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Meghívó

Karácsonyi jótékonysági hangverseny
lesz 2010. december 18-án 18.30 órakor a bagi római katolikus templomban
Gulyás Dénes tenor, Baráth Emőke szoprán, Somogyi Tóth Dániel orgonaművész és karnagy fellépésével.
Adományjegyet 1.000- Ft-tól lehet vásárolni
a polgármestei hivatal titkárságán. A hangverseny
bevételét a templom felújítására ajánljuk fel.
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Támogatását megköszönve:
Tóth Gábor
Polgármester

Karácsondi Mihály
Szent András Alapítvány Elnöke

Csend és Ajándék

karácsonyán,éppen192esztendejeénekelteJoseph Mohr segédlelkészésFranz
Xaver Gruber tanítóazausztriaiOberndorf Szent Miklós-templomában az azóta világhírûvé lett
StilleNacht(Csendeséj)kezdetûkarácsonyiéneket.
Azótatöbbmint200nyelvencsendülfeladallamésszer ezsok-sokembernekörömetésbizonyáralelkiélménytis.
Devalóbancsendeseezazéj?Valóbanérezzüke,hogy
szentségesezazéjszaka?
Sajnosúgytûnik,hogymaéppenekét– mondhatjuk:
legfontosabb– tulajdonságátveszítivagymárveszítetteis
elakarácsonykedvesünnepe.Hiszenlátjuk,hogymásról
sem szól már az ünnep körüli élet, mint a vásárlásról, a
reklámok hangos kiabálásáról és – ami talán a legszörnyûbb – a kötelezõ ajándékozásról. Szinte észrevétlenül
szivárgottbeazünnepkedveshangulatábamodernkorunk
pénzhajhászása,azanyagiakutániféktelenvágyakozás.
Ám az ünnep, a karácsony nem errõl szól! Hanemegyszerûencsakarról:„Jézusaföldreleszállt…Krisztusmegszületett!”Ezegyszerrekevesebbéstöbbis,mintamaicsillogó-villogóéshangoskodóajándékozásilehetõség.
Kevesebb, mert itt csendrõl van szó. Az istálló
csendjérõl, amelyben a világ legnagyobb eseményetörtént.Bárapásztoroknakmegjelentek az angyalok, hogy hírül adják a
csodálatoseseményt,deezalakottterülettõltávol,kintamezõntörtént.Annállényegesebb,hogycsendesen,minden hivalkodás nélkül lépett földre,
letthasonlóhozzánkazIstenFia.Ésez
rögtön azt is tanítja azoknak, akik
hallgatnak rá, hogy nem zajos-lármás

ugrándozással,hanema lélek csendes örömével kellezta
napotmegülnünk.Úgy,hogyvalódi belsõ öröm – amitsenkisevehetelalélektõl– töltsebeazembert,aki„ilynagy
megváltótérdemelt”.
Deugyanakkortöbbisezazünnep,mintamitmatettekbelõle,hiszenalegnagyobbat,amitcsakemberkaphat, kapta meg az emberiség, amelyet soha semmi sem
múlhat felül. Olyan ajándékot, amely nemcsak néhány
napig,néhányhétigesetlegnéhányévigtart,hanemegész
földi életünket betölti, sõt még azon is túl. Hiszen „Õ
mindenmindenben”.
Ésezazajándékaz,amiértegyedülérdemesünnepelni,egyedülérdemes– hakell– mindentfeláldozni,amiért
egyedülérdemesemberneklenni,érdemesélni.
Mily nagyszerû emberi tett lenne, ha most ez a karácsony,sazeztkövetõösszestöbbiis,csakerrõlszólna,csak
eztacsendetésajándékotjelentené!Milyennagyszerûlenne,hamindentamagaidejébentennénk:nemlenneoktóber-novemberbenmárMikuláséskarácsony,nemlennea
vasárnapmegszentelésételsöprõbronz-,ezüst-vagyaranyvasárnapivásárlásiláz,hanemmegõriznénkazünnepigazi
méltóságát,ésaföldrelépett,testetöltöttMegváltót,akisJézustköszöntenénkésünnepelnénk
karácsony„csendes,szentséges”estéjén.
Kívánom községünk minden lakójának,hogyezazigaziünneplegyenosztályrésze mindannyiuknak! Kívánom,
hogy csendes, de a lélek csendjében
annál boldogítóbb öröm legyen mindenkiszívében,svégre,újraigazi,boldogkarácsonyunklegyen!
Karácsondi Mihály
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az önkormányzat hírei

Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõtestülete 2010. december 2-án testületi ülést tartott, amelyen többek között a jövõ évi költségvetés koncepcióját is megtárgyalták a képviselõk.
Szolgáltatóváltás a közvilágításnál?

ÖnkormányzatunkjelenlegazÉMÁSZ-tólrendelimegavillanyáramot falunk közvilágításához. A villamos energia piac
felszabadulásautánlehetõségnyíltúj,esetlegolcsóbbszolgáltató választására. A képviselõ-testület végül is azon az álláspontonmaradt,hogybárvanolyanszolgáltató,melyolcsóbbanszolgáltatnáazáramot(MVMpartner),mégismaradnánakarégiszolgáltatónál(ÉMÁSZ)ajövõévben,ésajövőév
végéntérnekcsakvisszaújraekérdésre.Addigpedigtájékozódnakapiaconmegjelentújszolgáltatókmegbízhatóságáról.

Közvilágítás – lámpatestek cseréje elhalasztva

Önkormányzatunkazutcailámpákcseréjéttervezte,újdigitálislámpákváltottákvolnafelarégilámpákat,melyeketjavítottákvolnaaközvilágítást,ésolymódonisbelehetettvolna
állítaniezeket,hogyaházakbanevilágítsanakbe.Ámerrõla
tervérõllemondottazönkormányzat,mertacég,akikkeltárgyalásokatfolytatott,azutolsópillanatbanmódosítottaaszerzõdés feltételeit, természetesen az önkormányzat számára
elõnytelenmódon.Azönkormányzatnemtettleerrõlatervérõl,deazerrõlvalódöntéstisajövõévrehalasztotta.

Jövõ évi bérleti díjak meghatározása

A Pénzügyi Bizottság arra tett javaslatot, hogy a mûvelõdési
ház,tornacsarnokésamûvészetoktatásdíjaitajövõévbenaz
önkormányzatneemelje,mertazokmáramúgyismagasak.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlanok bérleti díjai
azonbanvitátváltottakkiaképviselõkközött.VargaAndrás
képviselõnehezményezte,hogyazI.számúorvosirendelõfelújítására 2 millió forintot költött ebben az évben az önkormányzat,ésarrakérdezettrá,hogyeztaköltségetmiértnem
abérlõkállták.Tóth Gábor polgármesterválaszábanelmondta,hogyazköztudott,hogyafelújításmindenesetbenatulajdonos feladata. Emellett tudni kell, hogy a rendelõ olyan
rosszállapotbanvolt,hogyaközegészségügyihatóságmára
bezárásávalfenyegetõzött.
Mivelatámadásegyértelmûen dr. Balatoni Gyöngyi ellen
irányult,aztisleszögezteapolgármester,hogyalakásfelújításáranemkerültsor.Aképviselõ-testületvégülisaPénzügyi
Bizottságjavaslatátfogadtael,melyszerintabérletidíjakat15
százalékkalmegemeliazönkormányzatajövõévben,ésfelülvizsgáljákazösszesbérletiszerzõdést.

Szemétszállítási nehézségek

Elkészültazökörtelek-völgyihulladékkezelõközpont,ámez
nemkönnyítettemegahulladékelszállítástfalunkban.Sajnos
azárak,annakellenére,hogyfalunktagjaahulladékkezelõt
létrehozó társulásnak, igen magasra szöktek. Az eddigi szolgáltatóazAVEis28ezerFt/év/kukaösszegrekívánjaemelnia
szemétszállításidíjat,azökörtelek-völgyiún.ZöldHídprogrampedigennélismagasabbáratajánlott.Önkormányzatunk
úgydöntött,hogyszomszédtelepüléseinkkelösszefogvaatársulásonbelüllétrehozegymikrotársulást,ésmásszolgáltatót
keresakommunálishulladékelszállítására.Képviselõ-testületünk egyhangúlag megszavazta a mikrotársulás létrehozását,
ahhozvalócsatlakozásunkat.

Személycsere a polgármesteri hivatalban

Szeitz Gábor a polgármesteri hivatal mûszaki elõadója leköszöntposztjáról,helyetteBenedek Miklós leszahivatalújmûszakielõadója.Eredményesmunkátkívánunkneki!
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Harmadik negyedéves pénzügyi tájékoztató

AzülésenjelenvoltBenke Zoltánné pénzügyielõadó,akitájékoztatta a testületet az önkormányzat harmadik negyedéves
pénzügyihelyzetérõl.Tájékoztatójábanelmondta,hogytovábbraisazjelentialegnagyobbgondot,hogyazönkormányzatnak
nincssajátbevétele.Azokatelekértékesítések,amelyeketazönkormányzatköltségvetésébebetervezett,amainapignemteljesültek,ígyabevételioldalteljesítésemégcsak39százalékos.Az
iparûzésiésgépjármûadókbefolytak,azegyébmûködésicélú
bevételekésazállamihozzájárulásokisidõarányosanteljesültek.Akiadásioldalonaköltségvetéstételeiidõarányosanteljesültek,akamatfizetésifeltételekjobbaklettek.Versegvisszafizetteakölcsönadott21millióforintotakamatokkalegyütt.A
pénzügyibeszámolótatestület5igenés1nemszavazattalelfogadta(dr.DénesTamásnemvoltjelenazülésen).

Költségvetési koncepció

BenkeZoltánnépénzügyielõadóismertetteatestülettelazönkormányzatjövõéviköltségvetésikoncepciójátis.Tájékoztatásábanelmondta,hogya2011.évnehézévlesz,azönkormányzatnak mindenképpen saját bevételre kell szert tennie, hiszen
megkezdõdik a kötvény visszafizetése, ami évi kb. 40 milliós
terhetróazönkormányzatra.Továbbiakbanarrólistájékoztatott,hogyazönkormányzat2011-bennemkívánújadónemet
bevezetni,különbözõfelülvizsgálatokútján(sírmegváltásokfelülvizsgálata)viszontpluszbevételekrekívánszerttenni.Fontos,hogyazönkormányzatszorgalmazzaazárubabocsátható
ingatlanainakeladását.Akiadásioldalttekintveazönkormányzatnemtervezbéremelést.Atemetõravatalozójánakfelújítását
pályázatiútonkívánjamegvalósítani,viszontamûvelõdésiház
tetõszerkezeténekfelújítására,valamintapolgármesterihivatal
állagánakszintentartására,afalujárdáinakfelújításraésarétesfesztiváltámogatásáraáldozniakellazönkormányzatnak.AvitasoránTóthGáborpolgármesterjavasoltaaziskola,azóvoda
és polgármesteri hivatal pénzügyi átvilágítását, amely ugyan
pénzbekerül,dejelentõsmegtakarításokathozhat.Aköltségvetésikoncepciókimondta,hogyajövõéviköltségvetésnekúgy
kell megszületnie, hogy a bevételek fedezzék a kiadásokat! A
képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta a költségvetési koncepciót,éskülönszavazássoránegyhangúlagtámogattaazönkormányzatintézményeinekátvilágításátis.

