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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

4 ÉV BIZALOM ÚJRA

60 ÉVES A „MUHARAY”

2010. április 29-én Bag
Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete ülést tartott, hol
többek között elfogadták az önkormányzat 2009. évi zárszámadását.

Tóth Gábort, falunk polgármesterét
az idei országgyûlési választásokon
ismételten országgyûlési képviselõvé
választották. Munkatársunk vele
beszélgetett.

Idén ünnepli fennállásának 60.
évfordulóját a bagi Muharay Elemér
Népi Együttes. Lapunkban sorozatban
közöljük az együttes történetét.
Most a „kezdetekrõl” ovashatnak.

2. oldal

3. oldal

8. oldal

Fotó: Könczöl Rita

20 millió forinttal gyarapodott falunk vagyona

2010. április 1-jén Fodor Gáborné (képünkön), a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelı ZRt. képviselıje falunkban járt, és átadta az önkormányzatnak a Petõfi tér sarkán álló ún. 600-as telek tulajdonjogát.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Petõfi tér 10.
szám alatti 1475 m2 területû ingatlan tulajdonjoga 1944.
június 9-én került a Bagi Közbirtokosság javára bejegyzésre.
Sem az ezen idõpontot követõ államosítás, sem az állami ingatlanok tanácsi kezelésbe adása, sem az önkormányzatok
megalakulását követõ belterületû ingatlanok önkormányzati
tulajdonba adása során nem került sor ezen ingatlannak tulajdonjogi rendezésére. Ez a terület egészen 2007-ig – a már az

50-es években jogutód nélkül megszûnt – Bagi Közbirtokosság tulajdonában maradt.
2007-ben Tóth Gábor polgármester kezdeményezte az ingatlan tulajdonjogi rendezését. A Kincstári Vagyonigazgatóság
kérésünk ellenére nem az önkormányzat, hanem a magyar állam tulajdonába utalta az ingatlant, kezelõje pedig a Kincstári Vagyonigazgatóság lett.
Az átvétel során kiderült, hogy az ingatlan igen rossz állapotban van, s ráadásul a helyzetet egy csõtörés is rontotta.
Az önkormányzat mindenképpen hasznosítani szeretné a területet és az épületet. Tervei szerint itt kapna helyet a posta
épülete.
Kr.

2 BAGI HÍRLAP

KÖZÜGY

2010. MÁJUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
2010. április 29-én Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete ülést tartott,
ahol a következõ témákkal foglalkozott.

Beke Andrea jegyzõnõ véglegesítése

Beke Andrea 2009. november 2-tól látja el a jegyzõi teendõket önkormányzatunknál. 2010 május 1-jén jár le próbaideje,
Tóth Gábor polgármester úr javasolta végleges kinevezését. Õ
is, a képviselõk többsége is elégedett munkájával, ahogy dr.
Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony fogalmazott: „Végre érzi, hogy van jegyzõje a falunak.” A képviselõ-testület 10
igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (egy képviselõ nem szavazott, mert nem tartózkodott a teremben) elfogadta Beke
Andrea jegyzõnõ végleges kinevezését.

Költségvetés rendelet módosítása

A központi költségvetéssel összefüggésben a pótelõirányzatok
és normatívák, központi támogatások változása miatt a képviselõ-testület egyhangúlag a költségvetés módosítása mellett
határozott. Ennek értelmében a kiadási és bevételi fõösszeget
egyaránt 20 560 000 ft-tal emelte meg.

Zárszámadás

Elkészült önkormányzatunk 2009. évi zárszámadása és a
könyvvizsgálói jelentés.
Az évet 824 749 000 Ft bevétellel és 870 407 000 Ft kiadással zárta az önkormányzat, és 34 856 000 Ft auditál módosított pénzmaradvánnyal hagyta jóvá azárszámadást a képviselı-testület. A bevételek tekintetében az állami támogatások és az átengedett bevételek összege volt 2009-ben is jelentıs. A helyi adók terven felül teljesültek, a felhalmozási és
tıkejellegő bevételek viszont a nehéz gazdasági helyzet következtében nem valósultak meg. Kiadási oldalon a mőkıdési
kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások adták. Az
iskola felújítás költségeit a felhalmozási célú kiadások tartalmazzák. Könyvvizsgálónk Kiss Ferenc jelen volt a testületi
ülésen és válaszolt a feltett kérdésekre.

Vasutasnap támogatása

A Vasutasok Szakszervezete turai vasutas nyugdíjas csoportja
azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy ebben az
évben is támogassa Vasutasnapi rendezvényüket. Az elõterjesztésben 35 000 ft szerepelt, ám a Pénzügyi Bizottság ezt
nem támogatta. Végül 25 000 Ft-os támogatást szavazott meg
a testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a
Vasutasnap megszervezéséhez.

Kiss József felajánlása

Kiss József önkormányzati képviselõ 2010. évi képviselõi tiszteletdíját járulékaival együtt a Szent András Alapítvány részére
ajánlotta fel. E felajánlásról a képviselõ-testületnek határozatot
kellett hoznia. Dr. Péter Mihály jelezte, hogy ennek eddig nem
ez volt a gyakorlata, hiszen õ is, mások is felajánlják tiszteletdíjukat különbözõ bagi civil szervezetek javára. Beke Andrea jegyzõ elmondta, hogy ezentúl minden képviselõi felajánlásról határozatot fog hoznia a testület, ugyanis ez a hivatalos eljárás ilyen
ügyekben, a pénzösszeget pedig járulékokkal együtt pénztartalékba helyezik, majd innen utalják a kedvezményezett részére.

P+R parkoló létesül Bagon
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. az elõvárosi vasútvonalak fejlesztése során több településen a vasútállomás mellé
parkolók építését tervezi, így falunkban is. A tervek szerint a
vasútpálya mindkét oldalán egy 36, illetve 35 férõhelyes parkoló épülne. Az építkezést 2012-re tervezik. Bag Nagyközség
Önkormányzatának képviselõ-testülete – azzal a feltétellel,
hogy a vasútpálya két oldala közötti átjárást megoldják – egyhangúlag támogatta az elképzelést.

A szemét sorsa

Falunkban 4 db fém konténer van, amelynek elhelyezését és
ürítését eddig az AVE Heves Városfenntartó Kft. végezte
184 250 Ft/egyszeri ürítés díjért. A képviselõ-testület 9 igen
szavazattal 2 tartózkodás mellett határozott arról, hogy ezzel
a munkával az Andreas-Trans Kft.-t bízza meg, hiszen ez a cég
jóval olcsóbban (110 000 Ft/egyszeri ürítés) végzi el ugyanazon munkát.

Energiaracionalizálás látható eredményei

Most már jól látszanak az iskola fûtésének átalakítása következtében remélt megtakarítások eredményei. Az idei évben
2 269 768 Ft megtakarítást eredményezett mindez az önkormányzatnak.

