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2011. április l XvIII. évfolyam 4. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft

amikor Isten az ember meg vál -
tá sá ról beszél, akkor a bűnre

hajló em beri természet fogságából, az
énkö zép pontúságból való megsza ba -
dí tásáról szól. aki a bűnt cselekszi,
szol gája a bűn nek – írja jános apostol,
tehát rabszolga ként, fogságban él. a
bűn az emberi termé szeten keresztül
hatalmas erővel ural kodik. Önző ér de -
kek uralkodnak szinte minden in du lat,
vágy, érzelem, szavak és tettek fe lett,
de még a jó cselekedet felett is, ha ér -
dek ből történik. a testet a meg szo -
 kások, a gondolkodást és a lelki is me  re -
tet a sorozatos megalkuvások tart ják
fogságban. ezáltal az akarat ki szol gál -
tatottá válva, szinte ellenőrzés nélkül
esik csapdába, amikor a meg té vesztő
kí vánságok megkörnyékezik, hogy bűn -
 be 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 fo gal -
maz: A bűn pedig a törvényszegés. De mi a törvény? a mind -
annyiunk által ismert 10 parancsolat, a Bibliában bemutatott
nagy, erkölcsi alaptörvény ez, melynek lényege a szeretet. De
mi a szeretet, hogyan jellemezzük a szeretetet? Korintusi levél-
ben ezt olvassuk: Senki ne keresse azt, ami az övé, hanem ki-ki
azt, ami a másé. vagyis a szeretet a követekezetes MáSIK-
KözéppontÚSág avagy a MáSoKért éléS gondol ko dás -
módja és életformája. ha megnézzük mélyebben a parancsola-
tokat, 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 önma-
gunkért élés gondolkodásmódja és
életformálja, a sze retet a követe ke ze -
tes másik-középpontúság avagy a má -
sokért élés gondolkodásmódja és élet-
formája. tehát minden rossz gyökere
az önzés, az önszeretet, önimádat, ön -
sajnálat, 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
ma  rad hat bün tet le nül, de a büntetést
nem a bû nös fog ja el szen ved ni. A bűn
nem ma rad hat bün tet le nül, mert a

tör vény igaz sá gát, ér vé nyét gyen gí ti és nem vá lik a bû nös
ja vá ra, mert csak kön  nyel mû vé ten né a bûn nel szem ben, és
az ember még be te geb bé vál na. Óri á si árat fi zet Is ten:
SzeretleK, se gí te ni aka rok raj tad, de úgy nem tu dok, hogy
a bû nök bün te té sét el en ge dem, mert az zal nem gyógy ulsz
meg, és az igaz ság rend je szen ved ne csor bát. egy fé le kép pen
tu dok se gí te ni raj tad, hogy a bün     te té se det én szen ve dem el
he lyet ted, én halok meg helyetted. DöBBeneteS! a Min-
denható 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.

„Mert úgy szerette Isten e világot”...

a tartalomból

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

4. oldal

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

5. oldal

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

9. oldal

L
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Feláldozta magát a mi bű nein -
kért, és minden léleknek fel kí -
nál ja ingyen a vérrel meg vá sá -
rolt kegyelmet. „az Úrnál van
a kegyelem, és bőséges nála a
szabadítás!” (zsolt 130:7).

ha ezt az óriási ál do zat -
vállalást az ember el fo ga d ja,
hisz benne, lelké ben akaratla -
nul összeroskad, és ez egy bel -
sõ vál to zást in dít hat el, ahol
az Is ten vég te len sze re te te le -
gyõ zi az em ber ön zé sét, és
meg szabadítja bűnetől.  