Óvoda konyhájának bérbeadása

AzóvodábanmûködõkonyhátjelenlegmûködtetõDroppés
Tsa.Kft.végelszámolásalattáll,ezértazönkormányzatnakúj
bérlõtkellettkeresnie.Atestületzártülésendöntöttakérdésben.Azképviselõ-testületagödöllõiszékhelyûEVER-FOOD
VendéglátóipariésKereskedelmiKft.ajánlatátfogadtaelazzalafeltétellel,hogyacégajelenlegakonyhándolgozókat
DroppGáborralegyütttovábbraisfoglalkoztatnifogja.Tóth
Gáborpolgármesternévszerintiszavazástkért,ennekeredményeakövetkezõvolt:dr.BalatoniGyöngyi-igen;Balázs
János -igen;dr.PéterMihály-igen;Varga András -tartózkodott;Tábik Andrásné -igen;TóthGábor-igen.
-kr-

HELYESBÍTÉS

Elõzõ lapszámunk 2. oldalán a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság címszó alatt megjelent írásban tévesen jelent meg Tábik Andrásné kijelentése. A bizottság elnöki tisztével kapcsolatos kijelentése a következõ volt:
Méltatlannak tartja, hogy a Szociális Bizottság elnöki tisztére
jelölték, tekintettel a több évtizedes képviselõi és civil szervezetekben végzett munkájára, melyet pénzügyi, illetve kulturális területen végzett.
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közügy

KÖZMEGHAllGATÁS
2010. december 2-án 19 órakor tartotta Bag Nagyközség Önkormányzata szokásos évi egyszeri közmeghallgatását, amelyen falunk
lakosai közvetlenül tehetnek fel kérdéseket, vethetnek fel megoldásra váró problémákat a polgármesternek és a képviselõ-testületnek.
Tóth Gábor polgármesteren és a képviselõ-testület tagjain kívül jelen volt Tóth Csaba rendõr alezredes a Gödöllõi Rendõr-fõkapitányság és Gódor Ferenc alezredes az Aszódi Rendõrös képviseletében, valamint dr. Gyuga Pál ingatlanfejlesztõ is.
Tóth Gábor felvezetõjében köszöntötteamegjelenteket,megköszönte az önkormányzatnak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak és minden
segítõnekazideikétválasztáslebonyolításában nyújtott segítségüket, majd 12
pontbanértékelteazelmúltévetésvázoltafelajövõévitennivalókat.
1. TóthGáborelmondta,hogyidén
lezárultazáltalánosiskolafelújításaés
megtörténtapályázatipénzelszámolása is, ezzel lezártnak tekinthetõ ez a
projekt.AziskolaelnyerteazÖkoiskolacímetis,amiakörnyezettudatosiskolaineveléstszolgálja.
2. Azönkormányzattovábbraisnapirenden tartja a temetõ ravatalozójánakfelújítását,errepályázatilehetõségetkeres.
3. TóthGáborörömétfejeztekiazzalkapcsolatban,hogya3-asútAszódDomony-Bag keresztezõdésben végre
megindultak a körforgalom megépítésének elõkészítõ munkái. Bag Nagyközség vállalta, hogy a körforgalom
menténajárda,valamintaközvilágítás
kiépítésénekmunkálataitelvégzi,mintegy10millióforintértékben.Aközvilágításkiépítésemárrészbenelkészült.
4. Azönkormányzatkétjátszóteret
épített idén, igaz, egyszerû játszóteret,
delegalábbmárvanilyenBagon.
5. Elvégezteazönkormányzatavédõnõirendelõkifestését,valamintazI.számúrendelõfelújítását.Ezutóbbithalaszthatatlanfeladatvolt,mertaközegészségügyihatóságmárbeakartazáratni.
6. Sikeresvoltarétesfesztivál,aminekházigazdájaazidéna60.születésnapjátünneplõMuharayElemérNépmûvészetiEgyesületvolt,aminagyban
növelteazeseményszínvonalát.
7. Megkezdõdött a bagi temetõ
rendezése, felülvizsgálta az önkormányzatasírhelyekmegváltását.Ebbõl
idéneddig600ezerforintbevételevolt
az önkormányzatnak. A felülvizsgálat
tovább folytatódik, reméli az önkor-

mányzat,hogyebbõlabevételbõlrendeznilehetatemetõt,esetlegesújurnás
temetkezési lehetõséget is be tudnak
vezetni.
8. December 18-án ismételten lesz
operakoncert templomunkban, idén
márharmadikalkalommal.Ezújszínt
hozottfalunkkulturáliséletében,atovábbiakban is folytatni kívánja az önkormányzateztahagyományt.
9.TóthGáborörömétfejeztekiazzalkapcsolatbanis,hogyfalunkplébánosával,KarácsondiMihályatyávalnagyon
jóakapcsolataazönkormányzatnak,az
atyamásodikalkalommalvállalta,hogy
misétcelebrálamûvelõdésiházban,amirekorábbananemvoltpélda.
10. A közbiztonságon többszöri
rendõri akcióval igyekezett javítani az
önkormányzat,ezértkülönköszöneta
rendõrség munkatársainak. Az önkormányzat a közbiztonság javítása céljából támogatja azokat a magán közbiztonság-technikai cégeket, akik riasztóberendezésekfelszerelésévelfoglalkoznak,ésbiztosítják,hogyacégemberei
3-5percenbelülahelyszínenvannak
riasztásesetén.Azönkormányzataztis
tervezi,hogyilyenrendszerfelszerelésétazidõs,egyedülállóembereknekingyen beszereltetné. Továbbra is támogatja az önkormányzat kutyás rendõrökalkalmazásátatelepülésen.
11. Azelmúltévbenönkormányzatitulajdonbakerülta600-ashrsz.-útelek, a „sarki kocsma” néven elhíresült
épület,ami20-30millióvalnövelteaz
önkormányzatvagyonát.
12. MegindultazÁrokaljáratervezettberuházáselõkészítéseis,megépült
az ipari park felé vezetõ körforgalom.
(A jelen lévõ dr. Gyuga Pál bõvebben
szóltaberuházásról.)
Tóth Gábor végezetül elmondta,
hogyazországnagyonrosszgazdasági
helyzetben van, így nagyon nehéz év
elõtt áll az önkormányzat, ám mégis
fontostény,hogyazönkormányzatnak
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nincskifizetetlenszámlája,ésteljesíteni
tudjafeladatait,aminemkevés.
A kérdések, hozzászólások sorát
Jamrik László nyitottameg,aki,mintaz
önkormányzati választásokon induló
polgármetserjelölt megköszönte a rá
leadottszavazatokat,“ésnemköszönte
meg a nem rá adott szavazatokat...”,
valamintmegjegyezte,hogyaválasztásokonszekérrelhordtákaszavazatokat
ellenfelének.... Erre Katona András, a
HelyiVálasztásiBizottságelnökeszólalt
fel és nehezményezte a megjegyzést.
(Katona András külön írását errõl a
témáról mellékelten közöljük). Jamrik
lászlóajelenlegipolgármesterrecélozva kijelentette, hogy aki nem tud a
munkájávalkitûnniazhangzatosdolgokatmond.AtovábbiakbanJamriklászlósaját,korábbipolgármesterimunkáját védelmezte, majd Tóth Gábor polgármester kérte, hogy tegye fel kérdéseitt, elvégre azért vagyunk itt. így a
következõkérdésekettettefel:Mennyibekerültaziskolafelújítása?;Hogyáll
a kötvényfelhasználás?; Meg lehet-e
úszni a következõ évet hiány nélkül,
úgy, hogy nem neveznek ki pénzügyi
biztostazönkormányzatélére?
Tóth Gábor polgármester válaszában elmondta, hogy az önkormányzat
pénzügyi helyzete stabil, 10 millió
likvid kerettel rendelkezik az önkormányzat.Akötvénybefektetésre,produktívbefektetésrelettbefektetve,ami
aközeljövõbenkomolybevételekethoz
afalunak.
Ezekutánid.Fenyvesi László szólalt
fel,ésösszefogásraszólítottafelaképviselõ-testületet. Felszólalásában megs zólította Jamrik lászlót és észrevételezte,
hogy politikai öngyilkosság volt a saját
önkormányzatát beperelni szabadságmegváltáscímén,mindenkitudja,hogy
voltszabadságon.Megszólítottaahelyi
Jobbikvezetõjétis,hogylapjukbancsak
pocskondiáznak,mindenkitkritizálnak,
ilyenhozzáállássalnenevezzékmagukat
jobbiknak,mertnemkülönbeksenkitõl.
Angyal Tamás aztakérdésttettefel,
hogy miért kellett áthelyezni a buszmegállót. Tóth Gábor válaszában elmondta,hogysenkinemjelezte,hogy
gond lenne az áthelyezés körül. Az
áthelyezésreazértvoltszükség,merta
régihelyenpontegyházkapubejárója
elõttvolt,ésatulajdonostakadályozta
aközlekedésben.
Dénes Miklós ajelenlévõdr.Gyuga
Pált kérdezte az Árokalján megindult
ingatlanfejlesztésrõl. Dr. Gyuga Pál
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hosszan ecsetelte, hogy sajnos a
világgazdaságmélypontonvan,ezérte
beruházásmegvalósulásaislelassult.
Továbbra is zöldség-gyümölcs elosztót terveznek a területre, bíznak
abban, hogy az új Széchényi-terv
felkaroljaahelyitermelõketistámogató beruházást. Egyet azonban biztosra ígért: jövõre lesz építkezés az
Árokalján, a kereskedelmi egység
megépítése megk ezd õdik, de cégnevet nem szeretne mondani, mert
még folynak a tárgyalások. A továbbiakbanvalószínûleglétrejönazöldség-gyümölcselosztó,amirekonzervüzemet, porító üzemet is telepíthetnének.
Spitzer Károly a közbiztonság állapotára kérdezett rá, arra az esetre

közügy
hivatkozva, hogy az igazoltató rendõröktõl5háznyirabetöréstörtént.
Tóth Csaba, a Gödöllõi Rendõr-fõkapitányság alezredese elmondta, hogy
Bagon már jó 20 éve gond van a közbiztonsággal, nem újkeletû ez a probléma. A rendõrség nyár közepe óta megnövelt létszámmal van jelen a faluban,
ennek eredményeként a 30 körözött és
itttartózkodószemélybõlmárcsak2van
szabadlábon. A közbiztonság összetett
dolog,ahelyipolgárõrségnekésalakosságnakiskelltennieazért,hogyértékeit
megvédje, mert sajnos minden házban
nemlehetegyrendõr.Bagtelepülésena
bûnesetek száma nem növekedett,
miközben a környezõ településeken
igen. A másik kérdésre válaszolva Tóth
Csaba elmondat, ha tudta volna a
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rendõr, hogy 5 házzal arrább betörés
van,biztosanodamentvolna,egyébként
annak a betörésnek az elkövetõjét másnapelfogtaarendõrség.
Gyóni János azönkormányzatpénzügyihelyzetérekérdezettrá.erreaválaszt önkormányzati híreinkben megtalálhatják.
Sajnos a közmeghallgatáson nagyon
kevés érdemi kérdés hangzott el, sokkal
inkább méltatlan politikai csatározás
folyt, amit nagyon sajnálunk. Talán
meg kellene alaposan fogadni id.
Fenyvesi László kérését, és össze kellene
már tényleg fogni, szeretettel kellene
egymáshoz fordolnunk!
-kr-