Civil szervetek támogatása

Idén a költségvetési rendelet szerint az önkormányzat
7 750 000 Ft-ot különített el a faluban mûködõ civil szervezetek támogatására pályázatos rendszerben. Négy civil szervezet kivételével a pályázatok beérkeztek. Az önkormányzat
képviselõ-testülete úgy döntött, hogy meghosszabbítja a határidõt, hogy az a négy szervezet is beadhassa pályázatát,
akik eddig nem tették meg. Egy új szervezet is szerepelt a listán, a Bagi Focisuli Alapítvány, amelynek 100 000 Ft szavazott meg a testület. Ha minden civil szervezet, aki tavaly beadta pályázatát idén is beadja, akkor módosítani kell a költségvetést, és a civil szervezetek támogatására 7 850 000 Ft-ot
fog fordítani az önkormányzat, hiszen határozatukban úgy
döntöttek, hogy a tavalyi arányban támogatják a szervezeteket, így a tavalyi összeget a Focisuli Alapítványnak nyújtandó támogatás növelni fogja.
Bagi TC ‘96
Bagi Mugharay Elemér Népmûvészeti E.
Helytörténeti Baráti Társulat
Bagi Nyugdíjas Egyesület
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
Bonifác Alapítvány
Zeneiskola
Szent András Alapítvány
„Százvirágú“ Kendı Alapítvány
Bagi Polgárırség
Bag és Testvérvárosai Baráti Egyesülete
Szent Rita Karitasz
Postagalamb Sport Egyesület
Piros Bagért Egyesület
Bagi Focisuli Alapítvány
Összesen:

3 000 000 Ft
2 000 000 Ft
100 000 Ft
500 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft
100 000 Ft
300 000 Ft
200 000 Ft
500 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft
50 000 Ft
200 000 Ft
100 000 Ft
7 850 000 Ft
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A 2010-ES ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK HELYI EREDMÉNYEI A PÁRTSZAVAZATOK ALAPJÁN
NÉV
LMP
Fidesz-KDNP
MSZP
MDF
Civil mozgalom
Jobbik

ISKOLA

ÓVODA

MÛV. HÁZ

HIVATAL

ÖSSZESEN:

24
271
72
6
2
121

35
288
80
17
7
120

33
291
78
8
5
126

17
347
72
16
4
107

109
1197
302
47
18
474

A 2010-ES ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK HELYI EREDMÉNYEI EGYÉNI JELÖLTEKRE
ISKOLA

ÓVODA

MÛV. HÁZ

HIVATAL

ÖSSZESEN:

Tóth Gábor (Fidesz-KDNP) 261
Koncz Balázs (Jobbik) 151
Dr. Szabóné M. T. (MSZP) 73
8
Perna Pál (MDF)

296
139
86
17

288
155
81
15

339
127
80
15

1184
572
320
55

NÉV

Az LMP nem indított egyéni jelöltet

Közbiztonság – létbiztonság – jövõkép
TÓTH GÁBORT ISMÉT MEGVÁLASZTOTTÁK KÖRZETÜNK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJÉVÉ
Tóth Gáborral, községünk polgármesterével és újonnan megválasztott országgyûlési képviselõjével a
polgármesteri hivatalban találkoztam, hogy interjút készítsek vele. Csak a hangja jelezte, hogy közeledik, de útközben már rendelkezett, aláírt néhány
fontos iratot, érdeklõdött a folyamatban levõ ügyek
iránt, látszott, hogy nagyon elfoglalt, mégis kedvesen fogadott és válaszolt feltett kérdéseimre.
– Kérlek, mondj valamit az olvasóimnak a gyermekkorodról, szüleidrõl, tanulmányaidról.
– 1953. január 31-én születtem Jászfényszarun. Egyetlen gyermek voltam, annak minden elõnyével és hátrányával, ugyanis
megtanítottak kapálni , szöget beverni, de horgolni és stoppolni is. Édesapám elõször földmûvelõ volt, aztán ács lett. Édesanyám az otthoni munkákat végezte, igen dolgos asszony volt.
És hogy milyen az élet! Képzelje, édesanyám velem volt állapotos, amikor apámat 1952-ben egy extrém eset miatt sorkatonaként hadbíróság elé állították és halálra ítélték, és csupán azért
menekült meg, mert Sztálin akkor halt meg, és emiatt általános
amnesztiát hirdettek.
Az általános iskolát szülõhelyemen végeztem. Sokat sportoltam, és 1996-ban úttörõ olimpikon lettem súlylökésbõl, majd
1970-ben összetett egyéniben a 3. helyezést értem el. Az általános iskola után víz-közpintifûtés-szerelõ szakképesítést szereztem. De nemcsak sportolni szerettem, hanem zenélni is, 1968-ban
megalapítottam a Jászság egyik beatzenekarát Helikon néven,
aminek 8 évig voltam a billentyûse, énekese.
Szerettem ejtõernyõzni is, ezért 19 évesen a katonaságnál
mélységi felderítõ katona lettem. A leszerelésem után megnõsültem, és rá egy évre megszületett Norbi fiam. Sajnos 7 évi há-

zasság után elváltam, és akkor kerültem Gödöllõre. Akkoriban
már kisiparosként a magánszférában dolgoztam, majd 1976-ban
egy 140-fõs építõipari céget alapítottam. Nagy munkáink voltak, például Budapest összes telefonfülkéjét mi szereltük és a
közvilágítást is, meg a pécsi Pannónia szálló felújításának elsõ
részét is mi végeztük. Én már akkor sikeres vállalkozó voltam,
amikor ezt a fogalmat még alig ismerték Magyarországon.
A 80-as évek elején Bükk község mellett egy 40 éve nem lakott vízimalmot vettem meg, és ezt építettem át úgy, hogy egy
26 szobás fogadó és egy magyaros csárda lett belõle, amihez egy
lovarda is tartozott. Ablánci malomcsárda néven üzemel most
is. Sajnos a csernobili robbanás miatt annyira visszaesett a
forgalom, hogy el kellett adnom , mivel a banki tartozásaim
meghaladták a 10 millió forintot (akkoriban 1 kifli még 40 fillérbe került!). De azóta is sok Vas megyei barátom van, akik közül jó néhánnyal együtt vagyok a FIDESZ frakcióban. Ilyen például Kovács Ferenc sitkei fogadós, aki a Vas megyei közgyûlés