amikor én is ezt meg -
értettem, olyan mély hálát és
sze retet éreztem Krisztus
iránt, hogy képes lettem vol -
na mindent feláldozni őérte. Belegondoltam, hogy igazából
ki szenvedett jobban a Golgotán? jézus, aki testi és még na -
gyobb lelki szen ve déseket élt át, vagy a Mindenható atya, aki
segít hetett volna szeretett Fián, de nem tehette, mert akkor

nincs helyettes ál do zat, az
egész megváltási terv nek vé -
ge. ezért szenvedett az atya
is, hiszen tudom, hogy Is ten a
saját képére teremtette az em -
bert. ő ugyanolyan sze mély,
mint mi, neki is tudata, lel -
kivilága van, hasonlóan érez,
gondolkodik, örül mint mi. 

amikor bárhol a keresztre
tekintek, Krisztus szenvedése
és értem való halála jut eszem-
be, és ez engem mindig bűn -
bánatra késztet, arra, hogy ne
legyek rossz, hogy nem hiába
halt meg jézus. ez késztet arra
a törekvésre, hogy kerüljem a
bűnt, hogy rendszeresen Isten

igéjét olvassam, hogy megmaradjak ebben az állapotban, va -
gyis Jézus legyen bennem és én Őbenne. ő legyen életem
központi része, aki megváltott a bűn hatalmából! 

szabados�tamás

a sZErETET HaTaLMa LEgYŐZI aZ „én” ELLEnáLLásáT 
Teljes bizalomra, olyan önátadó sze retetre van szükség,
amely legyőzi az ön zés (öröklés és szokás által) szívünkbe írt
kemény törvényét. Egyedül ez a sze re tet tudja megtartani az
embert Isten szövetségében. „Krisztus sze retete szorongat
minket” – írja Pál apostol.  Ez a szeretet győzi le a bűn, az
önzés ha talmát, ez hódítja meg az ember szívét, ez alapoz-
za meg benne a határtalan bizalmat, a hálás, ragaszkodó
sze retetet isten iránt. Egyedül ez a hitbeli magatartás teszi
lehetővé számunkra, hogy megragadjuk az isteni sza ba dí -
tás és gyógyítás felkínált lehetőségét. Krisztus vonzó ked-
vességének kinyilatkoztatása és annak tudata által, hogy Ő
már akkor szeretett, amikor még bűnösök voltunk, a ma -
kacs szív megolvad és alárendeli magát, a bűnös átalakul és
Isten gyermekévé lesz. a szeretet az az eszköz, amit Isten
felhasznál a bűnnek az emberi szívből való kiűzésére. a
szeretet az, ami megváltoztathatja az ember jellemét!

a pá lyá zat hét te le pü lé sen biz to -
sít ja a szo ci á lis szol gál ta tá sok inf ra -

st ruk tu rá lis fej lesz té sét.
aszó don két épü let fel újí tá sá val

(volt böl cső de épü le te, Fa lu já rók úti
Idő   sek klub ja) le he tő ség nyí lik a mun ka -
kö rül mé nyek je len tős ja ví tá sá ra, új szol -
gál ta tá sok be ve ze té sé re, kap cso lat ügye -
let, kö zös sé gi tér biz to sí tá sa ci vil szer ve -
ze tek szá má ra, ál lás ke re ső klub mű köd -
te té sé re, kép zé sek le bo nyo lí tá sá ra.

versegen a gyer mek jó lé ti és Csa -
lád se gí tő Iro da fel újí tá sá ra, kö zös sé gi
tér ki ala kí tá sá ra ke rül sor.

Kar ta lon a volt gyógy szer tár és la -
kás fel újí tá sá val le he tő ség nyí lik a szol -
gál ta tá sok ma ga sabb szín vo na lú el lá tá -
sá ra, sza bad idős és pre ven ci ós szol gál -
ta tá sok biz to sí tá sá ra.

