nagy-
község régebbi történetét illusztrálta magas szinten. Mióta
foglalkozol fotózással is?

– Az ötvenes évektõl ez a kedvenc idõtöltéseim egyike.
Eleinte a családról készítettem képeket, amelyeket idõrendbe
albumokba rendeztem. 1974-tõl pedig a falunk eseményeit,
sportját, népi együttesének szerepléseit örökítettem meg és
örökítem meg még ma is. Ezeket a képeket is elhelyeztem idõ-
rendbe sorakoztatva egy-egy dossziéba. Külön vezetem egy
fénykép katalógusban a fényképek elkészítésének idejét és a
fénykép szereplõinek a nevét, hogy az utókor is pontosan
tudja majd, hogy kik szerepelnek a képeken.

– Fantasztikus sokoldalú az érdeklõdési köröd, és tiszteletet
parancsoló az írói tevékenységed, amelyet a faluról a faluért
írtál és írsz. Mindezekért megérdemelten kaptad meg köszönet-
ként kedves feleségeddel együtt 2009-ben a falunapon az ön-
kormányzattól a „Bag községért díj"-at, a jelen lévõk hosszan
tartó vastapsa pedig utalt arra, hogy evvel mindenki egyetér-
tett. Kérlek, beszélj most a további terveidrõl, céljaidról.

– Szeretném folytatni és befejezni Bag község nevének el-
sõ említése hazánk történetében címû tanulmányomat, és egy
másik értekezésemet is, melynek címe Bag község nevének
eredete és etimológiai vizsgálata. Én bízom benne, hogy tör-
ténelmileg is sikerül majd igazolnom, hogy Bag már l394 elõtt
is település volt.

Amíg csak élek és tudom, mindenképpen folytatom Bag
mindennapi történéseinek és a Muharay együttes valamint a
sport eseményeinek naprakész lejegyzését és fényképes meg-
örökítését, a fényképek katalogizásását.

Tudod mit szeretnék a legjobban, azt, hogy békében, bol-
dogságban, jó egészségben élhessek tovább a családom és a
bagi embertársaim körében.

A hitvallásom is ezt fejezi ki:

„ÜDVÖZÖLLEK FALUM, KÖZSÉGEM,
SZÜLÕFÖLDEM NÉKEM.
BENNED VOLT MUNKÁM, ÉLETEM,
BENNED LESZ HALÁLOM NÉKEM.”

– Köszönöm a riportot, és a Bagi Hírlap és a magam ne-
vében kívánok a további életedhez és munkásságodhoz sok si-
kert, kitartást, jó egészséget!

Baczoniné Felszeghy Katalin

  Egésznek tevéssel Teszek emberséget.”

A BAGI NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI

Író-olvasó találkozó 
a bagi nyugdíjas klubban.

2010. január 31-én 16 órától
író-olvasó találkozó volt a

bagi  mûvelõdési házban. 

Múlt év õszén már vendégül látta
nyugdíjas klubunk Zsíros Simon Má-
ria költõnõt. Az idézett versei között
könnycseppjei megálljt parancsoltak.
Édesapja elvesztése, gyermeke halála
kapcsolódott ezekhez a versekhez.
Minden versét, valamilyen élete során
megtörtént eseményhez kapcsolta,
mely lehetett pozitív, de negatív be-
nyomás is. Természetes volt tõle, hogy
a régi emlékeit  újra felelevenítvén sí-
rás fojtogatta a költõnõt. De a boldog
gyermekkor felszabadultságának érzé-
se is megmutatkozott egy-egy emlék-
kép felvillantatásával. Igen, mi hallga-
tók is meg-megkönnyeztük nehéz idõ-

szakát, s mondjuk meg õszintén a sa-
játunkét is, mert hát a mi életünk sem
volt mindig felhõtlen és még talán ma
sem mindig az.

Vásárolhattunk, de rendelhettünk
eddig kiadott könyveibõl, köztük a
Ludas Matyi folytatása címmel írt
könyvébõl.

Nemcsak verseit és ezekhez kap-
csolódó élettörténeteit hallhattuk
most, hanem egészségügyi, egészség-
védelmi tanácsait is. Mint mondta,
vegyészként dolgozott, ebbõl adódó-
an egy-egy irodalmi elõadásán a kö-
zönséget szeretné nem csak lelkiek-
ben, de egészségileg is jó tanácsokkal
ellátni. Mindkét feladatot küldetés-
nek érzi. A mûsorán résztvevõknek
versein át szellemi megújulást, egész-
ségügyi termékeivel a fájdalmak, be-
tegségek tüneteinek enyhítését, meg-
szüntetését ígérte. A  termékekbõl vá-
sárolni is lehetett a helyszínen.