INTERJÚ

elnöke, vagy dr. Hende Csaba, aki a jogi ügyeimet intézte régen.
A Danubius Szállodalánc vásárolta meg a csárdámat, mert akkoriban (1986-ban) az ilyen létesítmény unicumnak számított.
A kapott összegbõl visszafizettem adósságaimat, majd megvettem a Csintoványi csárdát, ami ebben az idõben még papírgyártó üzemként mûködött. Egy kubai utam adta ötlet alapján építettem egy nádtetõs jurtát, amiben az ország egyik legnagyobb
diszkóját üzemeltettem Csintó diszkó néven. Neves mûvészeket
is meghívtam ide, így 100 km-es körzetben ez lett a leglátogatottabb szórakozóhely.
1990-ben az MDF törtvényt hozott, hogy Magyarország
expót fog rendezni, én elhittem ezt, és újabb hitelek felvételével
a térség elsõ szállodáját építettem fel 16 szobával és egy étteremmel, de a Horn kormány eltörölte az expo törvényt, emiatt
sok vállalkozó csõdbe jutott, és nekem is komoly anyagi gondjaim keletkeztek. Döntenem kellett, hogy vagy a gödöllõi házamat adom el, vagy a szállodámat. Én a házamat adtam el, és így
stabilizálódott az anyagi helyzetem, majd Bagra költöztem.
– Mikor és hogyan lettél országgyûlési képviselõ?
– 1997 végén dr. Szõke Pálnak, a FIDESZ akkori országgyûlési képviselõ-jelöltjének a kampányát segítettem 3 másik társammal, de Palinak váratlanul meghaltak a szülei, ezért visszalépett az
elnökségtõl, így az 5-ös választókörzet jelölti helye szabaddá vált.
Engem ekkor többen felkértek, hogy vállaljam a jelöltséget. Nem
hittem, hogy ez sikerülhet, hiszen a környéken még FIDESZ csoport sem volt, így az esélytelenek teljes nyugalmával vállaltam a
jelöltséget, de 11 induló közül a 2. fordulóban a Kisgazda jelölt
visszalépése következtében én nyertem el a képviselõséget.
– Milyen változást hozott ez az életedben?
– Az életem ettõl kezdve gyökeresen megváltozott, a szó
szoros értelemében is. Általam soha nem ismert dolgokkal kellett foglalkoznom, amire nem voltam felkészülve, de küzdõ alkat vagyok, ezért szerettem volna képességeimbõl a maximumot kihozni. Ez aztán kihatott a családi és üzleti életemre és az
egészségemre is. Az elmúlt 10 év alatt a sok stressz miatt 3 komoly mûtéten estem át, de talán a gyökereimbõl adódó génjeim miatt talpra álltam, így tovább szolgálhatom a polgári oldalt
és a rám bízott embereket. Mindig igyekeztem a legjobb tudásom szerint elvégezni feladataimat, valószínûleg ennek köszönhetem, hogy már negyedszer kaptam megbízást a Galga és a
Hajta menti polgároktól az országgyûlési képviselõségre.
– Ez alatt a hosszú idõszak alatt sok eredményt felmutathatsz a térségben. Kérlek, említsd meg a legfontosabbakat.
– Ó, sokról beszélhetnék! Például ezen idõszak alatt 7 településen csatornáztunk, 52 családnak a Széchenyi program keretében lakást építettünk. Átéltünk egy árvizet a Galga mentén,
és helyrehoztuk a károkat. A balestek megelõzése érdekében elkészítettük az aszódi körforgalmat.
A színes népesség összetétele okán sok lehetõség, de sok feszültség is generálódott a kerületben. A legnagyobb kisebbségnek, a romáknak, a munkahely hiányából adódó társadalmi feszültsége miatt több esetben kellett országos szinten eljárnom a
köznyugalom biztosítása érdekében. A köznyugalom megbomlására ott a példa Galgagyörk és Salgóbánya esetében, ahol nem
volt szerencséjük ezt a problémát megfelelõen kezelni. Bag is közel állt ehhez a helyzethez, amikor egy taiwani szekta kezdett káros hatást gyakorolni a roma lakosságra, emiatt országos médiaszintû feszültség robban ki a térségben. Ezt bizonyítja a 4 aszódi
rendõr elítélése a vélt vagy valós cigányverés okán, amire a térségünk lakossága igen hevesen reagált, mondhatom okkal, de
Bag akkori vezetõi nem tudták megfelelõen kezelni az ügyet,
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SZERETNÉK A BAGI LOGISZTIKAI
KÖZPONT KERETÉN BELÜL EGY EURÓPAI
SZINTÛ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS NAGYKERESKEDELMI KÖZPONTOT LÉTREHOZNI...

ezért nekem kellett a rendõrség készenléti ezredének 15 emberét
tartósan Bag–Aszód–Tura térségébe vezényeltetni az akkori belügyminiszter támogatásával 6 egész hónapra. Csak így sikerült
stabilizálnunk a térségünk köznyugalmát, aminek fenntartása érdekében azóta is napi feladatokat kell megoldanunk.
– Volt-e valami kellemes, felemelõ élményed a képviselõséged alatt?
– Igen. Életem legnagyobb politikai megtiszteltetését Lengyelországban kaptam 2006. október 23-án, ugyanis Krakkó város színházának színpadán mondhattam ünnepi beszédet, megemlékezve a lengyel-magyar közös történelmi múltról, sorsról.
Büszke vagyok, hogy a lengyel-magyar parlament baráti tagozatának alelnöke lehetek, és ebben a minõségben Európában egyedülálló dolgokban vehettem részt, mégpedig a 2 nemzet közös
napjának, a lengyel-magyar barátság napjának a megteremtésében, amelyet a két parlament egyhangúlag szavazott meg. Azóta
is minden március 23-án megtartjuk a közös ünnepet.
– Beszélj arról is, kérlek, hogyan lettél Bag polgármestere.
– Már 2002-ben érkezett felkérés arra, hogy induljak el Bagon
a polgármester választáson, de akkor ezt én még nem vállaltam.
2006-ban újra felkértek erre, akkor elvállaltam a jelöltséget. Meghirdettem a programomat, ami a közbiztonság – létbiztonság – jövõkép kialakítását tûzte ki célul Bagon. Ezt a programot a bagi
polgárok többsége elfogadta, így polgármesterré választottak.
E program keretében a gödöllõi rendõrkapitányság 27 településébõl egyedüliként létrehoztuk Bag község területén a közterület figyelõ kamerarendszert, amely komoly lehetõséget teremt a közbiztonság stabilitása érdekében.
Az Árokalján elindítottunk egy térségi szintû munkahelyteremtõ lehetõséget 40 hektáros területen, ahol kereskedelmi,
szolgáltató és logisztikai központot kívántunk létrehozni. Ezzel
párhuzamosan pályázatot nyújtottunk be az általános iskola felújítására, amelyet a második nekifutásra meg is nyertünk, így a
21. századi feltételeket megteremtve, a térség egyik legmodernebb iskoláját hoztuk létre.
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Karácsonyonként opera-hangversenyeket tartunk a templomban, ami a fentiekkel együtt a 3-as programunknak szerves
része a napi feladatok megoldása mellett.
Közmunkaprogram keretében a halmozottan hátrányos
helyzetû embereket munkához és jövedelemhez juttatjuk, amibe több céget is bevontunk (pl.: a MÁV kertészetét). Mindezekkel a szociális nehézségeket kívánjuk csökkenteni.
– Tudom, hogy a 2010-es választásoknál már az elsõ fordulóban elnyerted az országgyûlési képviselõséget, amihez ez úton
is gratulálok. Hallhatnánk valamit a terveidrõl?
– Mindjárt meg is ragadom az alkalmat arra, hogy megköszönjem az ismételt bizalmat a térség lakóinak, amit megszavaztak nekem. Legjobb tudásommal azon leszek, hogy ezt a bizalmat kiérdemeljem.
Nagyon fontosnak tartom a térségben rejlõ lehetõségeket
nemcsak újra fogalmazni, hanem azokat a megvalósulás felé
vinni az érintett önkormányzatokkal együtt. Szeretnék a bagi
logisztikai központ keretén belül egy közép-európai szintû
zöldség-gyümölcs nagykereskedelmi központot létrehozni, lehetõséget nyitva ezzel a terület õstermelõinek, téeszeinek, agrárvállalkozóinak arra, hogy piachoz jussanak az áruikkal.