AZÖNKORMÁNyZATIVÁlASZTÁSMARGóJÁRA
Katona András, mint a Helyi Választási Bizottság
elnöke szeretném a bagiakkal közölni a választásnál
történt eseményeket, mivel nyilvánosan kifogást
emeltek mûködésünkkel kapcsolatban.
Nagyonazelejéremennék.1994-benkerültemkapcsolatba a választással, mint Szavazat Számláló Bizottsági tag.
Mégmielõttfélreértenévalakiisazegészet,neveketazértnem
említek,mertafeleségemeztkértetõlem.
Mivelakkoribancsalásokkalillettékaválasztásibizottságokat,nemvállaltamatagságot.AHelyiVálasztásiBizottságban
megüresedett a hely, két fõ hölgy azt nyilatkozta, hogy velem
részttudnavenniabizottság munkájában.Akkormégmásvolt
apolgármester.Azakkoritestületminketnehezenfogadottel.
Aválasztáseredményeváltáslett.Akéthölggyelbeszélveemlítésttettemakövetkezõválasztásra,hogyismétvállaljukelegyütt.
Eztazérttettem,mertazavéleményük,hogyamikorválasztásvan,pártatlanuldöntenek,amiazénvéleményemis.Aválasztáselõttfelkértékõket,melyetnemvállaltakel.Azegyikükkelközöltem,hogycserbenhagytak,amásikkalnemvoltolyan
helyzet,hogyközölhettemvolna.Ezutánénisvisszamondtama
választásbanvalórészvételt.Majdújrafelkértek,hogyvállaljam
el,legalábbegyrégitagjalegyenabizottságnak,ígyelvállaltam.
AHelyiVálasztásiBizottságalakulóülésenmegválasztottakelnöknek,melyetelvállaltam.Mégekkorháromtagbólálltabizottság,majdaválasztásnapjánkettõdelegálttaggalbõvültabizottság.
Hatórakorelkezdõdöttaválasztás,9óráigkéthelyenvoltunkellenõrizni,mindentrendbentaláltunk.Körülbelül9,40órakorkaptunkegyrendszámot,hogytömegesenhordjákaszavazókatszavazni(ahelyikisebbséget).Kimentünkellenõrizniamûvelõdésiházhoz,majdazóvodáhozésahelyikisebbséglakóhelyénisjártunk.
Egyfüggetlenellenzékiemberrelisbeszéltem,akibevallotta,
hogyõszóltafüggetlenpolgármesterjelöltnek,hogykampánycsendsértéstörténikafaluban.
A történtekrõl beszámoltunk a Helyi Választási Bizottságnak,nemtekintettükkampánycsendsértésnek,amitörtént.Egy

késõbbiidõpontbankiküldtemellenõrizniazegyikdelegálttagot és az elnökhelyettest. Miután visszaértek, beszámoltak az
eseményekrõl, amit hosszasan tárgyaltunk, amit úgy ítélt meg
mindenki,hogynincsszervezettkampánycsendsértés.
Mivelemlékezetbõlíromaszámokatnembiztos,hogyszázszázalékosak. (levelem 2010. december 4-én írtam, adatokat
pedigdecember6-ratudommegkapniajegyzõtõl.)
Amennyibenvalakitérdekel,hogymiszerepeladokumentumokbanannakszívesenállokrendelkezésre.
Aszavazásvégetért,majdbeérkezteksorbanazeredmények,
azelsõnélafüggetlenpolgármestervezetett,továbbiháromnál
megajelenlegi.ígyalakultkia31dbszavazatkülönbség.létezikrontottésérvénytelenszavazat,31dbérvénytelenvolt.Az
egyikdelegálttagfelvetette,hogybontsukkiaszavazatokat,és
nézzükmeg,miértérvénytelenek,ésmiértpont31db.
Természetesen ezt a dolgot elvetettem, mert ez a Szavazat
SzámlálóBizottságratartozik,éstudtommalottisvoltakfüggetlendelegáltak.
Kedden értesítettek telefonon, hogy bejelentést nyújtottak
beellenünk,amiígyszólt:6-18,30-igfolyamatosanhordták3
dbautóvalahelyikisebbségetszavazni.Ezértkampánycsendsértésttörtént,abeadványban31dbrontottszavazatszerepelt.
Tudnikell,hogyabeadványmellécsatolnikellbizonyítékokatis,ilyennemvolt,csakfélremagyarázás.
TerületVálasztásiBizottsághelybenhagytaaHelyiVálasztásiBizottságdöntését,majdeztkövetõenfellebbezéstnyújtottbe
abírósághoz,ügyvéddelmegfogalmazvalevelét.
Bíróság ismét helybenhagyta a Helyi Választási Bizottság
döntését.
Sokkérdésfelmerültbennem,példáulnemakéthölgynek
volt-eigaza,akiknemvállaltákabizottságbanvalórészvételt?
Záromsoraimat,nemharagszomsenkire,fõlegnemgyûlölöksenkit,csakmegpróbáltamazénoldalamrólavéltigazatleírni,hanemegyezikavéleményünk,akkorismagyarnak,fõleg
baginaktartommagam.
Katona András
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Nyomothagyniamagyarságkultúrájában

foTó:KönczöLriTa

A MuHARAy ELEMÉR NÉPi EGyüTTES GáLAMûSORA

2010. december 4-én tartotta a Muharay Elemér Népi Együttes
2010. évi gálamûsorát a bagi Dózsa György Mûvelõdési Házban.
Soha ennyi széket nem látott még a nézõtér, mégis nagyon sokaknak állva kellett végignéznie a két részes, közel három és fél órás
mûsorfolyamot. Óriási volt az érdeklõdés, az elõadás elõtt másfél
órával már nem nagyon lehetett szabad ülõhelyet találni. Nem csoda, hiszen a 60. születésnapját ünneplõ együttes fergeteges mûsorral várta az érdeklõdõket.
Azelõadáskezdeténifj. Rónai Lajos, azegyüttesmûvészetivezetõje
köszöntötteamegjelenteket,majdTóth
Gábor polgármester úrnak adta át a
szót, aki köszöntõjében kiemelte, hogy
úgy érzi, az együttes nyomot hagyott a
magyarokkultúrájában,aminemkisfeladat. Megköszönte az együttes minden
voltésjelenlegitagjának,hogyéletébõl,
lelkébõladottegydarabot,amihozzájárultazegyüttessikeréhez.Majdtovábbi
sikereketkívántazegyüttesnekésgratulált a Pest Megyéért kitüntetésért, amit
egy nappal korábban vehetett át az
együttesPestMegyeKözgyûlésétõl.
Az idei gálamûsor két részbõl állt.
Népiesköltészetcímmelazegyüttesifjúsági,felsõs,alsósésovisgyermekcsoportjamutatkozottbebagi,bodrogközi,
szlovák lánybúcsúztató, dél-alföldi, kalotaszegi,keménytelkitáncokkal.Atán-

cok között Antal Ádám Petõfi Sándor
gondolatait,verseitidézteanép,anépmûvészetszereteténekjegyében.
AmûsormásodikrészeaNagyapám
emlékeicímetkapta.MiközbenKorpás
László narrátor hangját hallhatta a közönség, ahogyan nagyapja visszaemlékezéseit idézte gyermekkori, fiatalkori
pünkösdi, karácsonyi, lakodalmas stb.
szokásokat idézve, kivetítõn képekben
ismegjelentevalamikorivilág.Majdaz
egy-egy visszaemlékezésben megidézett
ünnepkör szokásai elevenedtek meg a
színpadon az együttes hagyományõrzõ
csoportjánakmûsorszámaiban.
A mûs or bef ejez és ek ént Ritecz
György álltaszínpadra,akiátadtaazElismerõOklevélkitüntetéseketazegyüttesazontagjainak,akik10,15,20,35
évetagjaiazegyüttesnek.
-kr-

ELiSmErõoKLEvÉL
KiTünTETÉSBEnrÉSzESüLT
w
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akik10évetagjaiazegyüttesnek:
Angyal Mariann, Halász Tibor,
Horváth Noémi, Kerti Brigitta,
Kékesi Éva, Kiss Bianka
és Repei Anna,
akik15évetagjaiazegyüttesnek:
Galambos Mihály, Rónainé Gyetvan
Anita, Huszár Anett és Péter Éva,
aki20évetagjaazegyüttesnek:
Czira Tibor
aki35évetagjaazegyüttesnek:
Tóth Sándorné

Az ünnepélyes gálamûsoron adták át
az idei Portörõ-díjat is. Egyéni kategóriában Portörõ-díjatvehetettát László
Zoltán, csoportos kategóriában pedig
TóthMihály és családja, felesége Tóth
Mihályné Sápi Julianna, fia, Tóth Tibor,
lánya Péter Lászlóné Tóth Julianna és
három unokája: Péter Tibor, Péter András és Péter Zsuzsa Blanka.
Szívbõl gratulálunk nekik!
A mûsor zárásaként hatvannyolcan
vehettek át elismerõ oklevelet, azok,
aki segítették az együttes 60. évfordulójának rendezvénysorozatának zökkenõmentes lebonyolítását.
Köszönjük nekik!
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¤ a bagi arany jános általános iskola és alapfokú mûvészetoktatási intézmény hírei

Drámafoglalkozás

Gyűjtőakció,emlékest,dráma,versenyek
Hoffmann Rózsa, az oktatásért
felelős államtitkár kérésére/javaslatára 100 forintos gyűjtőakcióba kezdtünkaziskolábanavörösiszapkárosultjainakmegsegítésére.Iskolánkminden tanulójabeadtaa100forintot.Olyancsalád
is volt, aki magasabb összeggel segített,
deazosztályokközöttisvoltolyan,aki
önállóan adományozott. Iskolánkból
30 000 forintot tudtunk feladni. Az államtitkárasszonyköszönőlevelealapján
példaértékű összefogásról számolhatok
be,melynekeredményeképpen68497008
Fttámogatásérkezettamegadottfolyószámlára.November13-aszinténajótékonyságjegyébentelt:aBonifácAlapítványbáltrendezettaziskoláskorúgyerekek,aziskolamegsegítésére.
Joggalvagyunkbüszkékrá,hogyaz
iskolánknevébenszerepelaz„Alapfokú
MűvészetoktatásiIntézmény”elnevezés
is,melyetiskolánktavalyelhunytigazgatójának,Fodor Mihálynakköszönhet
atelepülés.Ővoltaz,akiBagonelindította a Fapihe színjátszó csapatot és
szorgalmazta a drámajáték oktatást.

