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L a tartalomból
lengyel BarátSág

Új vezető ...

SzületéS hete

Az Interparlamentális Unió
Lengyel-Magyar Baráti Tagozatának
elnökeként Poznanban, illetve
Varsóban járt Tóth Gábor falunk
polgármestere.

... irányítja a bagi Dózsa György
Művelődési Ház életét 2011. március
1-jétől Katona Éva személyében,
akit terveiről, falunk jövőbeli
kulturális életéről kérdeztünk.

Gazdag programmal várja az érdeklődőket 2011. május 3. és 5. között
a Bagon ismét megrendezésre kerülő
Születés hete az országos
program részeként.

4. oldal

5. oldal

9. oldal

„Mert úgy szerette Isten e világot”...
amikor Isten az ember megváltásáról beszél, akkor a bűnre
hajló emberi természet fogságából, az
énközéppontúságból való megszabadításáról szól. aki a bűnt cselekszi,
szolgája a bűnnek – írja jános apostol,
tehát rabszolgaként, fogságban él. a
bűn az emberi természeten keresztül
hatalmas erővel uralkodik. Önző érdekek uralkodnak szinte minden indulat,
vágy, érzelem, szavak és tettek felett,
de még a jó cselekedet felett is, ha érdekből történik. a testet a megszokások, a gondolkodást és a lelkiismeretet a sorozatos megalkuvások tartják
fogságban. ezáltal az akarat kiszolgáltatottá válva, szinte ellenőrzés nélkül
esik csapdába, amikor a megtévesztő
kívánságok megkörnyékezik, hogy bűnbe sodorva megrontsák az embert.

Mi a bűn, mi a rossz?

hogy mi minden a rossz, azt a bőrünkön tapasztaljuk. Minden,
ami az életet és a boldogságot veszélyezteti, rombolja. a bűn a
gyökere minden rossznak. a Bibliában jános apostol így fogalmaz: A bűn pedig a törvényszegés. De mi a törvény? a mindannyiunk által ismert 10 parancsolat, a Bibliában bemutatott
nagy, erkölcsi alaptörvény ez, melynek lényege a szeretet. De
mi a szeretet, hogyan jellemezzük a szeretetet? Korintusi levélben ezt olvassuk: Senki ne keresse azt, ami az övé, hanem ki-ki
azt, ami a másé. vagyis a szeretet a követekezetes MáSIKKözéppontÚSág avagy a MáSoKért éléS gondolkodásmódja és életformája. ha megnézzük mélyebben a parancsolatokat, mindegyik erre a szeretetre mutat. pl.: ne lopj, ne ölj,
ne kívánd... a törvény betöltése a szeretet, ahogy Isten igéje szól.

Újjászületésnél az én és te sorrend
megváltozik, te lesz az első és én a
második. a bűn az önzés az önmagunkért élés gondolkodásmódja és
életformálja, a szeretet a követekezetes másik-középpontúság avagy a másokért élés gondolkodásmódja és életformája. tehát minden rossz gyökere
az önzés, az önszeretet, önimádat, önsajnálat, a bírvágy, a becsvágy.

