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Az önkormányzat lapja

L a tartalomból
ÖnkormányzATI hírek

Az AlApíTó

Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselő-testülete 2011. február
11-én ülésezett és elfogadta
az önkormányzat idei
költségvetését.

Az elmúlt év decemberében
Portörő-díjat kapott
László Zoli bácsi, aki életéről
és a néptánchoz fűződő
kapcsolatáról mesél.

6-7. oldal

Program:
17.00 Gyülekező az iskola előtt
17.30 Fáklyás felvonulás
18.00 Ünnepi megemlékezés
a művelődési házban.
Műsorrend:
– köszöntő, verset mond: volter Domonkos

– A Pilvax kávéházban – jelenet a
– Faforgács Színtársulat előadásában
– Ünnepi beszéd
– Az Arany jános általános iskola műsora
– A Muharay Népi együttes előadása
Bag Nagyközség Önkormányzata

fotó: könczöl rita

2. oldal

Szeretettel várjuk
falunk minden lakosát
március 15-én
az ünnepi
megemlékezésre!

Tél, huss! meg ne állj!
Iskolánk farsangI bája a mûvelõdésI házban
Iskolai hagyományainkat követve egy – még sajnos elég hideg – februári szombaton jelmezesek és
gyönyörû estélyi ruhába öltözött fiúk és lányok, no meg szüleik lepték el a mûvelõdési házat,
kezdõdött a farsangi bál. (folytatás a 4. oldalon)
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az önkormányzat hírei

Új önkormányzati képviselõ

Dr. Péter Mihály lemondott önkormányzati képviselõi mandátumáról, helyette Antal István Lászlóné került be a testületbe régi-új tagként. köszönjük dr. Péter mihály eddigi munkáját, utódjának pedig jó és eredményes munkát kívánunk!

Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete 2011. február 11-én ülést tartott, amelyen az idei év költségvetésének
megtárgyalása volt a legfõbb napirendi pont.
Költségvetési rendelet

Bag nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete név szerinti szavazással elfogadta önkormányzatunk
2011. évi költségvetését 586 8466 000 Ft bevételi és
586 846 000 Ft kiadási fõösszeggel. Igennel szavazott
Antal István Lászlóné, Tóth Gábor, dr. Balatoni
Gyöngyi, dr. Dénes Tamás, Balázs János, tartózkodott
Tábik Andrásné, nemmel szavazozt Varga András. A
költségvetés főbb tételei itt láthatóak.

Átvilágították az önkormányzatot

megtörtént önkormányzatunk intézményeinek átvilágítása, és javaslat érkezett Hadnagy Zsolt pénzügyi tanácsadó részérõl, hogy hol lehetne esetleg takarékoskodni. Az átvilágítás anyaga nyilvános, a polgármesteri
hivatalban megtekinthetõ. Tábik Andrásné képviselõ az
átvilágítás által legjobban érintett óvoda helyzetére
kérdezett rá. Az ülésen jelen lévõ hadnagy zsolt hangsúlyozta, hogy csak az óvoda mûködésének pénzügyi
hátterét vizsgálták, és pusztán javaslatot tettek változtatásokra. A pénzügyi szakember úgy látja, hogy a csoportok számának csökkentése, ebbõl következõen létszámleépítés lenne indokolt az óvodában.

Megszünt a civil szervezetek támogatása

Az önkormányzat súlyos anyagi gondjai miatt olyan
pénzösszegeken kénytelen takarékoskodni, amelyek
megvonása nem okoz likviditási gondokat. sajnos a faluban mûködõ civil szervezetek támogatására fordítandó
pénz ebbe a kategóriába eseik, így ezt az összeget tartalékba helyezték, és jelenleg nem pályázhatnak a civil
szervezetek támogatásért.

Még egyszer a szemétszállításról

nem megoldott falunkban a szelektív szemétszállítás. Az
önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy egy rövid ideig
legyen türelemmel, míg ez a probléma megoldódik.

Zajvédő fal

Sokan – joggal – kifogásolták már, hogy az M3-as lehajtónál létesülő, ipari park körforgalmának zajvédő fala nem került időben
visszaépítésre. Gyuga Pál úr, a CROSS & STERN Ingatlanfejlesztő
Kft. képviselője – építtető – a 2011. március 2-i, körforgalmi út
forgalomba helyezési tárgyalásán ígéretet tett arra, hogy április
30-ig visszaépítik a zajvédő falat a körforgalomhoz tartozó útig. Az
eddigi munkát a téli időjárás akadályozta, és az, hogy különböző
közművezetékek átvezető műtárgyait kell még megépíteni a zajvédő fal alatt. A kellemetlenségekért a fal megépüléséig elnézést
kérünk, és kérjük az érintettek megértését és még egy kis türelmét!