☺
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Fontos a közbiztonsági program továbbfejlesztése is a térségben. Turán, Ikladon és minél több településünkön a közterület
kamerafigyeléses rendszerét kívánjuk kialakítani, hogy megteremtsük ezzel a reagáló rendõrség fogalmát – a jelenlegi ugyanis egyenlõre csak bûnkövetõ. Amennyiben ugyanis 24 órás felügyeletet biztosítnak a kiépített rendszer mellett, jó néhány
bûncselekményt meg tudnak majd elõzni, ugyanis a gyanús eseteknél már a felügyelõ személyzet kezdeményezheti a járõrözõ
rendõrök intézkedését, amivel intézkedési motivációt is alkalmaz a rendõrök felé. Ha elmulasztanák az intézkedést, az már
konzekvenciákkal járna a rendõrségnek, a térfigyelõ rendszer
ugyanis mindent rögzít.
– Köszönöm a riportot, és a Bagi Hírlap és a magam nevében jó egészséget, erõt, kitartást kívánok a további nem könynyû munkádhoz!
– Én pedig köszönöm a sorsnak, hogy olyan lehetõséget
kaptam mindmáig a cselekvésre az emberekért, szûkebb, és tágabb hazámért, én mindig igyekeztem megfelelni a kihívásoknak a legjobb tudásom szerint, és ígérem, hogy a még rám váró
feladatoknak is hasonló módon fogok eleget tenni.
Baczoné Felszeghy Katalin

IGLICE NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÍREI

Elkészült az óvodában a régi konyha
részlegének felújítása

Az óvoda dolgozói örömmel vették birtokukba az új nevelõi
szobát ez év tavaszán. A volt konyha területén kialakításra került egy nevelõi szoba, 1 vezetõi iroda és egy teakonyha.
Mindezek megléte elõsegíti a megfelelõ munkakörülmények
megvalósulását. Lehetõvé vált, hogy a nevelõtestület tagjai az
értekezletek alatt, megbeszéléseken felnõtt székeken és megfelelõ asztal mellett értekezzenek. Akik segítettek: a bagi önkormányzat, az önkormányzat közhasznú brigádja Lelovics
György vezetésével, a Vaszil Kft., az Óvoda a Gyermekekért
Alapítvány, Fodor Zoltán, Bakonyi József, Hajdú József, Kovács István, Pászti Tamás. Ezúton köszönjük önzetlen munkájukat, segítségüket. Ezáltal nemcsak szebbé vált az intézményünk, de a munkafeltételek is sokat javultak.

Föld napja az óvodánkban

Április 22-én a Föld napján az óvodában ismét kiemelt figyelmet szenteltek a természet védelmére, a környezet óvására,
szépítésére az óvónõk. A gyermekek, felnõttek virágpalántákat, magvakat hoztak. A délelõtt folyamán megbeszélték
ennek a napnak a jelentõségét, fontosságát a gyermekkel
az óvónõk. Beszélgettek a környezetvédelemrõl, a szelektív

hulladékgyûjtésrõl, a földrõl, a vízrõl, a növényekrõl, állatokról. A helyes viselkedésrõl a környezetvédelem szempontjából. A hideg, de napsütötte délelõtt folyamán minden csoport a saját kiskertjében ültette el a növényeket, magvakat. A gyerekek segítettek a kapálásban, locsolásban, gereblyézésben. Közösen gyönyörködtek
a szép kiskertekben, amelyek megteltek virágokkal, gyógy- és
fûszernövényekkel. A folyamatos ápolásról, gondozásról is szó
esett. Óvodánkban nemcsak a Föld napján, hanem az egész év
folyamán gondot fordítunk a természet védelmére, óvására, a
környezettudatos nevelésre.

Pótbeiratkozás

Felhívjuk a szülõk figyelmét az óvodai pótbeíratás napjára. Kérjük mindazokat a szülõket, akiknek gyermekei a következõ tanévben töltik be harmadik életévüket (2011. 05. 31-ig), szíveskedjenek gyermekeiket óvodánkba beíratni. A még
nem óvodába járó és harmadik életévüket betöltött gyermekek beíratását is kérjük.
Pótbeíratás lesz 2010. május. 13-án csütörtökön, és május 14-én pénteken
8:00–13:00 óráig az óvodában.
Kovács Istvánné
óvodavezetõ
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 A BAGI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÍREI
Bonifác Alapítvány beszámolója

Régi utak, új ösvények

A Bonifác Alapítvány 13 éve alakult a bagi Arany János Iskola támogatására. Az alapító okiratunkban megfogalmazott
céljainkkal összhangban igyekszünk elõsegíteni az iskola oktatási, kulturális és szabadidõs tevékenységét.
2009-ben alapítványunk több, mint másfél millió forintot
fordított ezekre a célokra. Támogattuk a táborozókat, minden táborozó gyermeknek 1500 Ft-ot juttattunk, egy tanuló
részvételi díját pedig teljes egészében megtérítettük.
Az iskola körüli kerítés elkészüléséhez ebben az évben félmillió (az elõzõ évivel együtt kb. 1,2 millió) Ft-ot költöttünk.
A felújított iskola belsõ tereinek otthonosabbá tételét
függönyök, karnisok, fogasok vásárlásával segítettük közel
700 000 ft értékben.
Több sikeres pályázatot írtunk. A Nemzeti Civil Alaptól
250 000 Ft-ot nyertünk kerti pavilon telepítésére, amely – elkészülte után – jó lehetõséget teremt szabadban szervezhetõ
tanórák és napközis foglalkozások megtartására. Tanév végére elkészül, az ára 800 000 Ft lesz.
Az iskola régi hagyománya a gyalogos természetjárás. Ezt
kerékpáros túrázásokkal szeretnénk bõvíteni, s ennek lehetõségét azoknak a tanulóknak is biztosítani, akiknek nincs kerékpárjuk. Egy sikeres pályázattal 250 000 Ft-ot nyertünk,
ebbõl 10 kerékpár vásárlását tervezzük.
Bízunk benne, hogy alapítványi munkánk segítség a bagi
gyerekek számára. Köszönjük a szülõknek, hogy az õsz folyamán 102 000 Ft értékben vásároltak pártoló jegyeket. Kérjük,
adójuk 1%-ának felajánlásával támogassanak továbbra is bennünket. ADÓSZÁMUNK: 18674482-1-13
Bonifác Alapítvány Kuratóriuma

Iskolánk mûvészeti tagozatán mûködõ színjátszó csoportokat 2009. novemberétõl Fodor Éva és Szivák-Tóth Viktor vezeti nagy lelkesedéssel, szorgalommal és hozzáértéssel. Ez
utóbbiról tanúskodik, hogy az idei Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválra benevezett 8. osztályos tanítványaik – Albert Már ton, Baranyi Richárd, Ódor Benjámin,
Kiss Már ton – nagy közönség sikert aratva arany minõsítést
kaptak. Gratulálunk nekik!