A bűn zsoldja a halál

Bűneink büntetése halál, halljuk pál
apostoltól. ha a bűnben maradunk,
örök halál lesz a részünk. Isten ezt
nem akarja, mert mindennél jobban
szereti az embert. ezért kidolgozott
egy megváltási tervet, melynek titka a
helyettes áldozat, mert a bûn nem
maradhat büntetlenül, de a büntetést
nem a bûnös fogja elszenvedni. A bűn
nem maradhat büntetlenül, mert a
törvény igazságát, érvényét gyengíti és nem válik a bûnös
javára, mert csak könnyelmûvé tenné a bûnnel szemben, és
az ember még betegebbé válna. Óriási árat fizet Isten:
SzeretleK, segíteni akarok rajtad, de úgy nem tudok, hogy
a bûnök büntetését elengedem, mert azzal nem gyógyulsz
meg, és az igazság rendje szenvedne csorbát. egyféleképpen
tudok segíteni rajtad, hogy a büntetésedet én szenvedem el
helyetted, én halok meg helyetted. DöBBeneteS! a Mindenható Isten meghalt helyettem! egy jó, egy rendes emberért
sem szívesen hal meg senki, nemhogy egy bűnösért!
az ember önmagát nem tudja megmenteni. Krisztus ezért
istenségéből megüresítette magát, emberi természetet öltött,
és eljött erre a világra. Bűntelen életét odaadta a bűnösökért.
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Feláldozta magát a mi bűneinnincs helyettes áldozat, az
a sZErETET HaTaLMa LEgYŐZI aZ „én” ELLEnáLLásáT
kért, és minden léleknek felkíegész megváltási tervnek véTeljes bizalomra, olyan önátadó szeretetre van szükség,
nálja ingyen a vérrel megváságe. ezért szenvedett az atya
amely legyőzi az önzés (öröklés és szokás által) szívünkbe írt
rolt kegyelmet. „az Úrnál van
is, hiszen tudom, hogy Isten a
kemény törvényét. Egyedül ez a szeretet tudja megtartani az
a kegyelem, és bőséges nála a
saját képére teremtette az emembert Isten szövetségében. „Krisztus szeretete szorongat
szabadítás!” (zsolt 130:7).
bert.
ő ugyanolyan személy,
minket” – írja Pál apostol. Ez a szeretet győzi le a bűn, az
ha ezt az óriási áldozatmint
mi, neki is tudata, lelönzés hatalmát, ez hódítja meg az ember szívét, ez alapozvállalást az ember elfogadja,
kivilága
van, hasonlóan érez,
za meg benne a határtalan bizalmat, a hálás, ragaszkodó
hisz benne, lelkében akaratlagondolkodik, örül mint mi.
szeretetet isten iránt. Egyedül ez a hitbeli magatartás teszi
lehetővé számunkra, hogy megragadjuk az isteni szabadínul összeroskad, és ez egy belamikor bárhol a keresztre
tás és gyógyítás felkínált lehetőségét. Krisztus vonzó kedsõ változást indíthat el, ahol
tekintek, Krisztus szenvedése
vességének kinyilatkoztatása és annak tudata által, hogy Ő
az Isten végtelen szeretete leés értem való halála jut eszemmár akkor szeretett, amikor még bűnösök voltunk, a magyõzi az ember önzését, és
be, és ez engem mindig bűnkacs szív megolvad és alárendeli magát, a bűnös átalakul és
megszabadítja bűnetől.
bánatra késztet, arra, hogy ne
Isten gyermekévé lesz. a szeretet az az eszköz, amit Isten
amikor én is ezt meglegyek rossz, hogy nem hiába
felhasznál a bűnnek az emberi szívből való kiűzésére. a
értettem, olyan mély hálát és
halt
meg jézus. ez késztet arra
szeretet az, ami megváltoztathatja az ember jellemét!
szeretet éreztem Krisztus
a törekvésre, hogy kerüljem a
iránt, hogy képes lettem volbűnt, hogy rendszeresen Isten
na mindent feláldozni őérte. Belegondoltam, hogy igazából igéjét olvassam, hogy megmaradjak ebben az állapotban, vaki szenvedett jobban a Golgotán? jézus, aki testi és még na- gyis Jézus legyen bennem és én Őbenne. ő legyen életem
gyobb lelki szenvedéseket élt át, vagy a Mindenható atya, aki központi része, aki megváltott a bűn hatalmából!
segíthetett volna szeretett Fián, de nem tehette, mert akkor
szabadostamás

Kistérségi fejlesztések
Aszód Város Önkormányzat, mint gesztor 2008. évben „A szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című, KMOP—4.5.2.2f-2010-0001 jelű pályázatot nyújtott
be Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép – magyarországi
Operatív Program támogatási rendszeréhez. A Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága 343 569 009 Ft összköltséggel
támogatásra érdemesnek ítélte.
a pályázat hét településen biztosítja a szociális szolgáltatások infrastrukturális fejlesztését.
aszódon két épület felújításával
(volt bölcsőde épülete, Falujárók úti
Idősek klubja) lehetőség nyílik a munkakörülmények jelentős javítására, új szolgáltatások bevezetésére, kapcsolatügyelet, közösségi tér biztosítása civil szervezetek számára, álláskereső klub működtetésére, képzések lebonyolítására.
versegen a gyermekjóléti és Családsegítő Iroda felújítására, közösségi
tér kialakítására kerül sor.
Kartalon a volt gyógyszertár és lakás felújításával lehetőség nyílik a szolgáltatások magasabb színvonalú ellátására, szabadidős és prevenciós szolgáltatások biztosítására.
Bagon a polgármesteri hivatalban
lévő irodák bővítése és felújítása válik
lehetővé.
hévízgyörkön, új építésű épületben kap helyet az Idősek nappali ellátása és a gyermekjóléti és Családsegí-

tő Szolgálat irodahelységei. galgahévízen a polgármesteri hivatal bővítésével új iroda és közösségi helység épül.
turán a szolgálat épületének felújítását tudjuk biztosítani a támogatás
révén.
a felsorolt kistérségi fejlesztésekhez hozzátartozik a pihenőkertek és
játszóterek kialakítása és a meglévő
kertek és játszóterek fejlesztése.
az építési beruházásokon túl a támogatás kiterjed új eszközök beszerzésére is, mint kisbusz, játszóeszközök,
irodatechnikai felszerelések, bútorok
és berendezési tárgyak.
a projekt összértéke 381 743 343 000
Ft, megvalósításhoz az önkormányzatok 10% önerőt biztosítanak.
a projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2010.06.14.
a projekt fizikai megvalósulásának
tervezett napja 2012.06.13.
VargaJánosné
a projekt vezetője

Benkó Tibor sokszoros véradó

Véradás Bagon
miért van szükség
véradásra?
w
w

w
w

w

mert a vér semmivel sem
pótolható
mert évente 400 ezer vérre,
vérkészítményre szoruló
beteg van
mert a vörösvérsejt-koncentrátum
legfeljebb 35 napig tárolható
mert a folyamatos és
kiegyensúlyozott vérellátást
a véradók biztosítják
mert a 4 millió lehetséges
véradóból csupán 250 ezer
rendszeres donor van.
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Italdiszkont és Lottózó
MeGúJULT!