Bagon a pol gár mes te ri hi va tal ban
lé vő iro dák bő ví té se és fel újí tá sa vá lik
le he tő vé.

hévízgyörkön, új épí té sű épü let -
ben kap he lyet az Idő sek nap pa li el lá -
tá sa és a gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí -

tő Szol gá lat iro da hely sé gei. galga hé -
vízen a pol gár mes te ri hi va tal bő ví té sé -
vel új iro da és kö zös sé gi hely ség épül.

turán a szol gá lat épü le té nek fel újí -
tá sát tud juk biz to sí ta ni a tá mo ga tás
ré vén.

a fel so rolt kis tér sé gi fej lesz té sek -
hez hoz zá tar to zik a pi he nő ker tek és
ját  szó te rek ki ala kí tá sa és a meg lé vő
ker tek és ját szó te rek fej lesz té se.

az épí té si be ru há zá so kon túl a tá -
mo ga tás ki ter jed új esz kö zök be szer zé -
sé re is, mint kis busz, ját szó esz kö zök,
iro da tech ni kai fel sze re lé sek, bú to rok
és be ren de zé si tár gyak.

a pro jekt össz ér té ke 381 743 343 000
Ft, meg va ló sí tás hoz az ön kor mány  zat -
ok 10% ön erőt biz to sí ta nak. 

a pro jekt meg va ló sí tá si idő sza ká -
nak kez dő idő pont ja: 2010.06.14.

a pro jekt fi zi kai meg va ló su lá sá nak
ter ve zett nap ja 2012.06.13.

Var�ga�Jánosné
a pro jekt ve ze tő je

miért van szükség
véradásra?
w mert a vér semmivel sem 

pótolható 
w mert évente 400 ezer vérre,

vérkészítményre szoruló 
beteg van 

w mert a vörösvérsejt-koncentrátum
legfeljebb 35 napig tárolható 

w mert a folyamatos és 
kiegyensúlyozott vérellátást 
a véradók biztosítják 

w mert a 4 millió lehetséges
véradóból csupán 250 ezer 
rendszeres donor van.

Kistérségi fejlesztések

Véradás Bagon

Benkó Tibor sokszoros véradó

Aszód Vá ros Ön kor mány zat, mint gesz tor 2008. év ben „A szo ci -
á lis szol gál ta tás szer ve zés mi nő sé gi ja ví tá sa az aszó di kis tér ség -
ben” cí mű, KMOP—4.5.2.2f-2010-0001 je lű pá lyá za tot nyúj tott
be Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv Kö zép – ma gyar or szá gi
Ope ra tív Prog ram tá mo ga tá si rend sze ré hez. A Re gi o ná lis Ope ra -
tív Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó sá ga 343 569 009 Ft össz költ ség gel
tá mo ga tás ra ér de mes nek ítél te. 
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A
Italdiszkont és Lottózó

MeGúJULT!
Áprilisban megérkezik Bagra az igazi

eZ NeM JÉGKRÉM!

FAGYLALT!

Folyamatos  AKCIÓKKAL várjuk!

AhOL TALÁLKOZIK ÖN, 
A SZeReNCSe ÉS A JÓ ÁR!

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

Lágyan krémes olasz receptek alapján
készített fagylalt, a legtermészetesebb

ízvilág, felejthetelen élmény!

akciós áraink a készlet erejéig érvényesek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
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lengyel–Magyar Két jÓ Barát

a troszkás-kanyar szalagkorlátja

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

az idei éve elején – az azóta már a rendõrség vendégsze -
re tetét élvezõ – tolvajok leszerelték, ellopták és a méh -

te lepen 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 közben-
járására a váci közútkezelõségtől 70 fm bontott szalagkorlátot

kapott köz sé günk ajándékba. a jó idõ megérkeztével
közhasznús munkásaink 6 óra alatt pótolták az ellopott sza-
lagkorlátot, 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 he lyén marad. 