Megújult a tetõtér is

A tavalyi iskola-felújítás után még maradtak teendõk az iskola épületében. (Tudja ezt mindenki, akinek háza van, mindig
kell valamit csinálni rajta.)
A felújítás nem érintette a tetõteret, ahol két kisebb tanterem és az irodák vannak. Elhasználódtak, elpiszkolódtak. A
polgármesteri hivatal biztosította az anyagköltséget, s mára a
megértõ, segítõkész bagi szülõk segítségével az iskolának ez a
része is tiszta. Az alábbiak voltak azok, akik két napot áldozva a szabadidejükbõl ingyen kifestették a tetõtér termeit:
Boda János és dolgozói Palya Tibor, Darai Róbert, Ancsin
Zsolt, Pintér László, Ács Péter, Balázs Róbert, Horváth János,
Tóth Tibor, Tóth Lajos. Nagyon köszönjük nekik.

Nem történhet katasztrófa

A gödöllõi tûzoltóság évek óta megrendezi katasztrófavédelmi vetélkedõjét a körzet 13–14 éves tanulóinak. 4 fõs csapatokban versenyeznek a gyerekek, számot adva tudásukról elméletben, gyakorlatban egyaránt.
Ebben az évben április 17-én rendezték meg a versenyt,
amely mindig érdekes, színvonalas és jó hangulatú szokott
lenni. Az idén 16 csapat nevezett a körzet általános iskoláiból
és gimnáziumaiból. A mi iskolánk csapata hetedikesekbõl állt.
Repei Anna, Balugyánszki Márk, Gáspár Márió és Tóth Balázs
nagyszerûen küzdöttek, és a 3. helyezést érték el. Az oklevél,
a kupa és az érmek mellé sporteszközöket kaptak még jutalmul tanulóink. Örülünk sikerüknek.

A költészet napja – április 11.
„A VERS – AMIT MONDANI KELL…”
(Kányádi Sándor)
József Attila születésnapja a
verset kedvelõ emberek számára ünnep. Ezt szerettük volna mi is, már évekkel ezelõtt,
amikor ennek az ünnepnek a
közelébe helyeztük hagyományos szavalóversenyünket.
A felsõ tagozatosok április
15-én, az alsó tagozatosok április 19-én gyûltek össze egyeegy szép délutánra, ahol elmondták az általuk megtanult József Attila
verseket és meghallgatták társaik versmondását. S nemcsak a versmondó gyerekek voltak
ott, sok szülõ és barát is élvezhette az elhangzó verseket.
A kicsik kitûntek pontos szövegtanulásukkal. A nagyobbak jól értelmezve saját egyéniségüket hozzátéve szavaltak.
Nem volt könnyû helyzete a zsûriknek, hiszen az alsó tagozaton 27-bõl kellett kiválasztaniuk, a felsõ tagozaton
25-bõl a legjobbakat.
A VÉGEREDMÉNY:
1–2. osztály
1. Faragó Panna
2. Baranyi Tamás és Gazda Boglárka
3. Maksa Méta
3–4. osztály
1. Bagi Gergı
2. Sándor Orsolya és McFegan Louisa
3. Balogh Renáta és Repei Júlia
5–6. osztály
1. Furdi Vivien
2. Zsabin Annamária
3. Nagy Csenge és Fodor Flóra
7–8. osztály
1. Gáspár Márió
2. Baranyi Richárd
3. Sápi Virág és Szabó Bence
GRATULÁLUNK NEKIK!
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Ha tavasz… akkor versenyek
A gyerekeknek mindig kell valami új! Ebben a
tanévben úgy gondoltuk, hogy hagyományos programjaink
mellett újakkal is próbálkozunk. Egy házi úszóverseny megrendezése mellett döntöttünk, hiszen tanítványaink 3. osztályos koruktól tanulnak úszni, és többségükben meg is tanulnak többféle úszásnemet.
A versenyt korcsoportonként – 3-4., 5-6., 7-8. osztály – és
nemenként hirdettük meg. Összesen 86-an neveztek a versenyre. A medencét a Galgamenti Viziközmûtõl kapott terelõszalagokkal választottuk sávokra. Három idõmérõ, indító
és jegyzõ biztosította a zavartalan lebonyolítást. A verseny
olyan jól sikerült, hogy a következõ tanévben körzeti szinten
(Aszód és kistérsége) is lesz bátorságunk lebonyolítani
versenyeket– köszönhetõen két testnevelés szakos kollegánknak, Pótháné Geier Tündének és Szalai Zoltánnak.
Az 1. helyezett versenyzõk érmet, oklevelet és csokoládét
kaptak, a 2–3. helyezettek pedig oklevelet és csokit. Õk felállhattak az ugrószekrénybõl kialakított dobogóra is.
Jó volt látni, hogy ezt a fontos mozgásformát milyen magabiztosan elsajátították a gyerekek.
HELYEZETTEK:
3–4. OSZTÁLY
GYORSÚSZÁS
Helyezett
Fiú
1.
Bagi Gergı 4. b
2.
Baranyi Szabolcs 4. a
3.
Lengyel Zsombor 3. b
MELLÚSZÁS
1.
Bagi Gergı 4. b
2.
Szabó Jácint 4. b
3.
Szlucska Gellért 4. a
HÁTÚSZÁS
1.
Bagi Gergı 4. b
2.
Oláh Zseráld 4. a
3.
Szlucska Gellért 4. a
5–6. OSZTÁLY
GYORSÚSZÁS
Helyezett
Fiú
1.
Kanalas Mihály 6. a
2.
Petrovics Péter 6. a
3.
Bagi György 6. b
MELLÚSZÁS
1.
Bagi György 6. a
2.
Pintér Márton 5. o.
3.
Géczy András 5. o.
HÁTÚSZÁS
1.
Bagi György 6. a
2.
Petrovics Péter 6. a
3.
Széplaki Tibor 5. o.
7–8. OSZTÁLY
GYORSÚSZÁS
Helyezett
Fiú
1
Ódor Benjámin 8. o.
2.
Szabó Krisztián 7. b
3.
Katona László 8. o.
MELLÚSZÁS
1.
Ódor Benjámin 8. o.
2.
Katona László 8. o.
3.
Marton Ervin 8. o.