Áprilisban megérkezik Bagra az igazi

FAGYLALT!
Lágyan krémes olasz receptek alapján
készített fagylalt, a legtermészetesebb
ízvilág, felejthetelen élmény!

eZ NeM JÉGKRÉM!
Folyamatos

AKCIÓKKAL

várjuk!

w

Szentkirályi ásványvíz (1,5l): 119Ft
Most ötöt fizet, hATOT vIheT AKCIÓnkban csak 99Ft!

w

BUBORÉK szénsavas üdítőitalok (2l): 99Ft
(COLA, Narancs, Citrom, Őszibarack, KIWI, Málna ízekben)

w

Königsburg üveges sör (0,5l): 99Ft

w

Arany Ászok dobozos sör az üveges áráért: 159Ft/doboz
Most ha tálcával viszi csak 155Ft/doboz

w

Minőségi márkás italok SZUpeR ÁRAKON!

FANATIX ITALDISZKONT ÉS LOTTÓZÓ
AhOL TALÁLKOZIK ÖN,
A SZeReNCSe ÉS A JÓ ÁR!
akciós áraink a készlet erejéig érvényesek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
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lengyel–Magyar Két jÓ Barát

Fotó: polgármesteri hivatal

Március 23-a 2007 óta a lengyel-magyar barátság hivatalos napja, 2011-ben
ötödik alkalommal ünneplik közösen e napot magyarok és lengyelek. az Interparlamentális Unió lengyel-Magyar Baráti tagozatának elnökeként poznanban, illetve varsóban járt Tóth Gábor országgyűlési képviselő, falunk polgármestere. a
küldöttségben részt vett dr.LatorczaiJános a parlament alelnöke, MagyarAnna a
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, PótápiÁrpádországgyűlési képviselő, Bonyhád
polgármestere és MirkóczkiÁdám a jobbik országgyűlési képviselője.
a programsorozat nyitányaként a poznani adam Miczkiewitz egyetemen a két
ország köztársasági elnöke BronislawKomorowski és SchmidtPálmondott beszédet, amit a poznani 1956-os emlékmű megkoszorúzása követett. ezután az előbb
említett egyetemre visszatérve különböző előadásokon, találkozókon vett részt a
küldöttség. Másnap varsóban a lengyel parlament, híres Szejm alelnökasszonyával,
EwaKierzkowskávalés a külügyi- valamint az európai bizottság tagjaival az európai Uniót, valamint hazánkat és lengyelországot, mint következő soros elnököt

érintő legfontosabb kérdésekről tárgyaltak, végül a
lengyel külügyminisztériumban a nemzeti kisebbségi kérdéseket érintve zárultak a tárgyalások. a
program részeként egyébként 2011. március 23-án
barátság expressz indult a Keleti pályaudvarról
poznanba.
-kr-

Fotó: polgármesteri hivatal

a troszkás-kanyar szalagkorlátja

A szalagkorlát hûlt helye.

Akcióban a hivatal karbantartója és a közhasznús-brigád. Újra biztonságos a veszélyes kanyar

az idei éve elején – az azóta már a rendõrség vendégszeretetét élvezõ – tolvajok leszerelték, ellopták és a méhtelepen eladták az aszód felé vezetõ troszkás úton, az M3-as
híd utáni veszélyes kanyarjában található szalagkorlátot.
Mivel az autópálya felügyelõség közölte, hogy az a rész már
nem az õ hatáskörükbe tartozik, kénytelenek voltunk valami
megoldás után nézni. Tóth Gábor polgármester úr közbenjárására a váci közútkezelõségtől 70 fm bontott szalagkorlátot

kapott községünk ajándékba. a jó idõ megérkeztével
közhasznús munkásaink 6 óra alatt pótolták az ellopott szalagkorlátot, amit – a biztonság kedvéért – immár hegesztéssel
rögzítettünk. a pótláson túl a már régóta esedékes, korábbi
baleset során megsérült (átszakadt) kidõlt korlát-szakaszt is
helyreállítottuk. reméljük, hogy az újonnan felszerelt korlát
most már ténylegesen a helyén marad.
BenedekMiklós

2011 áprIlIS

interjú

BagI hírlap 5

„a falu kincseire támaszkodva…”
InTErjú KaTona éVáVaL a MűVELŐdésI HáZ újonnan MEgBíZoTT VEZETŐjéVEL