közügy

2011. márcIus

2011. évi költségvetés
2009. évi
tény
Bevételek
I. Saját bevételek
143 083
A/ Intézmények működési bevétele
28 369
Intézmények sajátos bevétele
4 639
B/ Tovább számlázott szolgáltatás bev.
C/Általános forgalmi adóbevétel
41 610
D/ Kamatbevételek
16 201
E/ Helyi adók
50 695
Iparűzési adó
38 224
H/ Felhalmozási és tőke jell.bev.
1 569
II. Átengedett megosztott bev.
144 399
A/ Személyi jövedelemadó
118 785
Helyben maradó rész
42 799
Kiegészítés
75 986
B/ Talajterhelési díj
1 295
C/ Gépjárműadó
24 319
III. Átvett pénzeszközök
145 761
Egészségbizt.alaptól átvett.pe.
6 869
Elkülönített.állami pénzal.átvett pe.
821
Egyéb működési célú bevételek
Felhalmozási célú bevételek
138 071
Iv. Állami hozzájárulások és tám. 196 678
Normatív állami hozzáj. lakosságszám sz
12 325
Normatív kötött felh.támog.
122 222
Egyéb támog.(közp.előirányzat.)
28 257
Egyes szociális feladatok kieg. Tám.
33 874
Folyó bevételek összesen
629 921
Költségvetési hiány:
119 185
Előző évi pénzmaradvány
Hosszú lejáratú hitel
-2 158
Forráshiány (működési célú hitel)
77 801
Átfutó bevétel
Műk. Kölcsön önkorm. Teljesítés
Bevételek összesen:
824 749
kiadások
I. folyó (működési kiadások)
431 102
Személyi juttatások
222 680
Munkaadókat terhelő járulékok
67 192
Dologi kiadások
141 230
Egyéb folyó kiadások
0
II. felhalmozási kiadások
255 820
Tárgyi eszközök, föld és immater.jav.fel.
24 721
Nagyértékű tárgyi eszk.felújítása
184 521
Beruházások ÁFA egyenlege
46 578
III. támogatások elvonások
85 222
Működési célú pe.átadás államház.kívül.
17 679
Működési célú pe.átadás államház.belül.
4 587
Beruházási célú PE átadás államházt. Kív.
0
Működési kölcs. Önkorm.
21 000
Szociálpolitikai ellátások
41 956
Iv. tartalékok
0
Céltartalék
Egyéb tartalék
v. Hitelek kamatai
19 576
vI. Egyéb kiadások
0
Folyó kiadások összesen:
791 720
Fejlesztési célú kötvény beváltása
Átfutó kiadás
886
Működési célú hiteltörlesztés
77 801
kiadások összesen:
870 407

2010. évi 2011. évi
várható előirányzat
teljesítés
90 520
4 409
24 851
903
8 460
4 321
47 424
47 424
152
150 589
121 506
43 939
77 567
1 392
27 691
95 272
6 557

93 521
18 699
22 864
904
7 402
3 500
40 000
40 000
152
139 954
113 954
42 188
71 766
1 000
25 000
6 524
6 314

23 944
64 771
186 941
7 654
114 742
20 848
43 697
523 322
91 254

210
131 511
31 766
99 745

371 510
215 336
88 535
126 983

-14 167
25 173
625 582

586 846

413 033
253 367
66 765
84 092
8 809
60 860
21 623
27 407
11 830
62 948
9 374
8 507

350 172
197 815
53 492
92 767
6 098
1 500
1 500

45 067
0

6 567
84 408
73 000
11 408
12 842
0
466 846
40 000

12 242
0
549 083

17 924
300
4 057
7 000

-11 856
537 227

80 000
586 846
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közÉlet

B kistérségi hírek www.aszodikisterseg.hu

a többCélú tÁrSulÁS tanÁCSa fEbruÁr 16-I éS 23-I üléSéről
2011. február 16-án tartotta idei második ülését az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa.
Elsőként az Aszódi Kistérségi Iroda és az Aszódi Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata gazdálkodására vonatkozó belső ellenőrzési jelentés
megállapításait tárgyalta a Tanács. Ezek után sor került a Társulás Fenntartói
Minőségirányítási Programjának elfogadására, amely a Társulás közoktatási
intézménye működése tekintetében a fenntartó elvárásait, illetve a szakmai,
törvényességi, pénzügyi ellenőrzés rendjét határozza meg.
A következőkben a 2010. évi belső ellenőrzési feladat-ellátásról hallgatott meg beszámolót a Tanács, amely 8 településen összesen 35 költségvetési szervre terjed ki. A belső ellenőrök 447 ellenőrzési napon 46 ellenőrzést végeztek el, megfelelve a képviselő-testületek által meghatározott éves belső ellenőrzési tervekben foglaltaknak. E mellett elkészült a Belső ellenőrzési kézikönyv éves aktualizálása is. A 2011. évre vonatkozó közös feladat-ellátáshoz
szükséges önkormányzati hozzájárulások felosztási módja feladatonként eltérően alakul. A nevelési tanácsadás, iskolapszichológia feladat kapcsán az
egyes településeken az ellátásra fordított óraszám a meghatározó; a logopédiai feladatnál a településenkénti óraszám, illetve a normatív ellátotti létszám
arányában alakul a hozzájárulás. A pedagógiai szakmai szolgáltatások feladat