Lány
Tóth Luca 4. b
Tóth Vivien 4. a
Kiss Beáta 4. b
Tóth Luca 4. b
Kis Beáta 4. b
Sima Lilla 4. a
Tóth Luca 4. b
Sima Lilla 4. a
Kiss Beáta 4. b
Lány
Katona Anna 6. a
Marton Albina 6. a
Kiss Brigitta 6. a
Haraszti Dóra 6. a
Katona Anna 6. a
Oravecz Orsolya 5. o.
Marton Albina 6. a
Kiss Brigitta 6. a
Oravecz Orsolya 5. o.
Lány
Tóth Kinga 8. o.
Sápi Virág 7. a
Ambrúzs Barbara 8. o.
Sápi Virág 7. a
Tóth Kinga 8. o.
Repei Anna 7. b

GRATULÁLUNK NEKIK!

Nemrest király
MEGJELENT POLGÁR JUTKA
NEGYEDIK MESEKÖNYVE
Az ünnepi könyvhétre jelenik
meg Polgár Jutka negyedik
mesekönyve Nemrest király címmel.
Az Altera kiadó gondozásában megjelenõ könyv elsõként a Vörösmarty
téri könyvvásáron mutatkozik be.
Polgár Jutka, közismert nevén
Balázs Gusztávné 1957 óta él Bagon
családjával. Matematika-fizika szakos
tanárként hosszú éveken át tanított iskolánkban. Azt csak
kevesen tudják róla, hogy igazából magyar szakos tanárnak készült. Irodalomszeretete végig kísérte életét, melynek gyümölcsei, sokunk örömére, a meséi.
Elõször antológiákban jelentek meg írásai, majd 2001
karácsonyán önálló kötettel jelentkezett A jóságos erdei
varázsló címmel. Ezt követték, A Galgaparti varroda, A
varázspalást, és negyedikként a Nemrest király.
Történeteinek szereplõi a mesékbõl megszokott csodás
lények, boszorkák varázslók, királyok, de mellettük megjelennek teljesen hétköznapinak tûnõ gyermekek, s barátaik az állatok. Helyszínei bejárják a Galga mentét, a Diósberek a Nagyvölgy, a Szentkereszt-dûlõ környékét, a
már elfeledett Sínai-hegyen, Új-hegyen is megfordulnak
hõsei, melyeknek magával ragadó fantáziával ad nevet. Itt
van például Kenderlenke tû-és cérnaárus asszony, vagy Vesszõcske, a kosárfonó-és pogácsasütõ lány, Topánka úr a cipészmester, és nem utolsósorban Nemrest király.
Nemrest király egy szép júniusi reggelen a kerekdombi
kastélyából rejtélyes módon eltûnik, nagy felbolydulást
okozva egész háza népének. Tûvé teszik utána az egész kastélyt, s mivel sehol sem találják, egy barátságos kiskutya vezetésével keresésére indul az egész udvartartás. Ekkor lép
színre Domonkos, a király könyvtárosa, aki a veszélyes és a
sötét Rengetegnagyerdõrõl egy szokatlan térképet talál, és
jó oka van feltételezni, hogy a király nem önszántából tûnt
el. S hogy kiderülhessen, mi is történt valójában, ajánlom
ezt a könyvet minden mesét szeretõ kisgyermeknek, s gyermekének mesét olvasni szeretõ szülõnek.
A mese mindig rólunk szól, mi vagyunk az útra kelõ
legkisebb gyermek, vagy királyfi, a másiknak segíteni tudó
és akaró társ, barát, aki a Rengetegnagyerdõn átkelve
szembenéz száz veszéllyel, hogy segítsen annak, aki bajban
van. Tudjuk, a nehézségeket csak együtt bírjuk legyõzni, a
sötétséggel szemben csak együtt gyõzhetünk.
Polgár Jutka meséi örök emberi értékeket szólaltatnak
meg, mint a szeretet, a jóság, a másik tisztelete, a türelem,
az összefogás, s teszik ezt választékos irodalmi stílusban,
finom humorral, izgalmas meseszövéssel.
S végezetül ajánlom a könyvet a tanítóknak, akiknek
példaértékûen sugározni kell a könyv és az olvasás szeretetét, megmutatva a benne rejlõ tudás lehetõségét és szépségét, s ha mindezt megteszik a rájuk bízott gyermekeket élni tanítják.
Kovács Erika
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SOROZAT

HÁLAADÓ SZENTMISE
A bagi Muharay Elemér Népi Együttes idén ünnepli megalakulásának 60. évfordulóját. 2010. év tehát a jubileum jegyében telik az együttes életében. Ennek nyitánya volt 2010. április 18-án, 11 órakor a bagi Szent András Plébaniatemplomban megtartott hálaadó szentmise, ahol az együttes tagjai köszönetet mondtak a
sikerekért, és együtt imádkoztak azokért a tagokért, akik már nem lehettek jelen.
A jubileum bagi programjai május-június hónapban:
2010. május 29. Hagyományõrzõ és népmûvészeti konferencia
2010. június 26. Bag nagyközség falunapján, a Rétesfesztiválon az együttes
vállalta a házigazda szerepét

A B AG I M U H A R AY N É P I E GY Ü T T E S TÖ R T É N E T E

A KEZDETEK...
Bagon már a két világháború között is mozgalmas
kulturális élet volt, több színjátszó csoport szórakoztatta elõadásaival a bagi lakosságot, majd
1936-ban megalakult a bagi táncokat színpadra
állító együttes, amely „Bagi Bokréta” néven az
1930-as évek Gyöngyösbokréta-mozgalmában
szerepelt és ért el kiemelkedõ sikereket a második
világháború miatti 1944-es megszûnéséig.
A háborút követõen a falu újjáépítése után nagy volt
az igény a kulturális élet újraszervezésére is. 1950-ben
az iskola tanítója, Nagy Flóriánné az iskolás lányoknak betanította a bagi „Libás játékot”, melyet sikerrel mutattak be
a közönségnek is. Muharay Elemér és Balla Péter javaslatára és segítségével elkezdõdött a Bagi Népi Együttes megalakítása, és az 1950-es év õszére mintegy 60 fõbõl állt már a
csoport, melyben minden generáció képviseltette magát. Az
együttes 1951-ben állt elõször a színpadon a közönség elõtt
„Bagi mulatság” címû koreográfiájával. A környékbeli települések után már területi és járási versenyeken is sikeresen
mutatkozott be az együttes, majd a fõvárosban is számos alkalommal mutathatták be a táncosok tudásukat. 1952 márciusában Turán, járási versenyen mutatkozott be az együttes
mûsorával, az aszódi járási bemutatón pedig elsõ díjjal ismerték el a mûsor színvonalát.
A csoport munkáját figyelemmel kísérte a falu lakossága, a próbákon állandó nézõk voltak, de a fellépések alkalmával már a népmûvelési szakemberek is figyelik és értékelik azt a munkát, amit az együttes a táncok, hagyományok
megõrzéséért tesz. A Népmûvelési Intézet munkatársai,
Muharay Elemér és Balla Péter segítik Irénke néni munkáját, részt vesznek a próbákon, és szereplési lehetõségeket
biztosítanak a csoportnak.
1953 márciusában kerül színpadra az együttes „Májusfa”
címû mûsorszáma. A Bagi Népi Együttes fénykorát éli, a dalaival és táncaival meghódította a községeket, városokat, ahol
szerepeltek, és bebizonyították, hogy a hagyományt ápoló
együttesnek van jövõje. Ebben az évben is számos szereplésen
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mutatkozott be az együttes, a járási és megyei versenyeken elért sikerek után a Mûvészeti Együttesek II. Országos Versenyén is részt vehettek a táncosok a Fõvárosi Operettszínházban. A fellépésen Lakatos Sándor, a Magyar Rádió Zenekarának vezetõje és Zenekara kísérte az együttest.
Muharay Elemér és Balla Péter tollából megjelent „Három együttes” címő (Bag, Tura, Galgahévíz) gyûjtésük.
Martin György és Tímár Sándor fiatal népmûvelõ szakosok keresték fel községünkben az együttes idõs táncosait, és
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1. RÉSZ