– Hogyan kaptad ezt a szép, ám meglehetősen nehéz feladatot?
katonaéva: Felkértek. a bagi önkormányzat keresett meg, miután már megismerték munkámat a Faforgács Színtársulat révén, hogy elvállalnám-e ezt a feladatot iskolai munkám mellett.
– Ugyanis itt dolgozol az általános iskolában…
katonaéva: Igen. az egri eszterházy Károly tanárképző
Főiskolán végeztem magyar-pedagógia szakon. Második éve
dolgozom az iskolában, mint napközis nevelő.
– Tavaly hatalmas sikerrel mutatták be A budai revizor
című darabot a falunapon. Évek óta nem volt olyan program
falunkban, ami ennyi embert vonzott volna, zsúfolásig megtelt a művelődési ház. Hogyan jött létre a színtársulat?
katonaéva: az általános iskola után sokáig időm nagy
részében nem Bagon voltam. Középiskolába gödöllőre jártam, azután elkerültem egerbe, főiskolára. Furcsa volt visszacsöppeni ide, Bagra, mert a sok máshol töltött év után a
családomon kívül, úgy éreztem, nem igazán köt ide semmi.
Korábbi, még általános iskolai barátaimmal rég megszakadt
a kapcsolatom. De a szerelem mellém szegődött, „megismerkedtem” a jelenlegi vőlegényemmel, akinek hatalmas
baráti társasága volt, van. Megszerettem őket, heti rendszerességgel találkoztunk, sok időt töltöttünk együtt, és felmerült az ötlet, hogy jó lenne csinálni valamit együtt, ami még
jobban összeköt minket, ami kicsit munka is, de ugyanakkor szórakozás is. amellett, hogy színdarabokat állítunk
színpadra – félévente egyre jut csak sajnos idő – mert valamennyien dolgozó emberek vagyunk –, nagyon jó kis közösségé is összekovácsolódtunk, próbákon kívül is szívesen
találkozunk.
– Van-e tapasztalatod a művelődésszervezés terén?
katonaéva: a főiskolán működött egy Kepes györgyről
elnevezett szakkollégium, amelynek három évig töltöttem be
az alelnöki tisztségét. elsősorban kulturális és szórakoztató
programok szervezése volt a feladatunk. előadássorozatokat
hívtunk életre, különböző szakterületek előadóit láttuk vendégül, koncerteket, bulikat rendeztünk. nagyon élveztem ezt
a munkát, valahol mindig benne volt az a késztetés, hogy szervezzek minél jobb és színvonalasabb programokat. ezt, úgy
tűnik, a génjeimben hordozom. ezen idő alatt úgy érzem, nagyon sok tapasztalatra tettem szert a kultúra szervezése terén,
sok kapcsolatot alakítottam ki a legkülönfélébb kulturális területen dolgozó emberekkel, amit nagyon jól fogok tudni
hasznosítani új munkám során is.
– Mit szeretnél megvalósítani itt, szülőfaludban, a művelődési ház élén?
katonaéva: Úgy tervezem, hogy az elkövetkezendő egy
évben igyekszem mindent rendbe tenni a művelődési ház
működésével kapcsolatban, kialakítani azokat a feltételeket,
amelyek megteremtik annak a lehetőségét, hogy megindulhasson az érdemi munka.

Fotó: Archív

2011. március 1-jétől Katona Éva vezeti a bagi
Dózsa György Művelődési Házat, mint megbízott
vezető, akit terveiről kérdeztem, arról hogyan is
képzeli el falunk jövőbeli kulturális életét.