J

finanszírozását a közoktatási intézmények statisztikai létszámadatai határozzák meg; a munka- és
tűzvédelem területén pedig a súlyozott intézményszám a meghatározó. A Társulási Tanács üléseinek televíziós felvétele és adásba juttatása feladat-ellátásának finanszírozása lakosságszám-arányosan történik. A pályaválasztási tanácsadás, a gyógytestnevelés, a korai fejlesztés, és a belső ellenőrzés nem
igényel önkormányzati hozzájárulást, a normatív támogatásból működtethető. Amennyiben az elfogadott változtatásokhoz a vonatkozó megállapodások
módosítása szükséges, a döntés hatálybalépéséhez szükséges a kistérség
települési képviselő-testületeinek elfogadó határozata. A Tanács a Társulás
2011. évi költségvetése megtárgyalására február 23-ára soron kívüli ülés megtartása mellett döntött. Február 23-án a Tanács egyhangúlag elfogadta a Társulás 2011. évre vonatkozó költségvetését. A tervezett bevételek összege 137,3
millió Ft, mely tartalmazza az állami normatív hozzájárulást (107 m Ft), az önkormányzatoktól átvett pénzeszközöket (21 m Ft). A főbb kiadások a következők: önkormányzatoknak feladatokra átadott pénzeszközök (45,5 m Ft), a Társulás közös feladatai ellátásának kiadásai (34,4 m Ft) és az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata működése (57,3 m Ft).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

az iglice napköziotthonos óvoda hírei

Itt a farsang, áll a bál...
állt a bál március 4-én, az Iglice óvodában, mikor a
vezető óvónéni fergeteges bohóc jelmezében végigjárta
a csoportokat jókedvvel, finom süteményekkel óvodásaink nagy
örömére. Az ötletes jelmezekbe öltözött gyerekek egyesével
mutatták meg magukat. A sünis csoportban volt zorró, tavasztündér, kalóz, bohóc, gomba, de még kígyóbűvölő is.

fotó: begidsan melinda

Faragott névtábla az Iglice óvodának
óvodánknak sok éven keresztül nem volt fantázianeve.
nevelőtestületünk úgy gondolta, hogy néphagyományőrző óvodaként, a népművészet gazdag tárházából választunk
nevet. így találtunk rá az Iglicére. A névhez kellett egy beszédes
jelkép, így a bagi hímzésmotívumok között keresgéltünk. sokáig nem kellett, hiszen minden csoportban megtalálhatók a
jegykendők, fejkendők, komaasszony kendők a népművészeti
falon. A sok szép régi hímzésmotívum között rátaláltunk a
„madaras” mintára, mely illik az óvodánkhoz és az Iglice
névhez. egy kedves ismerősünk, aki erdélyből települt át
Bagra, egy beszélgetés alkalmával felajánlotta, hogy megfaragtatja az óvodánk névtábláját. Ő Székely Ilona, aki a mintát
elvitte székelyudvarhelyre, ahol Kovács Zoltán szentegyházi
lakos megfaragta a madaras motívumot és az Iglice nevet. A
gyönyörű faragást Székely Ferenc tölgyfa alapra munkálta meg.
Február végén megérkezett a szépen kifaragott névtábla,
melynek méltó helyet keresünk az óvoda falán.
hálásan köszönjük, ezt a szép ajándékot!
„A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok
tartják a fát.”
Labáthné Gódor Anna

CIróka-maróka klub
aZ óvodÁban

Az óvónők és a védőnők vezetésével.
2011. április 4-én 16 órától szeretettel várjuk a várandós
kismamákat, szülőket, nagyszülőket gyermekkel együtt is.
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A hercegnõ, Bartók Barbara és a herceg, Szabó Bence
Movik Bence hoppmester bejelentése után táncával megnyitotta a bált, majd csatlakozott hozzájuk a többi nyolcadik
osztályos diák is. Az alkalom ünnepélyességét megalapozó keringõt Katonás Lilla tanította be és Bíró Anita, Csejtei Georgina, Cserni Adrienn, Jónás Alexandra, Kanalas Alexandra,
Kerti Brigitta, Melich Vivien, Repei Anna, Sándor Ramóna, Sápi
Virág, Takács Petra, Varga Anett, valamint Nagy Gábor, Juhász
László, Balugyánszki Márk, Katona Márk, Lakatos István, Gódor Gábor, Kármán Zoltán, Tóth Balázs, Albert Márton, Movik
Bence, Szabó Krisztián és Boda Bence adták elõ. Ünepi táncuk
után a végzõsök felkérték sorban szüleiket, nagyszüleiket, rokonaikat és egy jó hangulatú össztánccal végzõdött a bál elsõ,
ünnepélyes része, a zenét a galga expressz Band szolgáltatta.
ezt követõen jelmezes „télûzõk” lepték el a színpadot.
elõször az egyéni jelmezesek mutatkoztak be a négytagú
zsûrinek, majd a csoportos kreációk következtek. A közönség
örömére sok versenyzõ nemcsak jelmezét hozta el, de egy kis
mûsorszámmal is megörvendeztette a jelenlévõket.
Aki megszomjazott, az a szülõi munkaközösség által vezetett büfében csillapíthatta szomját, és be is kaphatott egy pár
falatot. Aki pedig a szerencséjét kívánta próbára tenni, az
tombolajegyet vásárolt, és ha szerencséje kiállta a próbát egykét apró ajándéknak is örülhetett.