Benedek�Miklós

A szalagkorlát hûlt helye.     Akcióban a hivatal karbantartója és a közhasznús-brigád.  Újra biztonságos a veszélyes kanyar

Március 23-a 2007 óta a lengyel-magyar barátság hivatalos napja, 2011-ben
ötödik alkalommal ünneplik közösen e napot magyarok és lengyelek. az Inter-

parlamentális Unió lengyel-Magyar Baráti tagozatának elnökeként poznanban, il -
letve varsóban járt Tóth�Gábor országgyűlési képviselő, falunk polgármestere. a
küldöttségben részt vett dr.�Latorczai� János a parlament alelnöke, Magyar�Anna a
Csong rád Megyei Közgyűlés elnöke, Pótápi�Árpád�országgyűlési képviselő, Bonyhád
polgármestere és Mirkóczki�Ádám a jobbik országgyűlési képviselője. 

a programsorozat  nyitányaként a poznani adam Miczkiewitz egyetemen a két
ország köztársasági elnöke Bronislaw�Komorowski és Schmidt�Pál�mondott be szé -
det, 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,
Ewa�Kierzkowskával�és a külügyi- valamint az európai bizottság tagjaival az euró-
pai Uniót, valamint hazánkat és lengyelországot, mint következő soros elnököt
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2011. már ci us 1-jé től Ka to na Éva ve ze ti a bagi
Dó zsa György Mű ve lő dé si Há zat, mint meg bí zott
ve ze tő, akit ter ve i ről kér dez tem, ar ról ho gyan is
kép ze li el fa lunk jö vő be li kul tu rá lis éle tét.

– Ho gyan kap tad ezt a szép, ám meg le he tő sen ne héz fel ada tot?
ka�to�na�éva: Fel kér tek. a bagi ön kor mány zat ke re sett meg, mi -
u tán már meg is mer ték mun ká mat a Fa for gács Szín tár su lat ré -
vén, hogy el vál lal nám-e ezt a fel ada tot is ko lai mun kám mel lett.

– Ugyan is itt dol go zol az ál ta lá nos iskolában…
ka�to�na�éva: Igen. az eg ri esz ter házy Kár oly ta nár kép ző

Fő is ko lán vé gez tem ma gyar-pedagógia sza kon. Má so dik éve
dol go zom az is ko lá ban, mint nap kö zis ne ve lő.

– Ta valy ha tal mas si ker rel mu tat ták be A bu dai re vi zor
cí mű da ra bot a fa lu na pon. Évek óta nem volt olyan prog ram
fa lunk ban, ami ennyi em bert von zott vol na, zsú fo lá sig meg -
telt a mű ve lő dé si ház. Ho gyan jött lét re a szín tár su lat?

ka�to�na�éva: az ál ta lá nos is ko la után so ká ig időm nagy
ré szé ben nem Bagon vol tam. Kö zép is ko lá ba gö döl lő re jár -
tam, azu tán el ke rül tem eger be, fő is ko lá ra. Fur csa volt vissza -
csöp pe ni ide, Bagra, mert a sok más hol töl tött év után a
csa lá do mon kí vül, úgy érez tem, nem iga zán köt ide sem mi.
Ko ráb bi, még ál ta lá nos is ko lai ba rá ta im mal rég meg sza kadt
a kap cso la tom. De a sze re lem mel lém sze gő dött, „meg is -
mer ked tem” a je len le gi vő le gé nyem mel, aki nek ha tal mas
ba rá ti tár sa sá ga volt, van. Meg sze ret tem őket, he ti rend sze -
res ség gel ta lál koz tunk, sok időt töl töt tünk együtt, és fel me -
rült az öt let, hogy jó len ne csi nál ni va la mit együtt, ami még
job ban össze köt min ket, ami ki csit mun ka is, de ugyan ak -
kor szó ra ko zás is. amel lett, hogy szín da ra bo kat ál lí tunk
szín pad ra – fél éven te egy re jut csak saj nos idő – mert va la -
mennyi en dol go zó em be rek va gyunk –, na gyon jó kis kö -
zös sé gé is össze ko vá cso lód tunk, pró bá kon kí vül is szí ve sen
ta lál ko zunk.