– Mire gondolsz pontosan?
katonaéva: az önkormányzat nagyon nehéz anyagi helyzetben van, csupán a művelődési ház működési költségeit tudja biztosítani. Mindenképpen szeretnék egy alapítványt létrehozni, hogy ennek segítségével létrejöjjön egy kis alaptőke,
amelyből már finanszírozni lehet az érdemi munkát. Itt elsősorban az adó egy százalékának felajánlására és szponzori segítségekre számítok.
– A könyvtár része marad a művelődési háznak?
katonaéva:Igen, ezen a téren nem változik semmi.
– Az anyagi, szervezeti ügyekről térjünk át az érdemi
munkára. Milyen elképzelésed van falunk jövőbeni kulturális életével kapcsolatban?
katona éva: a falu meglévő kincseire szeretnék támaszkodni. az erős alappillérekre, a néptáncra, a színjátszásra és a
tevékeny nyugdíjasokra szeretnék építkezni. az a célom, hogy
minél több korosztályt megmozgassak. Mindenképp színvonalas és színes programokat szeretnék szervezni, hogy az eddigi
egysíkúság, megszokottság oldódjon. Szeretnék újszerű rendezvényekkel lendületet vinni a falu életébe. Igazából azt szeretném, hogy a művelődési házban olyan közösségi tér, élet
alakuljon ki, amiben részt vesz az iskola, az óvoda, az egyház,
a védőnők, a civil szervezetek. Fontos lenne, ha a művelődési
ház családias hangulatú kulturális központtá, találkozóhellyé
válna, ahova a gyerekek, szüleik heti rendszerességgel szívesen
eljönnek, és a különböző programok során a falu közössége
összekovácsolódna, hogy az együttlét örömével, meghatározó
kulturális élménnyel gazdagodva térhessen mindenki haza egyegy program, itt töltött délután után.
jó lenne kinevelni egy olyan nemzedéket, akik nagyon sok
időt töltenek a művelődési házban úgy, hogy jól érzik magukat, hogy majd felnőve visszajöjjenek gyermekeikkel együtt,
esetleg hozva azokat a kincseket, amit maguk is összegyűjtöttek az idők során. amúgy idén lesz 50 éves a művelődési ház,
amit szeretnénk méltóképpen megünnepelni.
– Munkádhoz nagyon sok sikert, kitartást kívánunk, és várjuk a művelődési házzal kapcsolatos híreket, amelyeket lapunk
hasábjain közzéteszünk, ezzel is segítve a munkádat.
-kr-
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hazaszeretet: szeretik egy
Az 1848/49-es forradalom és szabádságharc emlékünnepélye a temetőben és a Hősök terén történő koszorúzás után a művelődési házban folytatódott,
ahol Tószegi Lajos és Katona-Dénes Krisztina
mondott ünnepi beszédet. Az alábbiakban ezt olvashatják, a képek pedig az ünnepi műsort idézik.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékező Közönség!
1848. március 15-e az a nap, amelyre minden magyar, határon innen és túl, büszke.
Kokárda, nemzeti dal, tizenkét pont, pilvax kávéház, petőfi Sándor , forradalom, márciusi ifjak, szabadság; ezekről a
fogalmakká vált szavakról minden magyar embernek ugyanaz jut eszébe: a legnagyobb nemzeti ünnepünk.
ezen a napon egy maroknyi fiatal elindított egy lavinát,
amely megváltoztatta a nép életét. erőt adott, és 163 éve minden tavasszal erőt ad, hogy higgyünk magunkban, hogy legyünk büszkék a magyarságunkra.
„A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik
azok,akikegyhazábanélnek.Deeztolyannehezenértikmeg
azemberek.” – írta Wass albert.
nos, a reformkorban elődeink ezt megértették, és 1848.
március 15-én sikerült megfogalmazniuk közösségi érdekeiket. és mindezt egyre erősödő közmegegyezéssel jogszabályokban rögzítették, és a szabadság kivívásának pillanatában
valóban felelős, elszámoltatható kormányt választottak az
eredmények megszilárdítására, mert ez volt az egyetlen út az
elmaradottsággal való szembenézésre.
pedig „anemzetnagysága,boldogságamindigcsakmagábananemzetbenrejtezik” – mondta Széchenyi István, a legnagyobb magyar, és szavai ma legalább olyan erővel kell, hogy
szívünkbe és tudatunkba hasítsanak, mint a reformkorban.
erős Magyarország nélkül nincs erős magyar ember sem,
a hanyatlás és romlás ellen kizárólag a megújulás emelhet gátat. Közös, mély erkölcsi megújulásra van szüksége az országnak, civil összefogásra, tudatos közösségekre, hívó szavakra.
olyan megújulásra van szükségünk, amelyben újra érték lesz
a család, értékké válik az iskola és a pedagógus, az orvos és az
ápoló. értékes lesz újra a tisztességes munka, a törvénytisztelő ember. értékké kell válnia újra a nemzeti vagyonnak, a köz
érdekének, amelyet az állam meg is kell védjen.
a 48-as ifjaknak március idusán sikerült felébreszteni a
közösségi szellemet, közösséggé varázsolni az egymás mellett
élő társadalmi csoportokat, civil összefogást létrehozni. ők
azok, akik ébren tartják az öntudatot, azt a lelkiismeretet,
mely újra és újra megváltoztatja a magyarok, és néha európa
történetének menetét.
Tisztelt Ünneplők!
Széchenyi István egykori szavait idézném:
„Sokanaztgondolják,hogyMagyarországvolt,deénazt
szeretnémhinni,hogylesz.”
Mert a jövő mindig arra van, amerre még nem jártunk, de
menni szeretnénk. ez az út sosincs készen, meg kell építeni. a
jövőbe az tud eljutni, aki veszi a bátorságot, hogy elinduljon

2011 áprIlIS

1848

BagI hírlap 7

Fotó: Benkó Tibor

ymást az egy hazában élők

egy olyan úton, melyen korábban senki sem járt. az összefogás, az új irány segíthet ebben. a jövő emberei azok lesznek,
akik megteremtik a jövőt, egy új Magyarország talapzatát.
az üzenő falon, amit őseink írtak tele 48’ március idusán, számunkra ma az olvasható, hogy merjük vállalni, hogy magyarok
vagyunk, merjünk vállalni felelősséget egymásért és hazánkért,
merjünk a jövő emberei lenni. a gyermekeinkért, az ő jövőjükért.
az értelmezésbeli különbségek ellenére, mindenki egy emberként elismeri ezt az ünnepet, tiszteli a szabadságharc hős
katonáit és a reformkor nagy politikusait. ők sem értettek
egyet mindenben, de tudtak egymással tárgyalni, meghallgatva a másik fél véleményét is, s ha kellett, beismerték saját tévedéseiket. nincs ember, aki ezeket az érdemeket lekicsinyelné, s így március 15. a forradalommal és a reformkorral azonosítva valóban az összefogás szimbólumává vált.
az országok ma egyre közelebb kerülnek egymáshoz az európai Unió által. ebben a hatalmas közösségben fontos, hogy fel
tudjuk mutatni értékeinket, és ezekre az értékekre büszkének
kell lennünk. legyen a mai este, s a holnap is ennek az ünnepe.
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az IglIce napközIotthonos óvoda híreI

„pereg a DoB tratata,
MoSt KezDőDIK a CSata!
„PAPírcsákó A fejemen, ezT A csATáT megnyerem!”
Óvodánkban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megünneplésének több évtizedes hagyománya van. A március 15-ét megelőző héten
az óvoda épületét nemzeti díszbe öltöztetjük.
a gyerekekkel zászlót, kokárdát festünk, pártát díszítünk, papírcsákót, kardot hajtogatunk. Munka közben történeteket mesélünk a huszárokról, a márciusi ifjakról,
ünnephez kapcsolódó dalokat énekelünk, verseket, mondókákat mondogatunk. Dramatikus játék keretében toborzó huszáros játékokat játszunk. a beteljesedés az, amikor eljön az
ünnep napja. a gyerekek ünneplőben, kokárdával érkeznek az óvodába. reggel korabeli
zeneszó – verbunk, toborzó nóták – mellett gyülekezünk. az ünnepi megemlékezés csoportonként történik, majd együtt, az egész óvoda, énekszóval a hősök terére vonul. az itt
levő emlékműnél a hősök tiszteletére elmondjuk petőfi Sándor: nemzeti dal című versének első versszakát, elhelyezzük az emlékezés virágait és zászlóit. ez az ünnep a gyerekeknek nagy élményt jelent; hazaszeretetre nevel, életkori sajátosságaiknak megfelelően ismereteket közvetít nemzetünk történelméről. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az ünnep után még több napon át éneklik – „Kossuth lajos azt üzente...”
TábikAndrásné