2011 márcIus

Külön köszönjük mindenkinek, aki segített a helyszín
feldíszétésében, a büfé mûködéséhez szükséges anyagbeszerzésben és a büfében való kiszolgálásban.
kÖszÖneT TeháT: Horváthné Bankó Edit tanárnõnek önzetlenségéért, Kovács Tibornak, Kovácsné Gyõri
Katalinnak, Kovács Andrásnak, Kovácsné Tóth Mariannak,
Ódorné Angyal Zsuzsannának, Sápi Editnek, Szonda Tibornénak, Vargáné Tolmácsi Brigittának, Katonásné Marcsinak. Nélkülük és természetesen a vásárlók nélkül nem lett
volna bevétel, ami ebben az évben 32 000 forint volt. Ezt az
összeget az iskola kapja meg.
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Az együttlét öröme
Február 11-én katolikus közösségünk gyermek és felnőtt
tagjai gyűltek össze az Apostolok szállásán, hogy vidám
játékokkal, harsány jókedvvel búcsúztassák a telet. A játékos
délután imádsággal vette kezdetét Karácsondi Mihály atya
vezetésével, melyben köszönetet mondtak Istennek a jelenlévők,
hogy együtt tölthetik e délutánt. Nagy Tiborné Rozika és Pávics
Lászlóné Marika néni vezetésével 6 csoportra oszlottak a gyerekek és a felnőttek és különböző feladatok megoldásában mérték
össze erejüket. képkirakó, élő múmiakészítés Wc-papírból,
szólás-elmutogatás, bibliai vetélkedő stb. voltak a feladatok.

jelmezverseny eredménye

egyénI
I. helyezett: Transformesrs (Tüdõs marcell)
II. helyezett: mézeskalács (mc fegan lujza)
és kézen járó bóhóc
III. helyezett: szaturnusz és atlasz
(Péter Patrik és Tóth márk)
CsoPorTos
I. helyezett: Pintyõke cirkusz (2. b osztály)
II. helyezett: évike és szilike játékai (3.a osztály)
III. helyezett: abC (1.a osztály)
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„Boldog VAgyok, hogy részT
AlApíTásáBAn, és AkTíV TAgjA
Ebben a hónapban László Zoltánnal, a Muharay
Elemér Népi Együttes megalapítójával beszélgettem, aki az együttes 60. évfordulójára rendezett
ünnepségen megkapta az együttes vezetõségétõl
munkásságáért a Portörõ-díjat.
B.F.K.: Kérem, beszéljen a gyermekkoráról, családjáról, hogy
az olvasók jobban megismerhessék.
l.z.: 1929. október 17-én születtem diósgyõrben. édesapám a diósgyõri Vasgyárban volt hengerész, édesanyám a
háztartással és velünk, gyerekekkel foglalkozott, ugyanis van
2 húgom és 1 öcsém.
diósgyõrben végeztem a 4 elemit, aztán épületasztalos- és
mûbútorasztalos-inas voltam 3 évig, ott szereztem meg a segédlevelet. elhelyezkedési nehézségek miatt 1 évig kazánkovács voltam, aztán darus lettem, majd behívtak katonának.
A katonaság után nem sokkal a szoT mûvészegyüttes tagja
lettem, mint táncos, de sajnos az együttes l953. december
31-én feloszlott, így más munka után kellett néznem.
B.F.K.: Hogyan került Bagra?
l.z.: Ismeretség révén egyszer lejöttem egy esküvõre Bagra,
és itt megismertem Varga Margitot, akit l954. május 15-én feleségül vettem, aki akkor már a bagi népi együttes táncosa volt.
rövidesen megszülettek a gyerekeink, 1 fiú és 1 lány.
mindketten a vasútnál dolgoznak, a fiam kárpitos, a lányom
tisztviselõ. már van 5 unokánk és egy dédunokánk is.
B.F.K.: Hogyan történt a népi együttes megalapítása itt
Bagon?
l.z.: Úgy, hogy a bagi községháza vezetõségének tudomására jutott, hogy én a szoT mûvészegyüttes táncosa
voltam, és ezért megkértek, hogy hozzak létre az iskolás tanulókból egy táncegyüttest. én egy 24 tagú táncegyüttest
hoztam létre a nyolcadikosokból, ahova 12 fiú és 12 lány
tartozott. Az elsõ szereplésünkre a régi bagi mozihelyiségben került sor, ahol nagy sikert arattunk. erre meghívtuk
illendõségbõl az idõsebb népi együttesi tagokat is, akiket
meg is vendégeltünk a mûsor után. én, ugye, akkor még
„gyüttmentnek” számítottam, hiszen nem itt születtem
Bagon, ezért különösen jólesett, hogy ez volt az 1. alkalom,

lászló zoltán
által létrehozott,
ifjakból álló
néptáncegyüttes
(a tagság
a képen nem
teljes)
holtodiglan, holtomiglan, ásó kapa nagyharang...

amikor befogadtak és evvel a munkámat elismerték, megbecsülték az idõsek is. ez úgy történt, hogy fiatal korom ellenére zoli bácsinak neveztek, ahogy a nyolcadikos táncosaim hívtak, mondván, õk is megadják evvel a nekem járó
tiszteletet, mert a mûsort látva megérdemlem.
1956 tavaszán Budapestrõl lejött Tímár Sándor és Martin
György néprajzgyûjtõ, akik a bagi népi hagyományokat gyûj-

“

1956 tavaszán Budapestrõl lejött tímár sándor és martin GyörGy
néprajzGyûjtõ, akik a BaGi népi haGyományokat Gyûjtötték össze, õk
nálam laktak 1 hétiG. õk küldtek aztán 2-3 tanítót is BaGra, akik táncokat
tanítottak Be a kultúrház felépítése után az általam létrehozott, de
már idõseBBekkel is kiBõvült eGyüttesnek. ez az eGyüttes vette fel
késõBB muharay elemér nevét, amelyet azóta is õriznek.
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VeheTTem Az egyÜTTes
leheTTem 1998-Ig!”