– Van-e tapasztalatod a művelődésszervezés terén?
ka�to�na�éva: a fő is ko lán mű kö dött egy Kepes györgy ről

el ne ve zett szak kol lé gi um, amely nek há rom évig töl töt tem be
az al el nö ki tiszt sé gét. el ső sor ban kul tu rá lis és szó ra koz ta tó
prog ra mok szer ve zé se volt a fel ada tunk. elő adás so ro za to kat
hív tunk élet re, kü lön bö ző szak te rü le tek elő adó it lát tuk ven -
dé gül, kon cer te ket, bu li kat ren dez tünk. na gyon él vez tem ezt
a mun kát, va la hol min dig ben ne volt az a kész te tés, hogy szer -
vez zek mi nél jobb és szín vo na la sabb prog ra mo kat. ezt, úgy
tű nik, a gén je im ben hor do zom. ezen idő alatt úgy ér zem, na -
gyon sok ta pasz ta lat ra tet tem szert a kul tú ra szer ve zé se te rén,
sok kap cso la tot ala kí tot tam ki a leg kü lön fé lébb kul tu rá lis te -
rü le ten dol go zó em be rek kel, amit na gyon jól fo gok tud ni
hasz no sí ta ni új mun kám so rán is. 

– Mit sze ret nél meg va ló sí ta ni itt, szü lő fa lud ban, a mű ve -
lő dé si ház élén?

ka�to�na�éva: Úgy ter ve zem, hogy az el kö vet ke zen dő egy
év ben igyek szem min dent rend be ten ni a mű ve lő dé si ház
mű kö dé sé vel kap cso lat ban, ki ala kí ta ni azo kat a fel té te le ket,
ame lyek meg te rem tik an nak a le he tő sé gét, hogy meg in dul -
has son az ér de mi mun ka.

– Mi re gon dolsz pon to san?
ka�to�na�éva: az ön kor mány zat na gyon ne héz anya gi hely -

zet ben van, csu pán a mű ve lő dé si ház mű kö dé si költ sé ge it tud -
ja biz to sí ta ni. Min den kép pen sze ret nék egy ala pít ványt lét re -
hoz ni, hogy en nek se gít sé gé vel lét re jöj jön egy kis alap tő ke,
amely ből már fi nan szí roz ni le het az ér de mi mun kát. Itt el ső -
sor ban az adó egy szá za lé ká nak fel aján lá sá ra és szpon zo ri se -
gít sé gek re szá mí tok. 

– A könyv tár ré sze ma rad a mű ve lő dé si ház nak?
ka�to�na�éva:�Igen, ezen a té ren nem vál to zik sem mi.
– Az anya gi, szer ve ze ti ügyek ről tér jünk át az ér de mi

mun ká ra. Mi lyen el kép ze lé sed van fa lunk jö vő be ni kul tu rá -
lis éle té vel kap cso lat ban? 

ka�to�na�éva: a fa lu meg lé vő kin cse i re sze ret nék tá masz -
kod ni. az erős alap pil lér ekre, a nép tánc ra, a szín ját szás ra és a
tevékeny nyugdíjasokra sze ret nék épít kez ni. az a célom, hogy
mi nél több korosztályt megmozgassak. Min den képp szín vo na -
las és szí nes prog ra mo kat sze ret nék szer vez ni, hogy az ed di gi
egy sí kú ság, meg szo kott ság ol dód jon. Sze ret nék új sze rű ren -
dez vé nyek kel len dü le tet vin ni a fa lu éle té be. Iga zá ból azt sze -
ret ném, hogy a mű ve lő dé si ház ban olyan kö zös sé gi tér, élet
ala kul jon ki, ami ben részt vesz az is ko la, az óvo da, az egy ház,
a védőnők, a ci vil szer ve ze tek. Fon tos len ne, ha a mű ve lő dé si
ház csa lá di as han gu la tú kul tu rá lis köz pont tá, ta lál ko zó hellyé
vál na, aho va a gye re kek, szü le ik he ti rend sze res ség gel szí ve sen
el jön nek, és a kü lön bö ző prog ra mok so rán a fa lu kö zös sé ge
össze ko vá cso lód na, hogy az együtt lét örö mé vel, meg ha tá ro zó
kul tu rá lis él ménnyel gaz da god va tér hes sen min den ki ha za egy-
egy prog ram, itt töl tött dél után után. 