FElhívás
w

Kérjük azokat a családokat, akik FEl tudnak ajánlani az óvoda tEtőcsErEpEinEk javítása céljából
kampós tatai cserepet (új/bontott), jelezzék számunkra! a felajánlásokat előre is köszönjük!

w

kérjük, ha tEhEti, támogassa az óvodás gyErmEkEkEt a szja 1%-val! „Óvoda a gyermekekért alapítvány”
adószám: 18673144-1-33 Köszönettel: az Alapítvány kuratóriuma
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közélet

események a Szinkron
nyugdíjas egyesület életébõl
2011. március 5-én tartotta meg egyesületünk
az éves közgyûlését.
BalázsJános, az egyesület elnöke beszámolt a szép
számmal megjelent tagságnak az elõzõ év rendezvényeirõl, szerepléseirõl, versenyeirõl, felidézve közben a
kedves emlékeket. Beszélt május elsejérõl, arról a napról,
amikor a Szinkron nyugdíjas egyesület rendezésében sor
került ismételten a pest megyei települések nyugdíjas egyesületeinek kórustalálkozójára itt, Bagon. Felelevenítette
azokat a meghívásokat, amikor a rozmaring vegyes kórusunk szerepelt más településeken (pl.: verpeléten, Ikladon,
Kartalon stb.), evvel öregbítve a jó kapcsolatokat.
elmondta, hogy a férfikórus még õsszel Budapesten
a láng Mûvelõdési házban „Kiváló minõsítést” szerzett
az ott megrendezett énekversenyen, ami azért igazán dicséretes dolog. aztán beszámolt arról, hogy az egyesület
vezetõségébe lemondás miatt változás állt be, ezért új vezetõségi tagokat kell megválasztani. a tagság egyhangúlag
elfogadta az új vezetõségi tagokat: Aszódi Ferencet,
BaczoninéFelszeghyKatalintés MaschekLászlót.
az egyesület könyvelõje
beszámolt az egyesület éves
bevételeirõl és kiadásairól, illetve az egyenlegrõl, amely a
2011-es év anyagi hátterét
biztosítja. Sajnos idén – a nehéz anyagi helyzete miatt – az
önkormányzat semmilyen támogatást nem tud nyújtani
egyik egyesületének sem, így
nekünk kell kigazdálkodni az éves programokhoz szükséges anyagi keretet. az egyesület mégis azon lesz, hogy lehetõleg ne kelljen elhagyni egyik megszokott programját sem.
Kovácsné angyalka kiosztotta minden tagnak a 2011-es
év programját. a tagság egyhangúlag elfogadta a 2010. év
beszámolóját és az új év programját. ezután felszolgálták a
szépen megterített asztaloknál a finom vacsorát, majd az
egyesület zenekara húzni kezdte a talpalávalót, és kezdetét
vette a vidám mulatozás, tánc, ének. hajnalig szólt a zene,
és a kitartóbbak addig abba sem hagyták a táncot.
Köszönjükarendezõknekeztakellemesestét!
a rozmaring vegyes kórust 2011. március 6-án tápiószecsõre hívták szerepelni. Igazán szeretettel és
finom süteményekkel, üdítõkkel fogadtak minket. tulajdonképpen ez a tápió térségében élõ falvak nyugdíjas
egyesületeinek összejövetele volt, így 14 település nyugdíjasaival találkozhattunk. a nagy színházteremben elõször
a házigazdák kórusa köszöntött mindenkit, azután a mi
vegyes kórusunk adta elõ mûsorát, majd a nõnap alkalmából verssel köszöntötték a jelen lévõ hölgyeket. a társaságot az asztaloknál finom kocsonya és sütemények várták,
azután a mi zenekarunk itt is húzni kezdte a talpalávalót,
és a 14 település asszonyai, férfiai táncra kerekedtek. a
zenekar a legjobb formáját hozta, a hangulat meg egyenesen fergeteges volt! este aztán fáradtan, de boldogan, egy
jól sikerült találkozó emlékével tértünk haza.
B.F.K.