Nekiállítottakkedvesemléketkollégái
ésegykoritanítványaioktóber29-éna
FodorMihályEmlékesttel.NovemberbenaMarczibányitériszínjátszótalálkozónlépettfelaFapihe,immáronFodorÉváékvezetésével.Adrámatagozat
tanítványaiismétremekeltek.
Folytatódtak a Marczibányi téri
Művelődési Központ által szervezett
drámapedagógiai foglalkozások. A KerekasztalTársulattagjaiszínházi,nevelési programot tartottak iskolánk 5. 6.
osztályosainak a helyi művelődési házban.Ezzelegyidőbenaziskolábankompetencia- és képesség-fejlesztés történt
játékoskeretbena8.-osoknak.Atavalyihozhasonlóanmindháromfoglalkozásmindtémájában,mindötletgazdag-
ságában rendkívül tartalmas, magas
színvonalú volt. Tanítványaink nagyon
élvezték, hogy játékos formában sajátíthattakelismereteket.
Ingyenes tanulmányi kiránduláson
voltaz5.bésa7.bosztályszinténpályázati keretből. A széphalmi Kazinczi
emlékhelyekettekintettékmeg.

Kistérségiszinten,azoktóberimezei
futóversenyután,megrendezésrekerült
Kartalonateremfocibajnokságis,amin
két korcsoportban is szerepeltek tanulóink.Végülakartaliakkalfolytatotttizenegyes rúgások döntötték el, hogy a
hatodikhelyhelyettazötödiketsikerült
megszereznünk.
Denemcsakfizikaimegmérettetésbenvanrészükagyermekeinknek,hanemszellemisíkonis:folyamatosanzajlanak a levelezős versenyek, melyekre
önkéntesen jelentkeztek tanítványaink,
ki-kiazérdeklődésénekmegfelelően.
Folyamatosak a szűrővizsgálatok, a
gyerekekamegerősítőoltásokatismegkapják. Fontos, hogy a beoltás szervezett keretek között történjen, mert
akkor senki sem marad ki. A kötelező
védőoltásokelmulasztásaszabálysértésnekminősül.
Sajnosnegatívdolgokistörténneka
sok jó mellett: vannak gyerekek, akik
késnekvagybesemjönnekaziskolába.
Több gyerek esetében megindult a
védelembevételieljárás.

BiZTONSáGBAN A TÉLi SZüNidõBEN iS
fontos,hogytisztábanlegyetekegy-kétszámotokraishasznosinformációval,azért,hogyatéliszünidõakellemesélményekmiatt
legyenfelejthetetlen!
1.Ha a szünidõ alatt egyedül maradsz otthon, akkor is légy elõvigyázatos és ne engedj be idegeneket a lakásba, bármilyen indoka is
legyen arra, hogy be szeretne jutni!
2.A karácsonyi ünnepek fontos kellékei minden családban a gyertyák, csillagszórók, de ezeket csak a szüleitek felügyelete alatt gyújtsatok
meg, mert súlyos következményekkel járhat helytelen használatuk.
3. A szünidõben a barátokkal közösen szervezett programok
(kirándulás, mozi, színház stb.) tekintetében legyetek figyelemmel arra,
hogy a téli idõszámítás miatt hamarabb sötétedik, ezért lehetõség
szerint erre tekintettel szervezzétek meg a programokat és utána a
hazafelé vezetõ utat. A szüleitek tudjanak arról, hogy hova mentek, és
várhatóan mikor érkeztek haza.
4.Karácsonykor szeretjük meglepni a szeretteinket ajándékokkal,
de ezek megvásárlásakor a nagy tömegben megbújó és nagy rutinnal

rendelkezõ zsebtolvajokra próbáljatok figyelni és ne adjatok nekik esélyt,
hogy a megtakarított pénzetekbõl õk lepjék meg a szeretteiket. A
pénzeteket vagy a bankkártyátokat, ha rendelkeztek ilyennel, tegyétek
olyan helyre, ahol más nem tud könnyen hozzáférni.
5. Szilveszterkor a pirotechnikai eszközöket (petárdák, tüzijátékok) csak a rendeltetésüknek megfelelõen használjátok, betartva
a jogszabályok által elõírt idõ és helybeli korlátokat, így elkerülve a
maradandó sérüléseket okozható baleseteket.
6.Az ünnepek ideje alatt sem ajánlott az alkohol fogyasztás, mert
a fiatalkorúak esetében is a legtöbb „diszkóbaleset” ennek a számlájára írható. Emellett könnyebben válhatsz alkohol befolyása alatt
bûncselekmény áldozatává (kirabolnak, tettleg bántalmaznak) vagy
még rosszabb esetben elkövetõjévé (garázda magatartás, testi sértés).
Ne feledd: nemcsak az tartozik felelõséggel az elkövetett cselekményért, aki azt teszi, hanem az is büntetésben részesül, aki a bûncselekmény elkövetéséhez valamilyen módon segítséget nyújtott.
GödöllőiRendőrkapitányság

2010DECEMBER

közélet

BAGIHíRlAP7

IDÕSEKNAPJABAGON
„ÖREGNEK LENNi NAGySZERû dOLOG, HA NEM FELEJTETTüK EL,
MiT JELENT vALAMiT ELKEZdENi.” (MARTiN BuBER)
2010.november20-ánkerültsoraSzentRitaKatolikus agyermekekelõadása,akitsokanismernek,szeretnek,tisztelKaritászrendezésébenazIdõsekNapjáraabagimûve- nek,aakiegészéletévelazimádkozásfontosságátpéldázza.
lõdésiházban,ahová160idõsemberthívtakmeg.
AgyermekekaFatimaijelenésekrõlszólóösszeállítástadArendezvényszentmisévelkezdõdött,aholMihály atyaaz tákelõÁginénibetanításában.Aszereplõk:Albert Márton,
imádságfontosságárahívtafelajelenlévõkfigyelmétaprédi- Merkl Bernadett, Paltán Gergõ, Pintérné Tóth Katalin, Varga
kációjában. Az imádkozás fontosságának hangsúlyozása Gábor ésWolter Domokos voltak.Azelõadásóriásisikertaramindvégigszerepetkapottadélutánfolyamán.
tott,majdaziskolásokegykedvesEmléklapotadtakátamegAzutánTóth Gábor polgármesterúrköszöntötteamegje- jelenteknek.
lenteket,majdKatona Károlyné, aKaritászvezetõjeabagiIgAzután Balázs Vendel bácsi a kun Miatyánkot mondta
liceóvodanagycsoportosaitszólítottaaszínpadra.Agyerekek el,majdalkudoznipróbáltajóIstennel,hogyengedjemegbagi népviseletbe öltözve szüreti játékokkal és Márton-napi élninekiméga100.születésnapját,melyetmindenkiszívszokásokbemutatásávalbûbõlkívántneki.
völték el a közönséget. A
AmígfelszolgáltákakiNyuGDíJASIMÁJA
mûsort Tábikné Terka és
tûnõ vacsorát és a sok-sok
Labáthné Ancsa óvó nénik
süteményt,gyümölcsöt,adUram, köszönöm Neked minden esztendõmet,
tanították be, de Dallosnlé
dig Basa Panka néni egy
amit munkában tölthettem, csakúgy, mint a pihenés idejét.
Ilona dadusnéniissegédkegyönyörû imával és egy
Segíts, hogy ne legyek házsártos, nyugtalan vagy elégedetlen.
zett nekik. Az óvodások a
népdalcsokorral szórakozHadd érdekeljen az élet, amíg élek, hadd tanuljak mindig újat.
nagysikertaratottmûsoruk
tattaaközönséget.
Segíts, hogy még most is tudjak változni
után saját készítésû könyvAgyermekeksemmens végül, amikor már mást nem tudok tenni,
jelzõkkel ajándékozták meg
tek el ajándék nélkül, a
hadd mondjak köszönetet Neked,
azünnepelteket.
Karitász gyümölccsel és
s
hadd
imádjalak örökké csak Téged!
Mihály atya a hittanocsokivalköszöntemegsze(W.Barclay)
sokmûsoraelõttelmondta,
replésüket.
hogy olyan személyrõl szól
BKF.

Élő Rózsafüzér Zarándoklat 2011
májuS14-Énimmár ötödikalkalommal, 5 helyszínrõl, 9 irányban indul el
a fõvárost körülölelõ gyalogos zarándoklat.
fõcÉLjaaKözöSimaafõvároSunKÉrT,HazánKÉrT,TELEPüLÉSEinKÉrT,
SajáTLaKóHELYünKÉrT.
Azarándoklatlehetőségetkínálmélylelkiélményre,akeresztényközösségmegélésére,akörnyezőtemplomok,természetiértékekmegismeréséreis.Szolgáljaarésztvevők
lelki épülését. Alkalmat ad egymás jobb megismerésére,
lehetőségaközösségiegyüttlétre.
az 1. szakasz útvonala: Máriabesnyõ kegytemplom, premontrei kápolna, Szentháromság-templom, Erzsébet-park,
Tölgyes, Szent Jakab Parkfalu, Mogyoród Szent Lászlókápolna, Mogyoród Szent Mihály fõangyal-templom.
ittazarándokcsoportkétágraszétválik:
Fót Szeplõtelen Fogantatás-templom és Kerepes Szent
Anna-templom irányába induló csoportra.