jó len ne ki ne vel ni egy olyan nem ze dé ket, akik na gyon sok
időt töl te nek a mű ve lő dé si ház ban úgy, hogy jól ér zik ma gu -
kat, hogy majd fel nő ve vissza jöj je nek gyer me ke ik kel együtt,
eset leg hoz va azo kat a kin cse ket, amit ma guk is össze gyűj töt -
tek az idők so rán. amúgy idén lesz 50 éves a mű ve lő dé si ház,
amit sze ret nénk mél tó kép pen meg ün ne pel ni. 

– Mun kád hoz na gyon sok si kert, ki tar tást kí vá nunk, és vár -
juk a mű ve lő dé si ház zal kap cso la tos hí re ket, ame lye ket la punk
ha sáb ja in köz zéte szünk, ez zel is se gít ve a mun ká dat.          -kr-

„a fa lu kin cse i re támaszkodva…”
In TEr jú Ka To na éVá VaL a Mű VE LŐ dé sI HáZ újon nan MEg Bí ZoTT VE ZE TŐ jé VEL
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Tisz telt Höl gye im és Ura im, ked ves em lé ke ző Kö zön ség!
1848. már ci us 15-e az a nap, amely re min den ma gyar, ha tá -
ron in nen és túl, büsz ke. 

Ko kár da, nem ze ti dal, ti zen két pont, pil vax ká vé ház, pe -
tő fi Sán dor , for ra da lom, már ci u si if jak, sza bad ság; ezek ről a
fo gal mak ká vált sza vak ról min den ma gyar em ber nek ugyan -
az jut eszé be: a leg na gyobb nem ze ti ün ne pünk.

ezen a na pon egy ma rok nyi fi a tal el in dí tott egy la vi nát,
amely meg vál toz tat ta a nép éle tét. erőt adott, és 163 éve min -
den ta vasszal erőt ad, hogy higgyünk ma gunk ban, hogy le -
gyünk büsz kék a ma gyar sá gunk ra. 

„A� ha�za�sze�re�tet� ott� kez�dő�dik,� ami�kor� egy�mást� sze�re�tik
azok,�akik�egy�ha�zá�ban�él�nek.�De�ezt�olyan�ne�he�zen�ér�tik�meg
az�em�be�rek.” – ír ta Wass al bert.

nos, a re form kor ban elő de ink ezt meg ér tet ték, és 1848.
már ci us 15-én si ke rült meg fo gal maz ni uk kö zös sé gi ér de ke i -
ket. és mind ezt egy re erő sö dő köz meg egye zés sel jog sza bá-
lyok ban rög zí tet ték, és a sza bad ság ki ví vá sá nak pil la na tá ban
va ló ban fe le lős, el szá mol tat ha tó kor mányt vá lasz tot tak az
ered mé nyek meg szi lár dí tá sá ra, mert ez volt az egyet len út az
el ma ra dott ság gal va ló szem be né zés re.

pe dig „a�nem�zet�nagy�sá�ga,�bol�dog�sá�ga�min�dig�csak�ma�gá�-
ban�a�nem�zet�ben�rej�te�zik” – mond ta Szé che nyi Ist ván, a leg na -
gyobb ma gyar, és sza vai ma leg alább olyan erő vel kell, hogy
szí vünk be és tu da tunk ba ha sít sa nak, mint a re form kor ban.