Születés
hete
május 3-tól
május 5-ig!

május 3., kEdd
helyszín: bag művelődési ház

„Megszülettél.
Gyengéd kezek vártak.
Tágra nyílt szemedben a csodálkozás öröme:
Te vagy ki hordtál?
Néhány korty az éltető nedűből...
Mély boldogság járja át testem.
A párom ölelő karjaiban pihenünk
gyermekünk és én.”
(Könczöl Zsuzsanna: Bennem éltél, részlet)

9.00: Megnyitó
9.10: koraifejlesztés előadó: Kovács Istvánné óvodavezető
10.00: ellehetkényeztetniacsecsemőt? Koraikötődés,alvás
problémák.Mitérzékelamagzatazanyaméhben?előadó:
Könczöl zsuzsanna védőnő, csecsemőmasszázs-oktató, kineziológus
11.00: ölelőkendő. Ismerkedésahordozókendővel.Tévhitekeloszlatása.
előadó: papp Komáromi judit, hordozókendő-tanácsadó,
tanfolyamvezető
12.00: ebédszünet
13.00: BemutatkozikahévízgyörkipalántaCsaládinapközi.
Bemutatja: Mrkva Mihályné, napközi vezető
13.30: BemutatkozikabagiBaba-mamaklub
14.00: avízátalakulásaazélővilágrezgéseire. ElőadásMasaruEmoto
professzorAvíztörténetecíműkönyvealapján. előadó: Könczöl
zsuzsanna védőnő, csecsemőmasszázs-oktató, kineziológus
15.00 : organicsMission. Mittehetnekagyógynövénykészítmények
atesti-lelkiegészségünkért? előadó: Balázs eszter és Csapó lajos
16. 00: Biorezonancia. Abiorezonanciavizsgálatasoránalegtermészetesebbmódonkapunkbetekintéstaszervezetbenzajló
energetikai,anyagcserefolyamatokról,azegészségiállapotunkról.
Bemutatja: Koncz lívia természetgyógyász
17.00: Családállítás. Acsaládonbelüliviszonyokfeltérképezése.
előadó: Dr. Kiss Katalin supervisor, fejlesztő pedagógus
május 4., szErda
helyszín: bag művelődési ház
9.00:
10.00:
12.00:
13.00:
14.00:
15.00:
15.45:
16. 30:

tanulástsegítőfortélyok.előadó: Dr. Kiss Katalin supervisor,
fejlesztő pedagógus
Főzésipraktikák. Azegészségestáplálkozásról.
előadó: Szakács viktória dietetikus
ebédszünet
várandósmasszázs. előadó: papp Komáromi judit
aromaterapeuta, masszőr
agyermekvárás,várandóság,születéskrízishelyzeteiésazok
megoldásilehetőségeiakineziológusszemével. Interaktívelőadás
előadó: Könczöl zsuzsanna kineziológus
Ciróka-maróka. előadó: lászló terézia óvónő
gyógyítóillatok. Azillatokhatásatesti-lelkijólétünkre
előadó: papp Komáromi judit aromaterapeuta
Belsőgyermek.Abennünkélőgyermekiénünkkelvaló
kapcsolatunk. előadó: Fűrész Ildikó természetgyógyász

május 5., csütörtök
helyszín: arany jános ált. isk. és alapfokú művészetoktatási int. bag
9.00:

életúttervezés. előadó: Kissné nemes zsuzsa és Kocsis Katalin
a gyermekjóléti Szolgálattól
10.00: anőésahold. Anőiségteljesebbmegélése. előadó: tódor tünde
11.00: kamaszkoriproblémák. Kerekasztalbeszélgetés.
előadó: Könczöl zsuzsanna védőnő, kineziológus
siratószoba–avagyazeltemetettgyászfeldolgozása:
AkedvesérdeklődőkmegtekinthetnekegykiállítástKatonánéKovácsErika
pedagógusésKönczölZsuzsannavédőnő,kineziológusvezetésével.
a kiállítás kedden és szerdán díjmentesen látogatható a Művelődési házban.

a programok alatt a gyErmEkEkEt játszóház várja.
a programokon való részvétel ingyenes.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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szolgáltató

Napfénykeringő
Szervusz,Napfény,téged
vártalaknagyon.
Tiszteletedrekitárom
sarkigazablakom.
AldottNapfény,régvártamrád.
Ablakomonbekopog
egyárvakismadár.
Csip-csip,csirip,csip-csip,
HasadrasütaNap!
Keljfel,meddigalszolmég?
Kinyitomszemem,látom
madárdalraébredek.
Csip-csip,csirip,csip-csip.
ÓdrágaNapfény,
kérjegytáncrafel!
Hafelkérnél,éntáncolnékveled.
Napfénykeringő,ezazéletem.
Dalolazegész
madársereg.
Csip-csip,
csirip,
csip-csip.
Bálint piroska

Tavasz
Téliszélbirkózik
alangyostavasziszéllel.
Itt-ottelőbukkan,
felhőpárnánanapsugár.
Kabátgombjameglazul,
kendő,sapkalekerül.
Felhőkszaladnak,
nézdmegjól!
Itt-ott,mintegynyáj,
– afelhőkcsoportbaverődve–
szellőkszárnyánbárányszaladgál.
Erdőszélén,bokoralján,
ibolyacsokorbakívánkozik.
Aranyeső,aranyvesszősárgál,
ruhájukolyan,mintanapsugár,
melykedvescsillagkéntragyog
gyönyörűországunkfalvaifelett.
Menyasszonyiruhába
öltözöttameggyfánk,
Bontogatjaszirmait
őszibarackfánknakágai.
Olyanszépek,mintegy
menyegzőnyoszolyólányai
zdenkóné
tóth Margit
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labdarúgás – felnõtt ErEdményEk

Üllő–Bag: 4-0; Bag–diósd: 2-1; Örkény–Bag: 2-4; Bag–Hévízgyörk: 2-1;
Tápiószecső–Bag: 0-0;