tötték össze, õk nálam laktak 1 hétig. Õk
küldtek aztán 2-3 tanítót is Bagra, akik
táncokat tanítottak be a kultúrház
felépítése után az általam létrehozott, de már idõsebbekkel is kibõvült együttesnek. ez az
együttes vette fel késõbb muharay elemér nevét, amelyet azóta
is õriznek. Büszke és boldog vagyok, hogy részt vehettem az
együttes megalapításában, valamint
hogy 1998-ig aktív tagja lehettem!
B.F.K.: Azt mondta, a táncegyüttes
megalapítása és sikeres szereplése volt az elsõ
alkalom, hogy a falu befogadta. Volt más alkalom is,
amikor bebizonyosodott, hogy már nem számít „gyüttmentnek”?
l.z.: Igen, ugyanis 1956-57-ben 2 aratóbrigádban is
dolgoztam együtt a bagiakkal, sõt az egyikben én voltam
a brigádvezetõ is. ez volt a másik ok, amiért befogadtak a
faluba, mert úgy megálltam a helyem a munkában, városi
létemre, mint a bagi parasztlegények.
B.F.K.: Nem mondta még, hogy hol dolgozott a továbbiakban.
l.z.: 1957-ben a máV-hoz kerültem, ahol elvégeztem a
gõzmozdony fûtõi iskolát. 1964-ig végeztem ezt a munkát.
közben 1962-ben építkezni kezdtünk, és lassan-lassan felépült a ház és a hozzá tartozó építmények, a fészer, a garázs.
Akkor villanymozdony-vezetõi tanfolyamra küldtek, amit
sikeresen el is végeztem, és 1984-ig, a nyugdíjazásomig,
mozdonyvezetõ voltam.

Azért nyugdíjasként is dolgoztam, fûtõ
voltam a kultúrházban és a gépállomáson. Itthon is dolgoztam a háztájiban,
volt fóliasátram, nyulakat, csirkéket, disznókat tenyésztettem,
hogy megéljünk a családdal, segíteni tudjam a gyerekeimet,
unokáimat. most már változott
a helyzet, megöregedtem, õk
segítenek engem. mondhatom,
nagyon jó gyerekeim és unokáim
vannak! szeretnek, gondoznak, megbecsülnek.
B.F.K.: Azért nemcsak a családja, hanem a
Muharay Elemér Népi Együttes is megbecsüli önt, hiszen
2010. decemberében, az együttes megalakulásának 60.
évfordulóján, a gálamûsoron önnek ítélték munkásságáért
a Portörõ-díjat.
l.z.: Igen, ez végtelenül meghatott. Boldog vagyok,
hogy részt vehettem az együttes megalapításában, és aktív
tagja lehettem 1998-ig.
köszönöm az együttesnek, hogy a legjobb barátomról
elnevezett díjat, a portörõ-díjat nekem adták. kívánom az
együttes tagjainak és vezetõinek, hogy még sok sikert
érjenek el, hogy tovább öregbítsék az együttes hírnevét magyarországon és külföldön is!
Én pedig a Bagi Hírlap és a magam nevében kívánok
önnek jó egészséget, hosszú, békés, boldog életet és Isten áldását!
Baczoniné Felszeghy Katalin
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láTleleT A mAI VIlágról
Gyakran megkérdezik az emberek a vallások képviselőit:
Ha van Isten, miért engedi meg azt a sok szenvedést és
bajt, amely sújtja világunkat, benne a sok ártatlan embert és gyermeket?
Az alábbi interjú találó választ ad a kérdésre.
„Az ismert amerikai lelkész, Billy graham leányával,
Anne grahammel készítettek interjút az egyik rádióműsorban, amelyben jane clayson riporternő megkérdezte
őt az utóbbi idők borzalmas eseményeivel kapcsolatban:
hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyenek történjenek?
Anne nagyon mély, éleslátásra utaló választ adott:
– Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk
történik, ám évek óta azt mondjuk neki: menj ki az iskoláinkból, a kormányunkból, és távozz az életünkből. és
Ő, amilyen gentleman, csendben hátrahúzódott. miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja,
ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket békén? o hare (akit meggyilkoltak, testét nemrég találták
meg) panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk, rendben.
Azután valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a
Bibliát iskoláinkban: a Bibliát, amely azt mondja: ne ölj,
ne lopj és szeresd felebarátodat, mint önmagadat. és mi
azt mondtuk, rendben.
Azután dr. Benjamin spock azt mondta, ne fenekeljük
el a gyermekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megsérül, és lerombolhatjuk önbecsülésüket
(spock fia öngyilkos lett). és mi azt mondtuk, egy szakember biztosan tudja, miről beszél, és azt mondtuk, rendben.
Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfőnök jobb, ha nem fegyelmezik a gyermekeinket, amikor
rendetlenül viselkednek. és az iskola vezetői azt mondták, hogy a tanárok inkább meg se érintsék a diákokat,
nehogy ezzel rossz reklámot csináljunk az iskolának, és
semmiképpen sem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket. és mi azt mondtuk, rendben.
Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink
abortuszt végezhessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy
ezt elmondják szüleiknek. és azt mondtuk, rendben.
Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel a fiúk fiúk,
és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi
óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak. és azt mondtuk, rendben.
Aztán valaki, az általunk jelentős posztra megválasztottak közül azt mondta, hogy nem számít, hogy mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból
egyetértve velük, azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki (beleértve az elnököt is) a magánéletben, amíg van
munkánk és a gazdaság jól működik.
Aztán valaki egyre tovább lépett ebben a csodálatban,
és meztelen gyermekek képeit publikálta, majd tett még
egy lépést, és ezeket elérhetővé tette az interneten . és mi
azt mondtuk: rendben, a szabad szólás joga ezt lehetővé
teszi számukra.