erős Ma gyar or szág nél kül nincs erős ma gyar em ber sem,
a ha nyat lás és rom lás el len ki zá ró lag a meg úju lás emel het gá -
tat. Kö zös, mély er köl csi meg úju lás ra van szük sé ge az or szág -
nak, ci vil össze fo gás ra, tu da tos kö zös sé gek re, hí vó sza vak ra.
olyan meg úju lás ra van szük sé günk, amely ben új ra ér ték lesz
a csa lád, ér ték ké vá lik az is ko la és a pe da gó gus, az or vos és az
ápo ló. ér té kes lesz új ra a tisz tes sé ges mun ka, a tör vény tisz te -
lő em ber. ér ték ké kell vál nia új ra a nem ze ti va gyon nak, a köz
ér de ké nek, ame lyet az ál lam meg is kell véd jen.

a 48-as if jak nak már ci us idu sán si ke rült fel éb resz te ni a
kö zös sé gi szel le met, kö zös ség gé va rá zsol ni az egy más mel lett
élő tár sa dal mi cso por to kat, ci vil össze fo gást lét re hoz ni. ők
azok, akik éb ren tart ják az ön tu da tot, azt a lel ki is me re tet,
mely új ra és új ra meg vál toz tat ja a ma gya rok, és né ha eu ró pa
tör té ne té nek me ne tét. 

Tisz telt Ün nep lők!
Szé che nyi Ist ván egy ko ri sza va it idéz ném:

„So�kan�azt�gon�dol�ják,�hogy�Ma�gyar�or�szág�volt,�de�én�azt
sze�ret�ném�hin�ni,�hogy�lesz.”

Mert a jö vő min dig ar ra van, amer re még nem jár tunk, de
men ni sze ret nénk. ez az út so sincs ké szen, meg kell épí te ni. a
jö vő be az tud el jut ni, aki ve szi a bá tor sá got, hogy el in dul jon

hazaszeretet: szeretik egy     
Az 1848/49-es forradalom és szabádságharc em lék -
ünnepélye a temetőben és a Hősök terén történő ko -
szorúzás után a művelődési házban folytatódott,
ahol Tószegi Lajos és Katona-Dénes Krisztina
mondott ünnepi beszédet. Az alábbiakban ezt ol -
vas hatják,  a képek pedig az ünnepi műsort idézik.
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  ymást az egy hazában élők

Fo
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egy olyan úton, me lyen ko ráb ban sen ki sem járt. az össze fo -
gás, az új irány se gít het eb ben. a jö vő em be rei azok lesz nek,
akik meg te rem tik a jö vőt, egy új Ma gyar or szág ta lap za tát. 

az üze nő fa lon, amit őse ink ír tak te le 48’ már ci us idu sán, szá -
munk ra ma az ol vas ha tó, hogy mer jük vál lal ni, hogy ma gya rok
va gyunk, mer jünk vál lal ni fe le lős sé get egy má sért és ha zán kért,
mer jünk a jö vő em be rei len ni. a gyer me ke in kért, az ő jö vő jü kért.

az ér tel me zés be li kü lönb sé gek el le né re, min den ki egy em -
ber ként el is me ri ezt az ün ne pet, tisz te li a sza bad ság harc hős
ka to ná it és a re form kor nagy po li ti ku sa it. ők sem ér tet tek
egyet min den ben, de tud tak egy más sal tár gyal ni, meg hall gat -
va a má sik fél vé le mé nyét is, s ha kel lett, be is mer ték sa ját té -
ve dé se i ket. nincs em ber, aki eze ket az ér de me ket le ki csi nyel -
né, s így már ci us 15. a for ra da lom mal és a re form kor ral azo -
no sít va va ló ban az össze fo gás szim bó lu má vá vált.

az or szá gok ma egy re kö ze lebb ke rül nek egy más hoz az eu -
ró pai Unió ál tal. eb ben a ha tal mas kö zös ség ben fon tos, hogy fel
tud juk mu tat ni ér té ke in ket, és ezek re az ér té kek re büsz ké nek
kell len nünk. le gyen a mai es te, s a hol nap is en nek az ün ne pe. 
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a gye re kek kel zász lót, ko kár dát fes tünk, pár tát dí szí tünk, pa pír csá kót, kar dot haj to -
ga tunk. Mun ka köz ben tör té ne te ket me sé lünk a hu szá rok ról, a már ci u si if jak ról,