FElnőtt tabElla (április 3-án)
csapat
Mérkõzés gyõzeleM döntetlen

1. Üllő
2. diósd
3. Tápiószecső
4. újlengyel
5. Pilis LK
6. Felsőpakony
7. Pilissport PLsE
8. Örkény
9. bag
10. Törteli KsK
11. gödöllő
12. Tárnok
13. Veresegyház
14. Halásztelek13
15. Hévízgyörk
16. Erdőkertes

20
20
20
19
20
20
20
19
20
19
20
19
20
19
19
20

17
12
12
10
10
10
10
10
9
8
6
6
6
4
3
3

2
2
1
5
3
3
3
2
3
2
5
3
1
3
3
1

vereség

1
6
7
4
7
7
7
7
8
9
9
10
13
12
13
16

pont
53
38
37
35
33
33
33
32
30
26
23
21
19
15
12
10

labdarúgás – ifjúsági ErEdményEk

Üllő–Bag: 3-1; Bag–diósd: –; Örkény–Bag: 1-1; Bag–Hévízgyörk: 0-0;
Tápiószecső–Bag: 2-0;

iFjúsági tabElla (április 3-án)
csapat
Mérkõzés gyõzeleM döntetlen

1. Tápiószecső
2. Felsőpakony
3. gödöllő
4. Pilisi LK
5. Tárnok
6. Pilissport-PLsE
7. Halázstelek
8. Hévízgyörk
9. Üllő
10. bag
11. diósd
12. Veresegyház
13. Örkény
14. Erdőkertes
15. Törteli KsK
16. újlengyel

19
20
19
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
18
19

16
15
12
12
11
9
9
8
8
7
6
7
6
3
4
0

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

vereség

1
3
4
8
5
8
8
8
8
8
8
11
9
12
13
19

pont
50
47
39
36
36
29
29
27
27
25
23
22
22
14
13
0

9 orvosI ügyeletek
házIorvosok rendelésI Ideje
dr. balatoni gyöngyi hétfõ,kedd,csüt.:8-12-ig,szerda:14-18-ig,péntek:8-11-ig
(péntekencsakpároshétenrendel)
Dr.PerjésiGyörgyötBalatoniGyöngyifogjahelyettesíteni.
Ahelyettesítésidõpontjátkésõbbközöljük.

nappalI, éjszakaI és hét végI ügyelet

AhétvégiügyeletmellettanappaliéséjszakaiügyeletetisaTuraiKözpontiÜgyeletlátjael.
Köznapokon16órátólmásnapreggel8óráig,hétvégénpéntekdélután14órátólhétfõreggel
8óráighívható,illetvekereshetõfel.címe: tura, petőfi tér 2. telefon.: 104

a fogorvos rendelésI Ideje
dr. szabó mElánia Bag,Hõsöktere1.telefon:28/409-670hétfõ,szerda,
péntek:14.00-19.00,kedd,csütörtök:8.00-13.00
állatorvosI ügyeletI szolgálat
w április9-10.:dr. márton jános Galgamácsa,Kiskútu.62.,telefon:06-20/956-6529
w április16-17.:dr. szőkE zsolt Kartal,Felszabadulásu.197.,telefon:06-20/956-6529
w április23-25.:dr. dobos lászló Tura,Thökölyu.35.,telefon:06-20/925-3824
w április30-május1.:dr. tóth béla Iklad,Vasútu.1.telefon.:06-30/449-6319
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IV. Galgaparti
mesék

óvodaiBeíratás

április 9-én, 10 órai kezdettel
interaktív
mesemondó napot szervez
a bagi
helytörténeti baráti társulat
általános iskolánkban és minden
érdeklődőt szeretettel vár.

április 18. (hétfő), április 19. (kedd) 8:00–16:00 óra.
várjuk szErEtEttEl a szülőkEt és a gyErmEkEikEt!

BaBa-mamakluB

Felhívjuk a leendő óvodás gyermekek szüleinek figyelmét, hogy
az Iglice napközi otthonos Óvoda beiratkozásának időpontja:

telefon: 06 28 504-150, 408-316, fax: 06 28 408-316
E-mail: bagiovoda@freemail.hu.

nyugdíjasaink segítettek

április 11-én! várunk!

iskolai
Beíratkozás
kEdvEs szülők!

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 gyermekről.
Köszönjük együttműködésüket:
az iskola dolgozóinak nevében
Szásziné Győri Éva

( IMpresszuM
kiadó: BagNagyközségÖnkormányzata
szerkesztõk:KönczölRita,Baczoniné
FelszeghyKatalin,SzabadosTamás.
nyomdai munkák, elõkészítés: RosentalKft.
Megjelenik: 500példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-estelefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu

Fotó: Könczöl Rita

áprilisban országosan megtörténik
az elsősök beíratása az általános
iskolákba. nem lesz ez másként
nálunk sem. engedjék meg, hogy
néhány fontos tudnivalóra felhívjam szíves figyelmüket:

április első hétvégéjén a bagi szinkron nyugdíjas Egyesület tagjai a Porszem Egyesülettel
karöltve rendbe tette a Petőfi-forrást és környékét. a munkáról jövő számunkban hosszabb
beszámolót olvashatnak.

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