A zarándoklat reggel 8 órakor indul Máriabesnyõrõl
(gyülekezõ 7-tõl 7óra 30-ig, majd ima, ismertetés, áldás).
Csatlakozási pontok: a fent említett útvonalon bárhol lehetséges.
A zarándoklat lezárása: este 7 óra: dr Beer Miklós váci megyés püspök úr miséje Fóton a Szeplõtelen Fogantatás –
templomban (még várjuk a visszajelzést)
Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök úr miséje
Kerepesen a Szent Anna-templomban.
Kérünk mindenkit, hogy lehetõsége szerint – ha nem is az
egész útvonalon- vegyen részt a zarándoklaton.
HatházynéJuhászErzsébet
Az 1. szakasz koordinátora: 06-20/3654175
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A Többcélú Társulás Tanácsa
december 1-jei üléséről
Decemberi ülésén a tanács elsősorban pénzügyi jellegű
napirendi pontokat tárgyalt: elsőként az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2010.
háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját hallgatta meg.
AkövetkezőkbenatanácsaPedagógiaiSzakszolgálatnevelésitanácsadásfeladatellátásátszolgáló
bevételek elmaradásából eredő likviditási hiányt kezelte:a2010-esévrevonatkozóanönkormányzatihozzájárulásokról, pénzeszköz-átcsoportosításról és a tartalékfelhasználásáróldöntött.
Atanácsegyetértettazzal,hogy2011-tőlaPedagógiaiSzakszolgálataésPüspökhatvanönkormányzataegyüttműködésébenfoglalkoztatott„utazó”gyógypedagógus
végezze a rászoruló gyermekek fejlesztését a település
oktatásiintézményeiben.
EzutánatanácselfogadtaazAszódiKistérségEgységesPedagógiaiSzakszolgálata2011.évitérítésidíjait.
AzAszódiKistérségÖnkormányzatainakTöbbcélú
Társulása2011.éviköltségvetésikoncepciójaatársult
önkormányzatok polgármesterei által egyhangúlag elfogadottfeladatellátásitervreépül.Atanácsatársulás
2011.éviköltségvetésikoncepciójánakbevételiéskiadásifőösszegét138,9millióforintösszegbenfogadtael.
Aköltségvetésikoncepcióbevételioldalatartalmazzaaközösenellátottfeladatokraigényelhetőnormatív
államitámogatásokat(összege107millióforint),atársult önkormányzatok által az egyes feladatokhoz való
hozzájárulást (összesen 25 millió forint), valamint az
egyéb, megállapodásokhoz kötődő bevételeket. Az
önkormányzatok  hozzájárulásának alapját a közösen
ellátott feladatokban való részvétel aránya, az abból
igényeltszolgáltatásokmértékehatározzameg.
A kiadások 41%-a az Aszódi Kistérség Egységes
PedagógiaiSzakszolgálatasokoldalútevékenységétszolgálja.A2010.évsoránaSzakszolgálat12pedagógusa
(gyógy-pedagógusaéspszichológusa)12543-18éveskorú
gyermeketrészesítettellátásban,enneksorántöbbmint
3500pedagógus– gyermektalálkozásrakerültsor.
A közoktatási intézményfenntartó társulások számáraakiegészítőnormatívaigényléséneklehetőségével
élve2011-benaKartal-Versegtársulásszámára18millióforintot,azIklad-Domonytársulásszámáraközel8
millióforintotbiztosítatervezet.AKistérségiGondozásiKözpontáltalellátottfeladatokhozaTársuláséves
szintentöbbmint19millióforintotadát.
A társult önkormányzatok felhatalmazásából ellátott egyéb feladatokra – munkavédelem, pedagógiai
szakmai szolgáltatások, belső ellenőrzés – a társulás
14,3millióFt-ottervez.
Végezetül a tanács a társulás költségvetési szerveinek2011.évibelsőellenőrzésitervétfogadtael.
Mindenrőlbővebben:www.aszodikisterseg.hu
dr. Kórós Tímea
kistérségireferens
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Az 1990-es években is tovább folytatódnak az
együttesfellépéseiéssikerei.1990nyaránafranicaországiVillenes-sur-Seinetelepülésenvendégeskedneka
bagitáncosok,ésfelléptekaPárizsiMagyarNapokrendezvénysorozatonilletveacaenibékefesztiválonis,majd
hazatérve a kalocsai Duna Menti Nemzetközi Folklórfesztiválonmutattákbetudásukat.
Az 1991-es évet az Együttes megalakulásának 40.
évfordulójára rendezett ünnepi műsor nyitja, majd az
évfolyamánmégAcsán,SzekszárdonésGödöllőntáncoltakabagiak.
1992-ben Máriabesnyőn a Honvéd Táncegyüttessel
közöselőadásonállítottákszínpadraaGalgamentipassiótNovákFerencrendezésével,melyetaMagyarTelevízióélőbenközvetített,ésszínténebbenazévbenazMTV
koreográfusversenyébenmérettemegtudásátsikeresen
azegyüttesakkorivezetője,Iglói Éva.Azelismeréséssiker értékét növeli, hogy a zsűriben olyan szakemberek
foglaltak helyet, mint Tímár Sándor, Zsuráfszki Zoltán
vagy az azóta már elhunyt Pesovár Ernő és Vásárhelyi
László. Májusbanlinzbenléptekfelabagiak,júniusban
pedig a németországi Malsfeldbe utaztak táncosaink,
melyazelsőkapcsolatfelvételvoltmostanitestvértelepülésünkkel.Ezzelmégnemértvégetakülföldiutaksora,
mertdecemberbenabrüsszelikarácsonyivásáronabagi
betlehemestmutattabeazegyüttes.Ebbenazévbenvezetőváltás történt az együttes élén. 1993-ban tovább
folytatódott a külföldi utak sora, májsuban Erdélyben,
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EGyüTTES

sorozat
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júniusvégénpedigFinnországbantáncoltacsoport.RögtönahazaérkezésutánismétakalocsaiDunaMentiFolklórfesztivál várta táncosainkat. Októberben a malsfeldi
zenekartláttákvendégülazegyüttestáncosai,decemberben pedig ismét a bagiak indultak útnak, ezúttal a franciaországi Metz városa volt a célpont, ahol a karácsonyi
vásáronlépettfelazegyüttes.
1994 legjelentősebb eseménye Bag első okleveles említésének600.évfordulójavolt,melyetegynemzetközinéptáncfesztivállalünnepeltünkmeg.Abagiésmásmagyarcsoportok mellett német, finn, osztrák és erdélyi együttesek
vettekrésztarendezvényen
1995-benvezetőváltástörténtazegyüttesélén,IglóiÉva
Gödöllőn,ahelyitáncegyütteslétrehozásávalfolytattamunkáját,abagiegyüttesirányításátpedigfia,Széphalmi Zoltán
vetteát.1996-banismétMalsfeldbeutaztaktáncosaink,majd
onnanhazérveazAmerikaiEgyesültÁllamokbakivándorolt
magyarok leszármazottaiból alakult Cleavelandi Magyar
Táncegyüttestagjaitláttákvendégülegyüttesünktagjai,majd
egylitvániaifolklórfesztiválonvendégszerpeltacsoport.SzinténebbenazévbenTóth Judit ésifj. Rónai Lajos nyertékmeg
azMTVKiMitTud?cíművetélkedőműsorát,emellettpedig
táncosainkfelléptekamilleniumiünnepségsorozatközponti
rendezvényénabudapestiHősökterén.
1997-benaszabadtériatlétikaieurópabajnokságmegnyitóünnepségéntáncoltakabagiakaNépstadiongyepén,
ésacsehországiPiseknemzetközifesztiváljánmutatkozott
beazegyüttes.

1996-ban és 1998-ban Kiváló Minősítést ér el az
együttesaHagyományőrzőEgyüttesekOrszágosBemutató
Színpadán. 2000-ben az együttes 50. születésnapját egy
nagyszabású gálaműsorral ünnepelték, melyben az addig
készült összes hagyományőrző koreográfiát bemutatták az
együttestáncosai,majdmégebbenazévbenismétkiválóan
minősülazEgyüttes.
2001. júniusától ifj. Rónai lajos irányítja az együttes
szakmai munkáját. Az elmúlt 10 évben négy alkalommal
(2004, 2006, 2008, 2010) ért el az Bagi Muharay Népi
Együtteskiválóminősítéstazországosmegmérettetésen.Az
együttes munkáját az Oktatási és Kulturális Minisztérium
2003-banCsokonaiVitézMihályKözösségi-díjjaljutalmazta.Táncosainkahazaifellépésekmellett2001-benSzardíniaszigetén,2004-benazolaszországiGiffoniban,2005-ben
Malsfeldben,2007-benalengyelországiZakopanebanszerepelteknagysikerrel.
Jelenlegazegyüttes4csoporttal–egyalsósésegyfelsős
gyermekcsoport, egy ifjúsági csoport és a hagyományőrző
csoport – működik, melyben megközelítőleg 150 táncos
dolgozik a művészi színvonal fenntartásán és táncaink,
hagyományainkmegőrzésén,továbbörökítésén.Abagitáncosokmellettjelentősakörnyékbelitelepülésekrőlérkezők
száma.TöbbtáncosunkvanHévízgyörkről,Galgahévízről,
Turáról, Aszódról, Gödöllőről és Ikladról, de PüspökhatvanbólésVersegrőlisjárnakazegyüttesünkbe.
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Sok szeretettel ajánljuk:
Kinek az élete?
Fiatalnőülahatalmasfatövében,néhaegyetkiált:– Nagyertek,mársegítsetek!– megpróbálfelállni,depróbálkozásateljesen reménytelen. Néhány centinél jobban nem tud felemelkedni, a gravitáció menthetetlenül visszahúzza a biztonságba,az„ennélmélyebbremárnemsüllyedhethelyzetébe.”
Ennélmélyebbremárnemsüllyedhet?!–Anya!Miértteszed
eztvelünk?– kiáltjaamelletteállógyermek.–kuss!Ezazén
életem!Küldjetekegyférfit!Nekemegyférfikell!– Anya,kérlek–,szólagyermekbágyadtkishangja,miközbenmegjelenik
azóhajtottférfi,majdmindketteneltámolyognak.Agyermek
némánnézutánuk,szívébenottamérhetetlenfájdalom.Azt
mondta, ez az ő élete. De velem? Mi lesz velem? Markol
szívébeafájdalom.

Az én életem, azt csinálok, amit akarok!?

Aképenintelligensfiatalpár,karrierreménysége,öröm,szeretet,kétkicsigyermek,aszülőkboldogölelésébenragyognak.
Dejólátniőket.Egynapazapahazajönésmondja:– elválunk
a ház fele és a bútorok…osztozuk. – Miért? – sikolt a társ?
Miértteszedeztvelem?– Mertmárnemszeretlek–,hangzik
a válasz. – De a gyerekek?.... – Ja őket szeretem a hétvégén
velem, lesznek, vagy a mamánál – szól a férj ridegen. – De
nekikszükségükvanrá!Nemenjel,kérlek.– kiáltazasszony
kétségbeesve.– Nemkellesz,márnembírokveledélni.Ezaz
én életem! Azt csinálok, amit akarok. – Az asszony kétségbeesettenzokogvakérdi:– ésmileszvelem,hogyannevelem
nélküledagyermekeinket?– Aférjridegéskimért:– Teisazt
csinálsz,amitakarsz!
Kétkisgyermekkel,kisemmizve,becsapva.Aképkettétört,
sagyermekiszívekbenottasohabenemgyógyulóseb.Apa
elhagyott.

Az én életem és azt csinálok, amit akarok!?