filmre vették táncaikat, összegyûjtötték dalaikat (ezek ma
is megtalálhatók a Magyar Tudományos Akadémia adattárában). Gyûjtésük „Bag táncai és táncélete” címmel
1955-ben került kiadásra.
1954-ben Nagy Flóránné elköltözött a faluból, így vezetõ nélkül maradt az együttes, amely az ideiglenes megszûnéshez vezetett, de a falu vezetõi látva a sikereket a
munka folytatása mellett foglaltak állást.
(Folytatjuk)

Immárom – haladó hagyományként – negyedik alkalommal
adott helyet Bag ennek a rangos megyei rendezvénynek, melynek szervezıje és házigazdája is falunk nyugdíjas egyesülete. Évrıl
évre egyre több Pest megyei település nyugdíjas egyesületei, szólistái
mutatják be mősorukat. Minden település igyekszik a maga hagyományait, viseletét, népdalkincsét megismertetni a többiekkel. Az idei
majálison 15 település nyugdíjas egyesülete képviseltette magát.
A mősor díszvendégei voltak: Krizsán Sándorné, az Országos
Életet az Éveknek Szövetség alelnöke és a kulturális bizottság elnöke; az egészségügyi és szociális bizottság elnöke, a Pest megyei
Életet az Éveknek Szövetség elnökségének tagjai, akik kiemelkedı
jelentıségőnek tartják a nyugdíjas egyesületek tevékenységében ezt
a kulturális rendezvényt.
A majálist a rendezvény védnöke, Tóth Gábor polgármester
nyitotta meg. A képviselı-testületet dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony képviselte a rendezvényen. Bár ez az esemény
jelentısen öregbíti Bag hírnevét, a személyre szóló meghívók
ellenére sem jelent meg a képviselık közül senki más.
Köszönjük mindazok segítségét, akik támogatták a rendezvényt, és azoknak, akik különbözı munkákban segédkeztek. Külön köszönjük a szakácsok kiemelkedı munkáját és a polgárırök
felügyeleltét, örzı-védı tevékenységét.
Balázs János
a bagi nyugdíjas egyesület elnöke
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 BAGI POLGÁRÕR HÍREK
Q 2010. április 4-én polgárõrök
észlelték, hogy a temetõ fölötti területen tûz ütött ki, értesítették a
tûzoltókat és polgárõr társaikat. A
tûzoltásban Horváth Gábor, Szénási
István, Mezõfi Ferenc, Leszák Lászlóné és Hackerschmidt Pál segítettek. A tûzoltóautó nem bírta megközelíteni a tûzfészket, ezért lapáttal
kellett oltanunk. A gyors összefogás
eredményeként pillanatok alatt sikerült a tüzet eloltani.
Q 2010. április 24-én hajnali 1 óra
30-kor az Árpád utcában inviteles
kábellopás történt. Az elkövetõket
megzavarták, és a polgárõrök pontos személyleírást adtak a rendõrségnek, nyomozás indult ellenük.
Q 2010. április 26-án bejelentés érkezett, hogy a MÁV állomás padlásterén mozgást, zörgést észleltek. A polgárõrök azonnal a helyszínre siettek, közben a rendõrséget is értesítették. Egy nagykorú
és egy kiskorú kisebbségi egyént
csíptek nyakon.
Q 2010. április 26-án az Árpád utcában inviteles kábel szerelése közben
a szerelõ iratait és tárcáját az autójából három személy eltulajdonította. Egy polgárõr és egy állampolgár pontos leírást adott a rendõrségnek, segítve ezzel a nyomozást.
Sajnos elég sok bûneset történik falunkban, de a polgárõrök jelenléte sokat számít, az esetek nagy százalékában meghiúsítják a bûnözõk terveit, ezzel segítséget nyújtva a rendõrségnek.
Köszönjük!
TELEFONSZÁMOK:
Polgárõrség: 06-20/515-5940
Polgárõr elérhetõség: 06-30/515-6945

 IMPRESSZUM
Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága
Szerkesztık: Könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás.
Nyomdai munkák, elıkészítés: Rosental Kft.
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu

SZOLGÁLTATÓ
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LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK (MÁJUS 10-ÉN)
Erdıkertes–Bag: 2–1; Bag–Örkény: 4-4; Kerepes–Bag: 0–3;
Veresegyház–Bag: 2–0; Bag–Tárnok: 1-0; Dióds–Bag: 1–0;
FELNÕTT TABELLA (MÁJUS 10-ÉN)
CSAPAT
MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN
1. Viadukt-Biatorbágy
2. Újlengyel
3. Tápiószecsı
4. Veresegyház
5. Üllı
6. Örkény
7. Diósd
8. Bag
9. Felsıpakony
10. Pilis
11. Gödöllı
12. Tárnok
13. Hévízgyörk
14. Budakalász
15. Erdıkertes
16. Kerepes

25
25
25
23
25
25
25
24
23
25
24
25
25
24
24
25

19
17
17
14
13
9
11
9
8
7
7
7
5
5
5
2

VERESÉG

PONT

0
3
3
6
8
5
12
10
7
11
12
14
11
15
16
22

63
56
56
45
43
38
35
32
32
28
26
25
24
18
18
7

VERESÉG

PONT

2
3
6
8
8
9
10
9
10
14
13
12
16
17
20
24

61
57
55
49
46
44
43
42
37
29
27
26
21
20
13
3

6
5
5
3
4
11
2
5
8
7
5
4
9
4
3
1

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK
Erdıkertes–Bag: 4–0; Bag–Örkény: 2-1; Kerepes–Bag: 0–3;
Veresegyház–Bag: 3–1; Bag–Tárnok: 3-3; Dióds–Bag: 3–0;
IFJÚSÁGI TABELLA (MÁJUS 10-ÉN)
CSAPAT
MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN
1. Hévízgyörk
2. Budakalász
3. Tápiószecsı
4. Felsıpakony
5. Veresegyház
6. Pilis
7. Üllı
8. Tárnok
9. Viadukt-Biatorbágy
10. Diósd
11. Bag
12. Erdıkertes
13. Gödöllı
14. Örkény
15. Újlengyel
16. Kerepes