és aztán a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk tvműsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az erkölcstelenséget és a tiltott szexet reklámozzák. és készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi
erőszakra, a kábítószer-fogyasztásra, a gyilkosságra, az
öngyilkosságra és a különböző sátáni témákat dolgozzák
fel. és mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz
hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy,
csak hadd menjenek.
most pedig feltesszük magunknak a kérdést: miért
nincs a gyermekeinknek lelkiismerete, miért nem tudnak
különbséget tenni jó és rossz között, és miért nem okoz
nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat? Talán, ha elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem,
elég sok köze van mindennek ahhoz a mondáshoz, hogy
amit vet az ember, azt aratja.”
– „kedves Isten, miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályban? Tisztelettel: egy érintett Tanuló"
és a válasz?
– „kedves érintett Tanuló! ki vagyok tiltva az iskolából. Tisztelettel: Isten.”
Furcsa, milyen egyszerű az embereknek kivetni, kidobni Istent, zagyvaságnak, értelmetlenségnek tartani
üzenetét, aztán csodálkoznak, miért megy a világ a pokolba.
Furcsa, mennyire elhisszük, amit az újságok írnak, de
megkérdőjelezzük, amit a Biblia mond.
Furcsa, hogyan mondhatja valaki „hiszek egy Istenben”, miközben a sátánt követi, aki egyébként szintén
hisz az Istenben!
Furcsa, hogy milyen gyorsan készek vagyunk az ítélkezésre, és mennyire nem a megítéltetésre.
Furcsa, milyen gyorsan továbbküldjük a viccek ezreit
és azok bozóttűzként terjednek a köztudatban, de ha az
Úrról szóló üzenetekkel tesszük ezt, az emberek kétszer is
meggondolják, mielőtt továbbítanák.
Furcsa, hogy az erkölcstelen, obszcén, durva és vulgáris dolgok szabadon áramlanak a világhálózaton, miközben az Istenről való nyilvános beszédet elnyomják az iskolákban és a munkahelyeken.
Furcsa, hogyan lehet valaki krisztusért lángoló vasárnap és láthatatlan keresztény a hétköznapokban.
Furcsa, hogy jobban érdekel, mit mondanak rólam az
emberek, mint az, hogy mit mond Isten felőlem!
Gondolkozol?
Add tovább az üzenetet, ha úgy gondolod, hogy megéri! ha nem, akkor csak szabadulj meg tőle. senki sem
fogja megtudni, hogy ezt tetted. Azonban, ha kidobod ezt
az elmélkedést, akkor ne panaszkodj arról, hogy milyen
rossz bőrben van ez a világ (milyen rossz bőrben van magyarország)!
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Életet lehelnek a „lélegeztető gépen” tartott
kiábrándult munkanélküliekbe
– Kitől kapott információt a TÁMOP 5.3.1 programról?
– egy szintén Bagon élő, volt kollégám mesélte, hogy indul egy álláskereső klub. ezen a helyen megjelennek különböző álláshirdetések, melyekre lehet jelentkezni, illetve álláskeresés ügyében térítésmentesen telefonálni. Itt találkoztam az
alapítvány munkatársával, innen indult a kapcsolatunk. Tőle
kaptam információt, hogy az Alapítvány mivel foglalkozik, a
programon belül milyen lehetőségek vannak.
– Milyen szolgáltatásban vett részt a programon belül?
– A program indulásánál rendszeresen részt vettem egyéni tanácsadásokon, több alkalommal. heti rendszerességgel
jártam csoportba, vagy, ahogy mi neveztük Te(a)házba.
ezen alkalmakkor a két csoportvezető által hozott témákat
dolgoztunk fel, oldottunk meg különböző feladatokat. például: mi az, ami nehezíti az álláskeresést, milyen akadályok gördülnek elénk, milyen anyagi támogatásokat vehetünk igénybe,
önéletrajz és motivációs levélírás, helyes telefonos megkeresés,
interjúszituációs gyakorlatok, előítéletek kezelése.
hatékony volt az ingyenes álláskereső klub. ez minden
kedden a dózsa györgy művelődési házban található 9-11
óráig. Aktuális álláshirdetések, ingyenes telefonálási, internetezési lehetőség, szakemberek álnak rendelkezésre az ügyfelek előtt.
– Milyen helyzetben volt és hogyan érezte magát a program előtt?
– csüggedt, lehangolt voltam. családom van, felelősséggel tartoztam és tartozom a mai napig irántuk. nehéz volt
helytállnom, nagy volt a nyomás. A munkanélküliség szerencsétlen helyezet, többször érzi úgy az ember, hogy nincs menekvési útvonala, elfordulnak tőle az emberek. segítséget vár,
de nem kap. én a családomra, szűk ismeretségi körömre támaszkodhattam.
A program előrehaladtával a többszöri pozitív megerősítéseknek köszönhetően ezeket a rossz érzéseket, könnyebben
fel tudtam dolgozni.
– Mit várt a programtól?
– gazdagabb tudást vártam, hogy olyan ember váljon belőlem, aki az elméleti és gyakorlati felkészülés mellett hatékonyabban képes állát keresni. egy sokkal szerteágazóbb, másfajta oldalát ismertem meg az álláskeresésnek. eddig azt csináltam, hogy heti egyszer vettem egy újságot, majd telefonon
jelentkeztem egy-két hirdetésre, sajnos a sok visszautasítás
után előfordult, hogy feladtam.
– Miben kapott segítséget?
– Az alapítvány munkatársától a munkakeresés mellett egyfajta lelki támaszt is kaptam. Az előforduló kudarcok ellenére,
mindig bíztatott, hogy kitűzött céljaimat képes vagyok elérni.
odahaza nem rendelkezem számítógéppel. Fontos volt
megtudnom, hogyan kell jó önéletrajzot, motivációs levelet
írni. Technikai segítséget kaptam annak kinyomtatásában, így
lehetőségem adódott több helyre is személyesen jelentkezni
önéletrajzommal.