Multivitamin kicsiknek,
nagyoknak

A TEVA Magyarország Gödöl-
lõi Vállalata és Balázs Zsoltné

Kati jóvoltából a bagi nyugdíjasok, a
kistérségi nyugdíjasok, valamint a
bagi óvodások Multi vitamint kaptak,
hogy szervezetük e vitaminnal meg-
erõsödve, ellenállást parancsolhasson
a Bagra betérõ influenzajárványnak. 

Hálás köszönet a felajánló cégnek,
valamint Balázsné Katinak, hogy nem
az influenza gyõzött, hanem a vitamin.

Pazsitka Zoltánné
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ORVOSI ÜGYELETEK

OLVASÓNK ÍRTA!

EMLÉKEZÉS
AZ ÉDESAPÁRA
Õsszel hullanak 
a sárga levelek,
amikor köd száll le, 
a kicsiny falum felett.

Most a természet 
új ruhába öltözött,
és én ott állok a sok, 
színes falevél között.

Amikor a természet aludni tért,
Te egy õszi reggelen elmentél.
Itt hagytál egy szeretõ családot,
hiányod szívünkben érted kiáltott!

Hittünk abban, amiben nem lehet.
Vártuk, hogy egyszer 
belépsz az ajtón s, azt kiáltod,
itt vagyok gyerekek!

De te elmentél az örök hazába,
ahonnan visszajönni nem lehet.
Mert a vonat, amire jegyet váltottál,
csak oda szólt, vissza nem jöhet.

Isten végleg levette válladról 
a földi terheket,
most, hogy rád emlékezem,
Azt mondom: az Úr legyen teveled.

Ahogy végiggondolom 
az életem,
neked is köszönhetem, 
hogy létezem.

Itt állok lépteid 
nyomában,
az átszûrõdõ nap 
félhomályában.

Gyönyörködöm az õszi tájban 
a sok, színes falevelek között,
Közben merengve 
egyfolytában rád gondolok.

lányod:
Bálint Piroska

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, csüt.: 8.00-13.00 

ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT 

" február 13-14.: DR. DÓKA JÓZSEF Vácszentlászló, Kossuth u. 3.,  telefon: 06-30/270-6872

" február 20-21.: DR. NÉMETH MIHÁLY Aszód, Kossuth Lajos u. 62. telefon.: 06-30/275-4718

" február 27–28.: DR. DOBOS LÁSZLÓ Tura, Thököly u. 35., telefon: 06-20/925-3824

" március  6-7.: DR. MÁRTON JÁNOS Galgamácsa, Kiskút u. 62., telefon: 06-20/956-6529

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselõ-testület!
A karácsonyi és újévi jókívánságokat nagyon köszönjük, 
valamint a kapott csomagokat is. Jól esõ érzés, hogy 
az idõs emberekre is gondolnak. A magam és a feleségem nevében
is Önöknek a testületnek is sikerekben gazdag, békés boldog új
esztendõt kívánunk. Hajrá Bag!

Bag, 2010 január 14

Tisztelettel: Boda János 87 éves
Boda Jánosné 83 éves a Sport utca 28-ból.

Köszönet
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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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Az Aszódi Járõrörs 
járõrszolgálatának 0-24 óráig

hívható telefonszáma: 

06-20/516-5940

BABA-
MAMA
KLUB
az óvodában
2010. március 29.,
április 12, május 17.
A foglalkozások
16.30-kor kezdõdnek.
SZERETETTEL VÁRUNK!

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

Veblap: www.ebfarm.eoldal.hu
E-mail: 

ebfarm.sipos@gmail.com

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Közép-magyarországi 
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár gödöllõi kistérségi 
ügyfélszolgálatának nyitva tartása 2010. február 2-tól további
egy nappal bõvül a megnövekedett ügyfélforgalom zavartalan 
kiszolgálása érdekében.

Így a megváltozott ügyfélfogadási idõ:
hétfõ, szerda: 8–15 
kedd 9–17.30

Ügyfélszolgálat címe:
2100 Gödöllõ, Dózsa György út 13. I/110

Az ügyfélszolgálat az alábbi ügytípusokban áll 
ügyfelei rendelkezésére:

– Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása
– EU-s nyomtatványok iránti igények átvétele
– TAJ kártya kiadás
– Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésének 

átvétele
– Tartozásról szóló hatósági igazolványok (nullás igazolás) 

kiadása
– Jogviszonyrendezés
– Pénzbeli ellátási igények átvétele

Ügyfélszolgálati Fõosztály vezetõje: Horváth Tibor
Telefonszáma: 06-28-288-5303

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