25
24
25
25
24
25
25
25
25
25
24
24
25
25
25
25

19
18
18
16
15
14
14
13
13
9
8
7
6
6
4
1

4
3
1
1
1
2
1
3
2
2
3
5
3
2
1
0

 ORVOSI ÜGYELETEK
HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
DR. BALATONI GYÖNGYI hétfı, kedd, csüt.: 8-12-ig, szerda: 14-18-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páros héten rendel)
DR. PERJÉSI GYÖRGY hétfı, szerda: 8-12-ig, kedd, csütör tök: 12-16-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páratlan héten rendel)
NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉT VÉGI 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 hétfı reggel 8 óráig
hívható, illetve kereshetı fel. Címe: Tura, Petıfi tér 2. Telefon.: 104
A FOGORVOS RENDELÉSI IDEJE
DR. SZABÓ MELÁNIA Bag, Hısök tere 1. telefon: 28/409-670 hétfı, szerda, péntek: 14.00-19.00,
kedd, csütörtök: 8.00-13.00
ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT
Q május 15-16.: DR. DOBOS LÁSZLÓ Tura, Thököly u. 35., telefon: 06-20/925-3824
Q május 22-24.: DR. MÁRTON JÁNOS Galgamácsa, Kiskút u. 62., telefon: 06-20/956-6529
Q május 29–30.: DR. NÉMETH MIHÁLY Aszód, Kossuth Lajos u. 62. telefon.: 06-30/275-4718
Q június 5–6.: DR. HUDÁK PÉTER Gödöllı, Százszorszép u. 58. telefon.: 06-70/213-1961
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TÁBOR

Napközis tábor!
Ebben az évben is megrendezzük
a bagi Arany János Általános
Iskolában mûvészeti napközis
táborunkat

június 21–július 3-ig.
FOGLALKOZÁSOK:
Zene (gitár, furulya, zongora, fuvola,
stb.), tánc, képzımûvészet
és úszás.
A nap folyamán szórakoztató
foglalkozásokat
és háromszori étkezést
biztosítunk.
ÉRDEKLÕDNI LEHET:
Novák Istvánnénál.
Telefon: 06-70/946-35-35

MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!
MEGHÍVÓ
A Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület (MEVE) és
a Helytörténeti Baráti Társulat
szeretettel meghívja Önt
és kedves családját:

KAZINCZY FERENC
EMLÉKEZETE

„Érsemlyéntıl Széphalomig
– Kazinczy emlékhelyek nyomában”
címmel az Egyesület tagsága kiállításának
és kisfilmjének bemutatása
KÖSZÖNTÕT MOND:
Balázs Gusztáv
a Helytörténeti Baráti Társulat elnöke
BEVEZETÕT MOND:
Messik Miklós
az egyesület elnöke
Érdekesebb hazai és külhoni
– jelölt és jelöletlen –
Kazinczy emlékhelyekrıl
rövid vetített elıadást tart az Egyesület
két tagja, Deák Piroska,
és Szöllısi Annamária.

PÜNKÖSD

2010. MÁJUS

A Szentlélek teremti az új életet
Az élet Lelkének törvénye a Krisztus Jézus által megszabadított
téged a bőn és halál törvényétıl. (Róma 8:2)
Pál apostol a bennünk levı bőnt
törvénynek, azaz parancsoló hatalomnak nevezi. Vele szemben egy másik
hatalomnak, a Szentléleknek kell érvényre jutnia. Az apostol ezt a hatalmat is törvénynek nevezi, mely tiszta, szent ösztönzı erıként mőködik bennünk. Akaratunkat is ösztöneink irányítják. Amíg nem a
Szentlélek lakik bennünk, a testi ösztönöké a döntı szó. A Szentlélek azonban
Isten iránti szeretettel tölt meg minket, és
miután az „én” elveszti központi szerepét, Krisztus kapja meg azt. A lélek és a
test teljesen egymás ellen vannak, de jó,
hogy nem pontos egyensúlyi helyzetben,
mert akkor mindvégig egy belsı hasadtságban maradnánk. Amikor a Szentlélek
átveszi az uralmat, azt tapasztaljuk meg,
amit az apostol így fejez ki: „a lélek pedig
a test ellen (törekedik), hogy ne azokat
cselekedjétek, amiket akartok” azaz nem
azt, ami saját akaratunkból származik,
hanem azt, amit Isten akar (Gal 5:17).
A Szentlélek teremti az új életet.
Ameddig ez hiányzik, az összes egyéni
erıfeszítések hiábavalók. A Lélek hatalma révén jutunk el Isten gyermekeinek a
szabadságára. Az óember úgy érzi, hogy
akkor szabad, ha kiéli magát, pedig valójában nyomorult rabszolga. Isten gyer-

meke viszont szabad. Semmit nem talál
kényszernek. Nem a kötelesség szigorú
igáját hordozza, hanem a szeretet könnyő
igáját. Csak ott van szeretet, ahol szabadság van. Ezt az új életet azonban csak
ajándékképpen lehet elnyerni. A törvény
sohasem elevenít meg. A Lélek szerinti
életben nincs többé hatalma a bőnnek és
a halálnak. Isten a bőnt a testben kárhoztatta, azaz ítéletet mondott ki felette, így
az nem tud többé minket elítélni vagy
felettünk uralkodni, ha hitben eggyé leszünk az Úr Jézussal.
A Lélek által való szabadsághoz az is
hozzátartozik, hogy szabaddá válunk mindenféle emberi befolyástól. Természettıl
fogva mi valamennyien bizonyos földi jellegzetességeket hordunk magunkon. A
kor, amiben élünk, neveltetésünk és körülményeink ránk nyomják a maguk bélyegét, még a keresztyénségünkre is. Az
újjászületés révén azonban ezek helyett
egy új, szent pecsétet nyerünk és most már
az a feladat, hogy ezt az isteni pecsétet
tisztán és szentül megırizzük, nem utánozva másokat. – Engedd, hogy benned is
akadálytalanul kibontakozzék és láthatóvá váljék Isten Lelkének pecsétje, mert
akkor leszel igazán szabad.
Carl Eichhorn

Gyalogoszarándoklat

Budapesttıl Csíksomlyóig

Kép és szöveg: Katona Pál

12 BAGI HÍRLAP

A kiállítás megnyitójának helyszíne
és idıpontja:
Apostolok Szállása közösségi terme
Bag, Szent András u. 124.
2010. május 24. 16.00 óra
A kiállítás látogatható a megnyitó
helyszínén 2010. május 22., 23., 24.
napokon, 22, 23-án a megtekintés
érdekében hívható
a (06-28) 408-369 telefonszám.
www.mka.hu/meve

Néhány elkötelezett ember az idén is elindult Budapestrıl gyalogosan, hogy mintegy
900 km-t megtéve, 40 nap alatt megérkezzen Csíksomlyóra a pünkösdi búcsúra. A
községünkön is keresztülhaladó Mária Úton zarándokolnak, melynek során a Petıfiforrás feletti új ösvényt is felavatták.