jó volt továbbá, hogy személyre szabott állásajánlatok közül lehetett válogatni. Alacsony iskolai végzettségem miatt kizárólag operátori, illetve betanított munkák kerülhettek szóba.
Amennyiben email cím volt megadva, akkor is segítséget
kértem önéletrajzom továbbításában, hiszen megtanultam,
hogy mindig az adott álláshirdetésre formázom azt meg.
– Kinek ajánlja a programot?
– mindenkinek, aki úgy érzi, hogy valóban el akar helyezkedni. nyilván, könnyen beszél olyan ember, akinek egy év
küzdelmes keresés után sikerült révbe érnie.
Aki bármilyen alternatívát keres és el szeretne valamerre
indulni, ez egy hatékony segítség, melyet érdemes kihasználni.
Bátran lehet támogatást kérni, nem kell szégyellni, hogy
évek óta otthon van, esetleg feketemunkából él, nincs bejelentett munkája. ezen a helyen, őszintén megpróbálják megoldani a problémát, nem csak szembesítik azzal.
– Az egyéni, majd csoportos foglalkozást követően, miben
változott meg a tevékenysége?
– nőtt az önbizalmam. Úgy érzem ambiciózusabb lettem.
nyílván az álláskeresésem kapcsán szembesültem sikerekkel,
kudarcokkal. ennek ellenére megtanultam, hogy az ember kitartása mennyire fontos. hosszútávon nem szabad megragadnunk saját problémáinkban. Úgy kell gondolkodnunk, nincs
más megoldás menni kell előre.
– Jelenleg mivel foglalkozik, hogyan látja jövője alakulását, melyek rövidtávú egy éven belüli tervei?
– együttműködésünk során egy alkalommal az álláskereső
klubban a kontakt Alapítvány munkatársa felhívta a figyelmemet, egy olyan képzési lehetőségre, melyre tavaly önéletrajzzal,
motivációs levéllel jelentkeztem. Az interjúra való felkészülést
is gyakoroltuk, hogy minél sikeresebben teljesíthessek. szerencsére sikerült. Több száz ember közül kiválasztottak.
A „Befogadó munkahely” program keretében egy adott
munkahelyen a műszaki technikus munkakör betöltéshez
szükséges képzést szereztem meg. A tanfolyamon 22 fő vett
részt, közülük a résztvevő munkáltatók 13 fő részére biztosítanak munkalehetőséget.
A program keretén belül ecdl bizonyítványt szereztem,
illetve gyors-és gépírást tanultam.
A célom egy bejelentett munkahely, ahol felhasználhatom
számítástechnikai tudásomat. A későbbiekben pedig szívesen
írnék cikkeket újságoknak közéleti témákban.
– Mit tanácsol azoknak az embereknek, akik rövidebbhosszabb ideje álláskeresők?
– A legfontosabb, hogy képesek legyenek meghatározni
saját maguk felé elvárásaikat, céljaikat. szánjanak napi rendszerességgel időt az álláskeresésükre. minél több információt
megpróbálni begyűjteni, szűrni és tudatosan jelentkezni az
adott állásra.
segítségkérés szempontjából pedig keressék fel az alapítványt, mert ők visszaadják a reményt és életet lehelnek a „lélegeztető gépen” tartott kiábrándult munkanélküliekbe.
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!w labdarúgás
r-pC planEtt pESt mEgyEI I. oSZtÁlyú labdarúgó-bajnokSÁg
2010/2011. évI tavaSZI fordulójÁnak mérkőZéSEI
dátum

idõpont

március 6. (vasárnap)

14.30

mérkõzés
Üllő SE – bagi tC ‘96

március 13. (vasárnap) 14.30

bagi tC '96 – Diósdi TC

március 20. (vasárnap) 15.00

Örkény SE – bagi tC '96

március 27 (vasárnap) 15.00

bagi tC '96 – Hévízgyörk SC

április 2. (szombat)

16.00

Tápiószecső FC – bagi tC '96

április 10. (vasárnap)

16.00

bagi tC '96 – Törteli KSK

április 16. (szombat)

16.30

Felsőpak.-Police-K. – bagi tC '96

április 24. (vasárnap)

16.30

bagi tC '96 – Gödöllői SK

május 1. (vasárnap)

17.00

Pilissport-PLSE – bagi tC '96

május 8. (vasárnap)

17.00

bagi tC '96 – Erdőkertes SE

május 14. (szombat)

17.00

Halásztelek FC – bagi tC '96

május 22. (vasárnap)

17.00

Veresegyház VSK – bagi tC '96

május 29. (vasárnap)

17.00

bagi tC '96 – Tárnok KSK

június 5. (vasárnap)

17.00

Újlengyel DSE – bagi tC '96

június 11. (szombat)

17.00

bagi tC '96 – Pilisi LK-LEGEA
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aZ IfjúSÁgI mECCSEk mIndEn ESEtbEn a fElnőtt mECCSEk Előtt két órÁval kEZdődnEk!
III. IWku kodomo utÁnpótlÁS
bajnokSÁg ErEdménylISta:

215 versenyző, 450 érem:
37 arany, 62 ezüst, 41 bronz.