A ravatalnál halk zokogással gyászolók törlik könnyeiket. –
Kétnapjabeszélgettünk.Egyszercsakaszívéhezkapott.Szája
elkékültegésztestébenreszketett.Ottültaszemébenahalálfélelem. Az életéért rimánkodott az orvosoknak. – Most
velem…milesz?Azénéletemkimentimeg?Jajsegítsenek…!
S a te életed ki menti meg? Gondoltál már rá?, hogy
megéri-eolyandolgokatkeresniazéletben,amitnemtarthatszmeg?Sközbenhányszívenejteszsebet,shogyangyilkolod
azokat,akiketszeretnedkellene?Tetudod,hogyateéletedki
mentimeg?

Jézus nálad is zörget

Egyfestőművészbefejezteaztafestményt,amelyendolgozott.JánosJelenéseinekkönyvébőlaztajelenetetábrázolta,
amikorKrisztusígyszól:„íme,azajtóelőttállok,észörgetek”.Afestőkisfiamegszólalt:– Egydolgotnemjólfestettél. Kívül az ajtón nincs kilincs. Hiszen így az Úr Jézus
nemistudbemenni!Csakakkormehetbe–magyaráztaaz
apja –, ha belülről kinyitják az ajtót, és ha Őt behívják.
Ezért hagytam el a külső kilincset. Hiszen olvashatjuk:
„íme,azajtóelőttállok,észörgetek.”

Vajon létezik Isten?
Egyemberelmentlevágatniahaját,ésmegigazíttatniaszakállát.Ahogyafodrászdolgoznikezdett,kellemesbeszélgetésbe
elegyedtek. Sok mindenről szót ejtettek, végül szóba került
Istenis.Afodrászhatározottankijelentette:
– Énnemhiszem,hogyIstenlétezik.
– Miértilyenbiztosebben?– kérdezteavendég.
– Nos,csakkikellnézniazutcára,hogymindenkimegértse,
miértnemlétezhetIsten.Mostmondjamegőszintén,haIsten
létezne, hogy lehetne annyi beteg ember a világon? Hogy is
hagyhatnának el szülők gyermekeket? Ha Isten létezne, se
szenvedés,sefájdalomnemlenne.Elnemtudokképzelniegy
szeretettelteliIstent,akilehetővéteszimindeztkörülöttünk.
Avendéggondolkodottegykisideig,aztánúgydöntött,hogy
nemválaszolafodrászfeltevésére,mertnemakartvitábakeveredni.Miutánafodrászbefejezteadolgát,avendégfizetett,
majdelköszönt.Amintkilépettazutcára,szembetalálkozott
egyemberrel,akinekhosszúgondozatlanhajaésloboncosszakálla volt. A vendégünk gondolt egyet és visszafordult a
fodrászüzletbe.ígyszóltafodrászához:
– Tudjamitmondok?Nemléteznekfodrászokavilágon!
– Hogymondhatilyeturam?– kérdezteafodrász.
– Hiszenittvagyokén.Éppenmostfejeztembeazönhajánakésszakállánakavágását.
– Nem,nem!– erősködöttavendég
– Fodrászokmárpedignemléteznek,hiszenhaléteznének,
akkornemlennénekolyanhosszú,gondozatlanhajúésszakállúemberekazutcán,mintazazemberott,látja?
– Ah,dehátattólmégléteznekfodrászok!– válaszolt.
– Tehetekénarról,hogyazazembernemjönbehozzám?
– Hátezaz!– bólintottráavendég– Éppenerrőlvanszó!
IstenislÉTEZIK!TehetŐarról,hogyazembereknemfordulnakHozzá,hogynemkeresikmegŐt?!

Istenem! Miért?

Akórházfolyosójánazorvosbárgyengéden,dehatározottan
közölte,hogyegyévesfiamegysúlyosinfluenzakövetkeztében haldoklik. Bár mindig próbáltam kiegyensúlyozott maradni, most nem tudtam uralkodni érzelmeimen. Hangosan
zokogtam, ököllel vertem tehetetlen dühömben a folyosó
ablakpárkányát. Alig kaptam levegőt, úgy éreztem, szétrobbanamellkasom.NémánkiabáltamIstennel:„Nemteheted
meg, hogy elveszed tőlem az egyetlen fiamat! Életben kell
hagynod!”Kitámolyogtamazutcára,azuhogóesőösszekeveredett könnyeimmel. Haza kellett volna mennem, de úgy
éreztem,nemvagyokképesbelépniaházbaéslátnifiamüres
ágyát.Céltalanulbolyongtam,mígnemegytemplomlépcsőjén találtam magam. Beléptem, félhomály volt, talán a mise
utánmégvalamimiattnyitvamaradhatottazajtó.Azelsősorbamentemésletérdeltem.Néztemaszobrokat,azoltárképen
Máriát, karján a Kis Jézussal. Imádkozni akartam, de nem
tudtam, csak a szemrehányás szavai törtek fel újra belőlem,
halkansuttogvapereltemazIstennel.Észresemvettem,hogy
másisvanatemplomban,csakmikormellémültazidőspap
ésvállamratetteakezétkaptamfelafejem.
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Alángjapislákolnikezdett,mígvégülkialudt.
Amásodikgyertyaaztmondta:
– Én vagyok a HIT. Sajnos az emberek nem akarnak
tudomástvennirólam,úgyhogyhiábavilágítokénis.
Akövetkezőpillanatbanegyenyhefuvallatkioltottaalángot.
Aharmadikgyertyaszomorúanéscsendesenígyszólt:
– ÉnvagyokaSZERETET!Márnincsértelme,hogyvilágítsak, az emberek félretoltak és elfelejtettek. Nem törődnek
velem,semmibeveszik,hogymilyennagyszükségükvanrám.
Alángjasisteregvealudtki.
Ekkor egy kislány lépett be a szobába. Mikor meglátta a
háromkialudtgyertyát,felkiáltott:
– Nektekégnetekkell!
Elkeseredésébensírvafakadt.Ekkormegszólaltanegyedik
gyertya:
– Nefélj!Ameddigénégek,addigmindigvanremény.Én
vagyokaREMÉNy!
A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő
gyertyátéslángjávalmeggyújtottaaháromkialudtgyertyát.
AReménylángjánaksohanemszabadkialudnia.ABéke,a
Hit,aSzeretetésaReménylángjátőriznikellmindörökre!

Három öreg

– Segíthetek gyermekem? – kérdezte lágy, szeretetteljes
hangon.Bosszantottakérdése,ésazis,ahogyfeltette.Egyedül
akartam lenni bánatommal. Nem tudom mi ütött belém, de
elkezdtem hangosan kiabálni és minden fájdalmamat és
sérelmemetazarcábavágtam.
– Aztmondta,hogykérjünkéskapunk–kiabáltam–most
mégishaldoklikafiam.Aztmondta,hogyszeretiagyereket,
mostmégishagyjaőtmeghalni!Sántákat,vakokatmeggyógyított, halottakat feltámasztott, a fiamat miért nem gyógyítja
meg?HaaszeretetIstene,akkormiértnemsegít?!
Hosszúpercekenátültmellettemapap,fogtaakezemés
hallgatott. Mikor végre abbahagytam a perlekedést, jóságos
hangonkezdettelhozzámbeszélni.BeszéltaszeretőIstenről,
Máriáról,akinekmegöltékSzentFiát,arról,hogyJézusmegértiaharagomésbánatom.Arról,hogyaszenvedésnembüntetés, hanem az élet része, a kegyelem eszköze. Nem ragaszkodhatunkgörcsösenaföldiértékrendekhez,megkelllátnunk,
vagylegalábbelkellfogadnunkIstenakaratát.Istenkezébekell
helyezniéletünket.
Ekkor, ott a legnagyobb fájdalmamban megéreztem
Isten közelségét, és ki tudtam mondani: „Istenem, legyen
megaTeakaratod.”
Afiammeggyógyult,már28évesésvanegytündéri2éves
unokámis.Boldogvagyok,detudom,haelveszítettemvolna
a fiam, akkor sem tettem volna szemrehányást Istennek.
Akkorazonaszenvedésekkelteliesténmegértettevelemaza
jóságos idős pap, hogy a legmélyebb, legtisztább szeretet
elengedniisképes.

A négy gyertya

Négy gyertya égett az adventi koszorún. Olyan nagy volt
körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani, amit
beszélgetnek.
Azelsőgyertyamegpislantésaztmondta:
– ÉnvagyokaBÉKE.Azénlángomvilágít,deazemberek
nemképesekéletbentartani.

Egyasszonykilépettaházából,éslátta,hogyhárom,hosszú,
fehérszakállúöregemberüldögélazudvaron.Előszörelakartaküldeniőket,deaztánmegsajnáltaazaggastyánokat.Bizonyárafáradtak,sjólesiknekikahűsfákalattpihenni.Odamenthozzájukésmegszólítottaőket:
–Nemhinném,hogyismerlekbenneteket,deéhesneklátszotok.Kérlek,gyertekbe,szívesenmegosztjukveletek,amink
van.–Aházuraitthonvan?–kérdezték.
– Nem–válaszoltaazasszony.Nincsitthon.Amezőndolgozik,napnyugtakortérhaza.
–Akkornemmehetünkbe–felelték.
Amikoresteaférjhazaért,azasszonyelújságoltaneki,mi
történt.–Menj,kérlekésmonddmegnekik,hogymáritthon
vagyok.Azasszonykiment,ésújrahívtaazöregeket.
–Együttnemmehetünkaházba–felelték.–Miértnem?–
kérdezteazasszonymeglepetten.
Azelsőöregbemutattaatársait,ésmagaisbemutatkozott:
– Az Ő neve, Jólét – mutatott egyik barátjára, majd a
másikra mutatva azt mondta – Ő a Siker és én vagyok a
Szeretet. Menj vissza a házba, és beszéld meg a férjeddel,
melyikünketszeretnétekbehívni.
Azasszonybementaházbaéselmondtaaférjének,amitaz
öregüzent.Aférjtöprengettkicsit,meghányta-vetetteügyesbajosdolgaikat,majdígyszólt:
–Eznagyszerű,hívjukbeaJólétet.Haddjöjjönbeéstöltse
megaházunkatjóléttel.
Afeleségnemértettegyet:
–Kedvesem,miértnemhívjukbeinkábbasikert?
A menyük eddig csak hallgatta őket, de most kedvesen
megszólaltésígykérlelteférjeszüleit:
– Nem lenne jobb a Szeretetet behívni? Az otthonunk
megtelneszeretettel!Elgondolkodtakaszülék,kedvesjóindulatú
menyükbeneddigmégsohanemcsalódtak,egyszerreszóltak:
–Hallgassunkamenyünkre.
–MenjéshívdbeaSzeretetet,hogylegyenavendégünk!–
kérteaférjazasszonyt.
Azasszonykimentésmegkérdezteaháromöreget:

8
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– Melyikőtök a Szeretet? Kérlek, gyere be, és legyél a
vendégünk.
Szeretetfelállt,éselindultaházfelé.Amásikkettőisfelállt
éskövettékatársukat.AzasszonymeglepődvekérdezteJólétet
ésSikert:
–ÉncsakSzeretetethívtam,timiértjöttök?
Azöregekegyszerreválaszoltak:
–HaJólétetvagySikerthívtadvolnabe,amásikkettőnek
kintkellettvolnamaradnia.DeteaSzeretetethívtad.Tudnod
kell,ahovaőmegy,odamiisveletartunk.AholSzeretetvan,
ottmegtalálhatóaJólétésaSikeris!

Kinek kell mosakodni?

– Két tűzoltó avartüzet olt. Amikor végeznek, odamennek a
közeli,tisztavizűpatakhoz,hogymegmosakodjanak.Csakaz
egyikükarcakormos.Vajonmelyikfogjamegmosniazarcát?
– Butakérdés.Nyilvánaz,akinekkormosazarca–hangzik
aválasz.
– Tévedsz.Akormosarcúránézatársára,ésaztgondolja,
hogyazőarcaistisztaésnemmossameg.Ésfordítva:akinek
tisztaazarca,látja,hogytársáécsupakorom,ésaztgondolja
magában:biztosanénisilyenpiszkosvagyok,megkellmosakodnom.
Életünkben önmagunkat keressük az ártatlan, tiszta szívű
emberekben. Belenézünk tiszta szemükbe, és magunkat véljük
tükröződni bennük. De ők is ránk néznek és látják, hogy kormos
az arcunk, és bármilyen magabiztosak is voltak jóságukban, mivel
ők is magukat látták tükröződni bennünk, rosszabbnak hitték
magukat, mint amilyenek. Rossz hatással voltunk a jókra.
Beláthatjuk tehát, hogy csak tisztán szabad az emberek közé lépni.

Nézlek, amint alszol

Drága gyermekem, besurrantam a szobádba, hogy ott üljek
melletted,amintalszoléshallgassamaszuszogásodat.Aszemedbékésenlehunytad,puha,szőkehajadkörülvesziangyali
arcodat. Percekkel ezelőtt még a dolgozószobában ültem, és
egyre jobban elkomorodtam, amikor végiggondoltam a nap
eseményeit. Nem tudtam tovább odafigyelni a munkámra,
ezértidejöttem,hogyhangtalanulbeszélgessekveled.
Reggel türelmetlen voltam, amikor andalogtál, lassan
öltözködtél,ésaztmondtam,nelegyélolyanlusta.Összeszidtalak,mertnemtettedahelyéreazebédjegyedet,ésszemrehányóan néztem rád reggelinél, mert leetted az ingedet. –
Megint? – sóhajtottam fejcsóválva. Te pedig zavartan rám
mosolyogtálésaztmondtad:– Szia,Anyu!
Délutántelefonhívásokatbonyolítottamle,miközbentea
szobádban magányosan, hangosan énekelve játszottál, és az
összesjátékodatsorbaraktadazágyadon.Idegesenintegettem
neked,hogymaradjcsendben,ésnebalhézz,majdtovábbiórán
keresztülfolytattamatelefonálást.–Azonnalcsináldmegaházi
feladatodat,nehúzdazidőt–harsogtamkésőbbőrmesterként.
–Rendbenvan,Anyu–mondtadszemrehányóan,ésceruzával
akezedbenleültélazíróasztalodmellé.Ezutáncsendvolt.
Este,mialattíróasztalomnáldolgoztam,habozvaodajöttél hozzám. – Anyu, mesélsz ma este? – kérdezted pislákoló
reménnyel.–Maestenem!– vágtamráazonnal.– Aszobádbanmégmindignagyafelfordulás!Hányszorkellmégszólnom?–lehorgasztottfejjelkicsoszogtál,éselindultálaszobádba. Nemsokára visszajöttél, bekémleltél a küszöbről. – Most
mitakarsz?–Kérdeztemindulatosan.
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Nemszóltálegyszótsem,csakbetrappoltálaszobába,átkaroltadanyakamatésarcomranyomtálegynagypuszit.–Jó
éjszakátAnyu.Szeretlek!–csakennyitmondtál,miközbenszorosanátöleltél.Azutánamilyengyorsanjöttél,márelistűntél.
Ezutánhosszúideigíróasztalomatbámultam,lelkiismeretfurdalástéreztem.Azontörtemafejem,melyikpontnálvesztettemelanapritmusátésmilyenáron?Semmitnemtettél,
ami indokolta volna ezt a hangulatot. Csupán gyerek voltál,
aki úgy tesz, ahogy azt kora diktálja. Én pedig elvesztem a
felelősségekéskövetelményekfelnőtteknekvalóvilágában,és
kevésenergiámmaradtarra,hogyadjakbelőleneked.Mate
lettélatanítóm,amikoregyilyenrosszhangulatbaneltöltött
naputánberohantál,éséjszakaipuszitadtálnekem.
Mostnézlek,ahogyalszol,ésaztkívánom,bárújrakezdhetném a napot. Holnap igyekszem olyan megértéssel bánni
veled, mint amilyent te tanúsítottál velem szemben ma. Az
igazianyucidleszek,melegmosollyalébresztelek,bíztatószóvalvárlakaziskolábóléslefekvéselőttmesélekneked.Nevetnifogok,amikornevetszéssírni,amikorsírsz.Emlékeztetni
fogom magam arra, hogy még gyerek vagy, nem felnőtt és
élveznifogom,hogyénvagyokazanyucid.Békülékenylelked
mélyenmeghatott.Azértjöttemmostidehozzád,hogyköszönetetmondjakszeretetedért;gyermekem,tanítóm,barátom.

GYErEKSzáj
„Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a
neved. valahol érzed, hogy az õ szájában biztonságban van a neved.”
Zsolti,4éves
„A szeretet az, amikor az étteremben odaadod másnak a sült krumplidat, anélkül, hogy te kérnél az
övébõl.”
Kriszti,6éves
„A szeretet az, amikor anyu kávét fõz apának, de belekortyol mielõtt odaadná neki, csak a biztonság kedvéért, hogy ellenõrizze, hogy biztosan finom-e.”
Dani,7éves
„A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van.
Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani.” Robi,7éves
„Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan baráttal kezdd, akit utálsz.”
Nikolett,6éves
„A szeretet olyan, mint
amikor egy kicsi öreg
néni és egy kicsi öreg
bácsi még mindig
barátok, még azután
is, miután jól megismerték egymást."
Tomi,6éves
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A három rosta

KéRéSAZéLõKHöZ!
Csak amíg itt vagyok,
míg köztetek járok,
hozhattok vázámba virágot.
Csak amíg itt vagyok,
beszélhetek veled,
láthatod mosolyom,
várom leveled.
Csak amíg itt vagyok,
melletted az úton,
vigyázz rám! Figyelj rám!
– más dolgod van tudom.
de csak míg itt vagyok,
tudod ezt megtenni.
Ne csak temetésemkor
Kezdj velem törõdni!
Mindazt, amit másoknak adsz, önmagadnak is adod

Annakagazdának,akiakukoricájávalrendszeresenazelsőhelyezést érte el a vetőmag-kiállításon, az volt a szokása, hogy
megosztottaaszomszédaivalalegjobbvetőmagkészletét.Amikorrákérdeztek,hogymiérttesziígyválaszolt:
– Valójábanönzőérdekből.Aszélugyanisfelkapjaavirágport,éstábláróltáblárahordja.Hatehátaszomszédomhitványabbfajtáttermeszt,azőtáblájárólérkezővirágporlerontaná
azénállományomatis.Ezértnagysúlytfektetekarra,hogyők
isalegjobbfajtáttermesszék.

Itt vagyok kint

Voltegyszeregyvallásos,jámborasszony,akiteltöltöttazIsten
iránti szeretet. Minden reggel templomba ment. Az úton a
gyermekek köszöntötték, koldusok csatlakoztak hozzá, de ő
annyira elmerült áhítatosságában, hogy még csak észre sem
vetteőket.
Egyiknaphasonlóképphaladtazutcán,éséppenazistentiszteletidejébenértatemplomhoz.lenyomtaakilincset,de
azajtónemnyíltki.Ismétéserősebbennyomta,deazajtóbe
voltzárva.Elkeseredveagondolattól,hogyévekótaelőször
elmulasztja az istentiszteletet, és nem tudván, hogy mit
csináljon,felnézett.Ésakkorott,pontosanazorraelőtt,megpillantottegykiscédulátazajtóraszegezve.Ezálltrajta:
– Ittvagyokkint.

Aszomszédomhozjöttvalakiésígyszólthozzá:
– Halldcsak,miketbeszélróladabarátod!
Szomszédomfélbeszakította:
– Mielőttelmondanád,áruldel:megszűrted-eahárom
rostán?
– Mifélerostákon?
– Előszörisazigazságrostáján.Megvizsgáltadvajon,hogy
igaz-e,amitelakarszbeszélni?
– Nem,éncsakhallottammásoktól.
Szomszédombólintottésfolytatta:
– Azutánátbocsátottad-eazörömrostáján?Még,hanem
is igaz, amit el akarsz mondani, de bizonyára jó nekem, és
örömetszerezszámomra,nemde?
– Nemleszörömedbenne.
– Akkor bizonyára átbocsátottad a hasznosság rostáján!
Hasznos-eaznekem,amitközölnikívánsz?
– Egyáltalánnem.
Szomszédomekkorkeményreváltotthangonszóltodaa
hírhozónak:
– Távozzinnen!Haaz,amittudatniakarszvelem,senem
igaz,senemörvendetes,semnemhasznos,akkortartsdmeg
magadnak,ésfelejtsdelmielőbb!