BaBa-mama kluB
továbbra is várja az óvodába
még nem járó, de a kortársak
közösségét már igénylő
kisgyermekeket
Geizerné Péli Melinda
és Antalóczyné
Kurucz Ágnes
Időpontok:
március 21.;
április 11.;
május 9.
A foglalkozás
16.30-kor kezdődik.

9 orvosi ügyeletek
háziorvosok rendelési ideje
dr. balatonI gyöngyI hétfõ, kedd, csüt.: 8-12-ig, szerda: 14-18-ig, péntek: 8-11-ig
(pénteken csak páros héten rendel)
dr. perjési Györgyöt Balatoni Gyöngyi fogja helyettesíteni. a helyettesítés idõpontját késõbb
közöljük.

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 hétfõ reggel
8 óráig hívható, illetve kereshetõ fel. Címe: tura, petőfi tér 2. telefon.: 104

a fogorvos rendelési ideje
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 március 12-13.: dr. némEtH mIHÁly aszód, kossuth lajos u. 62. telefon.: 06-30/275-4718
w március 14-15.: dr. doboS lÁSZló tura, thököly u. 35., telefon: 06-20/925-3824
w március 20.: dr. dóka jóZSEf vácszentlászló, kossuth u. 3., telefon: 06-30/270-6872
w március 26-27.: dr. tótH béla iklad, vasút u. 1. telefon.: 06-30/449-6319
w április 2-3.: dr. mÁrton jÁnoS Galgamácsa, kiskút u. 62., telefon: 06-20/956-6529
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iskolai
Beíratkozás
kEdvES SZülők!
áprilisban országosan megtörténik
az elsõsök beíratása az általános
iskolákba. nem lesz ez másként
nálunk sem. engedjék meg, hogy
néhány fontos tudnivalóra felhívjam szíves figyelmüket:

az arany jános Általános
Iskolában a beiratkozás
időpontja:
– április 14-én 14-18 óráig
– április 15-én 8-12 óráig
lesz.
kérjük, a beiratkozásra hozza
magával a gyermek:
• születési anyakönyvi kivonatát,
• óvodai szakvéleményét,
• lakcím igazoló kártyáját,
• Taj kártyáját,
• 1 db igazolványképet a gyermekrõl.

ezmegaz

2011 márcIus

tisztelt Hölgyem, Uram!
A GALGA mentén
ELADÓ ingatlana van?
Nem tudja, mit tegyen, hogyan adhatná el?
Keressen bizalommal,
sEGítEK ÖNNEK!

Pauló Pál
ingatlanközvetítő
és értékbecslő
telefon: 06-20-961-0064
E-mail: galgaingatlanok@gmail.com

Köszönjük együttműködésüket:
az iskola dolgozóinak nevében
Szásziné Győri Éva

q
tÓtH GáBor

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
képviselői fogadóórák:
Tura, Tabán u. 42.
minden hónap utolsó péntek
16-18 óráig, vagy
Bag, Szent Imre u. 52.
(Polgármesteri Hivatal)
minden hét csütörtök délelőtt.
bejelentkezés, előzetes
időpontegyeztetés szükséges.

( impresszum
kiadó: Bag nagyközség önkormányzata
szerkesztők: könczöl rita, Baczoniné
felszeghy katalin, szabados tamás.
nyomdai munkák, előkészítés: rosental kft.
megjelenik: 500 példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu

forrás hírek

Tisztelt látogató, vízért itt sorban álló embertársunk!
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmét a következő szemétszedési, karbantartási akciónkra
amely, 2011. 04. 02. szombaton lesz a Petőfi forrásnál. Amennyiben úgy érzi, hogy szeretne
segíteni a környék megtisztításában, várjuk sok szeretettel! Ha van rá lehetősége, hozzon
magával egy facsemetét, bokrot, hogy közösen gyönyörködhessünk fejlődésükben.
A lépcső kialakításához minden segítséget elfogadunk! (Cement, sóder, tégla)
program:
09:30. gyülekező eligazítás
09:45 szemétszedés, lépcső kialakítása, kertészkedés
14:00 eszem-iszom, az ebédet mi készítjük bográcsban
15:00 szemétszedés, kertészkedés, ameddig tudunk maradni.
kérjük, hozzon magával ásót, gereblyét. a zsákokat, kesztyűket mi biztosítjuk.
Tetszőleges mértékű adományával hozzájárulhat a vízminőség bevizsgálásának költségeihez.
További információ: Dobos Csaba, 20/341-1226, info@porszem.hu
Turai takarékszövetkezet Hévízgyörki kirendeltsége. számlaszám: 65900121-571100010