Szeretni

Ma reggel először is újból el kellett látnom élelmiszerrel a
házat.Deamikorhazaértemmegrakodva,elszorultatorkoma
rámvárómunkaláttán.Háteztjelentiaz,hogyazemberrendelkezésére áll mindenkinek! Egész héten arra törekedtem,
hogyneamagamérdeke,amagamszemélyelegyenazelső.
Eredmény? Hogy ma reggel egymás hegyén-hátán takarítás,
konyha, mosás. És ha csalódtam? Ha szeretni mégsem azt
jelenti, hogy hagyjuk magunkat szétszéledni? Kétségeim
támadnak.Deegyhalkhangaztmondjabennem:amielmúlt,
azelmúlt,ezzelittmegkellbirkózni,hamegállsz,végemindennek.Szeretni–kit?Azutolsóreggelizőmindentszanaszét
hagyott az asztalon. Igazán vannak percek, mikor az ember
gondolnisemszereterreakicsiszóra.Szeretni–mit?Apiszkos
fehérneműtottasarokban,arendetlenséget,amelyazajtóntúl
vár?Nem–mondjaahalkhanghirtelen,asüteményedet!Persze:elfelejtettem,hogyhoztamegytortalapotéstejszínhabot,
mert ma ráadásul legidősebb fiúnk születésnapját üljük. Egy
hónapalattháromszületésnapotkellmegünnepelnünk.Fogalmamsincsmég,hogyan.Ebbenapillanatban:tortátkészítek.
Aszememodatapadatortalapra,amintszomorúankuporoga
morzsákkalteliasztalon.Olyan,mintvalaminagysampinyongomba,kicsitégetttetejével.lámcsak!Egynagygomba,amelyikeltévesztetteahelyét;nyakonöntjükcsokoládéval,krémet
bele,ésaztán…Bátorságomvisszatér,arugómegereszkedett.
Mosás,takarításmindháttérbe???,éskonyhámrövididőalatt
ünnepiszíntölt;ahazatérőlajostelküldömegyüvegborért.
Éshirtelenráeszmélek:szerencse,hogyelnemrontottamaz
egészet–tizenháromévesalegidősebbfiam!Minekgyerekekethozniavilágra,haegykicsiveltöbbmunkaegyszületésnap
elvesziaztanagyörömet,aztanagyszeretetet,amellyelazelső
napfordultálfeléjük?Biztos,hogyaznapelvégeztemmindent
–mikor,hogyan,márnemtudom.Azelőttemtornyosulóhegy
kockavár volt: elég volt egyet levenni belőle, és az egész
összedőlt.Ésaszívemtelevoltörömmel,amikormegöleltem
afiamat.Akkoramár,mintjómagam.
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TraffiPaXELõrEjELzÉS
2010.DEcEmBErHónaP
12.12.
12.13.
12.14.
12.15.
12.16.
12.17.
12.18.
12.19.
12.20.
12.21.
12.22.
12.23.
12.24.
12.25.
12.26.
12.27.
12.28.
12.29.
12.30.

Gödöllõ
Kerepes-Kistarcsa
Gödöllõ
Kistarcsa-Csömör
Gödöllõ belterület
dány-valkó belterület
Pécel-isaszeg
Gödöllõ belterület
Pécel-isaszeg
dány.valkó
Kistarcsa –Kerepes
Gödöllõ
isaszeg-Pécel
Gödöllõ belterület
Kistarcsa- Kerepes
Pécel-isaszeg
Gödöllõ
Kerepes-Kistarcsa
Gödöllõ

BaBa-mamakluB
2011-benisvárjaazóvodábamég
nemjáró,deakortársakközösségét
márigénylõkisgyermekeket
GeizernéPéliMelinda
ésAntalóczynéKuruczÁgnes
iDõPonT:2010 december 20.,
2011 január 17., február21.
A foglalkozás 16.30-kor kezdõdik.
SzErETETTELvárunKBEnnETEKET!

SzEr ami ETET

Szeretet: alapszó.
A lét legintenzíbb érzékenysége,
minden létezés alapállása,
életrend. valakinek a nehézségeit
magamra veszem, hogy életét
szebbé tegyem.
Az egységet tartja fent.
Nem mámor, hanem
kijózanodás. A béke, a nyugalom
nem pótolja. Nem erkölcsi erény
vagy vallásos érték, a létezés
végleges alapját teremti meg.
Tökéletesen erõtlen, mert
minden erõszakot feladott,
ezért legyõzhetetlen, az ember
végsõ érettsége, legmélyebb
lényének kinyilatkoztatása.
A létet megnyitó és átvilágító szó.
A szeretet veszélyes szó,
tudniillik egyrészt ingyen van,
másrészt a használattól nem fogy,
hanem gyarapszik. van, aki sokat
igényel belõle, van, aki mégtöbbet.
CzakóGábor:Szótárkönyv

szolgáltató
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LaBDarúGáS–felnõtt ErEDmÉnYEK
Bag–Újlengyel: 1-1, Pilisi LK–Bag: 4-1

fELnõTTTaBELLa(novEmBEr8-án)
Csapat
mérkõzés gyõzelem döntetlen

1. üllõ
2. Pilissport PLSE
3. Újlengyel
4. diósd
5. Örkény
6. Tápiószecsõ
7. Pilisi LK
8. Felsõpakony
9.Bag
10. Tárnok
11. veresegyház
12. Gödöllõ
13. Törteli KSK
14. Halásztelek
15. Erdõkertes
16. Hévízgyörk

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

13
10
9
9
9
9
8
7
6
5
5
4
4
3
3
2

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

vereség

pont

vereség

pont

1
4
2
4
5
6
5
6
7
8
9
8
9
10
11
11

40
31
31
29
28
27
26
23
20
17
16
15
14
11
10
8

LaBDarúGáS–ifjúsági ErEDmÉnYEK
Bag–Újlengyel: 11-1

ifjúSáGiTaBELLa(novEmBEr8-án)
Csapat
mérkõzés gyõzelem döntetlen

1. Tápiószecsõ
2. Felsõpakony
3. Gödöllõ
4. Pilissport-PLSE
5. Halázstelek
6. Hévízgyörk
7. Pilisi LK
8. Tárnok
9.Bag
10. Örkény
11. diósd
12. üllõ
13. veresegyház
14. Törteli KSK
15. Erdõkertes
16. Újlengyel

15
15
15
15
15
15
14
15
14
15
15
15
15
15
15
15

12
11
10
8
8
8
8
7
7
6
5
4
4
3
2
0

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

1
2
3
4
3
4
6
4
5
6
5
7
9
8
9
12

38
34
32
27
26
26
24
23
23
20
18
17
13
10
10
0

9 orvosi ügyeletek
HáziorvoSoKrEnDELÉSiiDEjE
Dr.BaLaToni GYönGYi hétfõ, kedd, csüt.: 8-12-ig, szerda: 14-18-ig, péntek: 8-11-ig (pénteken csak páros héten rendel)
naPPaLi,ÉjSzaKaiÉSHÉTvÉGiüGYELET
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,Petõfitér2.Telefon.:104
afoGorvoSrEnDELÉSiiDEjE
Dr.SzaBó mELánia Bag, Hõsök tere 1. telefon: 28/409-670 hétfõ, szerda,
péntek: 14.00-19.00, kedd, csütörtök: 8.00-13.00
állatorvosi ügyeleti szolgálat
w december 18–19.: Dr.DóKa józSEf vácszentlászló, Kossuth u. 3.,
telefon: 06-30/270-6872
w december 24–25-26.: Dr.DoBoS LáSzLó Tura, Thököly u. 35.,
telefon: 06-20/925-3824
w december 31.–2011. január 1-2.: Dr.márTon jánoS Galgamácsa, Kiskút u. 62.,
telefon: 06-20/956-6529
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JóZSEF ATTiLA:

Áldott, békéS
karÁcSonyt
kívÁnunk
falunk minden
lakoSÁnak

Az Isten itt áll
a hátam mögött...
Az Isten itt áll a hátam mögött
s én megkerültem ér te a világot

Ady ENdRE:

Bag Nagyközség
Önkormányzata

Az Úr érkezése
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborus éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De õt, a fényest, nagyszerût,
Mindörökre látom.

q
tÓtH gáBOR

ORSZáGGyûLÉSi KÉPviSELõ
Telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
Képviselõifogadóórák:
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 szükséges.

( impresszum
kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága
szerkesztõk: Könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás.
nyomdai munkák, elõkészítés: Rosental Kft.
megjelenik: 500 példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu

Szeretettel meghívjuk

falunk minden lakosát, karácsonyi mûsorunkra,
amelyet 2010. december 17-én, pénteken 17 órakor
tartunk a bagi dózsa györgy mûvelõdési házban.

Neadjonesélytatolvajoknak!
A bevásárlóközpontokban, üzletekben,
piac okonakarácsonyibevásárlásokidõszakakedvezõfeltételeketkínálhatabûnözõknek, akik kihasználhatják, hogy a
vásári forgatagban sokan nem elég körültekintõek.
Az elõzõ évek tapasztalatai alapján
megállapítható,hogyazünnepiidõszakban megnövekszik a lopások száma. A
bûncselekményekmegelõzéseérdekében
a Gödöllõi Rendõrkapitányság a bevásárlóközpontok környékén is megerõsítettszolgálattalkészül.
Az üzletek parkolóiban visszatérõ
járõrözéssel,avásárlókfigyelménekfelhívásával,abûnügyiszolgálatportyáival
próbáljukmegelõzniazautófeltöréseket,
zsebtolvajlásokat.VagyonbiztonságérdekébenaGödöllõiRendõrkapitányságaz
alábbiakra hívja fel az ünnepre készülõ
állampolgárokfigyelmét:

fiGYELEm!

w A nagy tömegben, tömegközlekedésieszközökretörténõfel,illetveleszálláskor figyeljen a lökdösõdõ, tülekedõ
zsebtolvajokra
w Netartsonmagánálsokkészpénzt,
soha ne tartsa bankkártyája mellett annakPINkódját
w Agépkocsijánakparkolásakorkérjük,ellenõrizzék,hogynemmaradt-eaz
utasterében semmilyen értékes vagyontárgyilletvemárkorábbanmegvásárolt
ajándék.
w Avásárlásközbensohanehelyezze
pénztárcáját,kézitáskájátabevásárlókosárba, illetve jól látható helyre, próbáljuk magunkhoz szorítva tartani fontosabbértéktárgyainkat
Amennyiben mégis bûncselekmény
áldozatáváválna,kérjük,azonnalértesítse a rendõrséget az ingyenesen hívható
107-es,illetve112-estelefonszámon!

megyénkrendõrkapitányságainakmunkatársaiazünnepi
idõszakbanapirotechnikaitermékekforgalmazását,
birtoklásátésfelhasználásátfokozottanellenõrzik.

Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a játékos pirotechnikai termékeket a 14. életévüket betöltött
személyek egész évben engedély nélkül, viszont a kis-, és közepes tûzijátékot kizárólag nagykorú személyek, december 28–31. közötti idõszakban engedély nélkül vásárolhatnak, birtokolhatnak. A közepes tûzijáték termékek esetében továbbra is tilos a bombák, „tûzijáték bombák mozsarakban”, római gyertya forgalmazása, birtoklása és felhasználása. Játékos pirotechnikai terméket 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig/
kis-, és közepes tûzijátékot 3 kg nettó tömegig tárolhatnak egy idõben összesen.
afentitűzijátéktermékeketdecember3l-én18:00órátóljanuár1-én06:00óráighasználhatjákfel.
A fel nem használt termékeket maximum öt napon belül a forgalmazó által megjelölt helyre vissza kell szállítani. Magánszemély petárdát továbbra sem használhat fel és nem is birtokolhat. A szabálysértõkkel szemben az eljárásokat a hatóság soron kívül lefolytatja. A rendõrség az ellenõrzések során a jogsértõkkel szemben
szabálysértési eljárás indít, mely alapesetben 50 ezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható, az engedély
nélküli pirotechnikai tevékenységet végzõ személyek részére akár 100 ezer forint pénzbírság is kiszabható.
A pirotechnikai termék az eljárás során lefoglalásra kerül.