ün nep hez kap cso ló dó da lo kat éne ke lünk, ver se ket, mon dó ká kat mon do ga tunk. Dra ma ti -
kus já ték ke re té ben to bor zó hu szá ros já té ko kat ját szunk. a be tel je se dés az, ami kor el jön az
ün nep nap ja. a gye re kek ün nep lő ben, ko kár dá val ér kez nek az óvo dá ba. reg gel ko ra be li
ze ne szó – ver bunk, to bor zó nó ták – mel lett gyü le ke zünk. az ün ne pi meg em lé ke zés cso -
por ton ként tör té nik, majd együtt, az egész óvo da, ének szó val a hő sök te ré re vo nul. az itt
le vő em lék mű nél a hő sök tisz te le té re el mond juk pe tő fi Sán dor: nem ze ti dal cí mű ver sé -
nek el ső vers sza kát, el he lyez zük az em lé ke zés vi rá ga it és zász ló it. ez az ün nep a gye re kek -
nek nagy él ményt je lent; ha za sze re tet re ne vel, élet ko ri sa já tos sá ga ik nak meg fe le lő en is me -
re te ket köz ve tít nem ze tünk tör té nel mé ről. Mi sem bi zo nyít ja ezt job ban, mint hogy az ün -
nep után még több na pon át ének lik – „Kos suth la jos azt üzen te...” Tábik�Andrásné

„pe reg a DoB tratata,
MoSt Kez Dő DIK a CSa ta!

az IglIce napközIotthonos óvoda híreIJ

„PA Pír csá kó A fe je men, ezT A csA TáT meg nye rem!”
Óvo dánk ban az 1848-49-es for ra da lom és sza bad ság harc meg ün nep lé -
sé nek több év ti ze des ha gyo má nya van. A már ci us 15-ét meg elő ző hé ten
az óvo da épü le tét nem ze ti dísz be öl töz tet jük.

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

FElhívás
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má jus 3., kEdd
hely szín: bag mű ve lő dé si ház

9.00: Meg�nyi�tó
9.10: ko�rai�fej�lesz�tés elő adó: Ko vács Istvánné óvo da ve ze tő 
10.00: el�le�het�ké�nyez�tet�ni�a�cse�cse�mőt? Ko�rai�kö�tő�dés,�al�vás�

prob�lé�mák.�Mit�ér�zé�kel�a�mag�zat�az�anya�méh�ben?�elő adó:
Könczöl zsu zsan na vé dő nő, cse cse mő masszázs-ok ta tó, kineziológus

11.00: öle�lő�ken�dő. Is�mer�ke�dés�a�hor�do�zó�ken�dő�vel.�Tév�hi�tek�el�osz�la�tá�sa.
elő adó: papp Ko má ro mi ju dit, hor do zó ken dő-ta nács adó, 
tan fo lyam ve ze tő

12.00: ebéd szü net
13.00: Be�mu�tat�ko�zik�a�hévízgyörki�pa�lán�ta�Csa�lá�di�nap�kö�zi.�

Be mu tat ja: Mrkva Mihályné, nap kö zi ve ze tő
13.30: Be�mu�tat�ko�zik�a�bagi�Ba�ba-ma�ma�klub
14.00: a�víz�át�ala�ku�lá�sa�az�élő�vi�lág�rez�gé�se�i�re. Elő�adás�Masaru�Emoto�

pro�fesszor�A�víz�tör�té�ne�te�cí�mű�köny�ve�alap�ján. elő adó: Könczöl 
zsu zsan na vé dő nő, cse cse mő masszázs-ok ta tó, kineziológus

15.00 : organics�Mission.Mit�te�het�nek�a�gyógy�nö�vény�ké�szít�mé�nyek�
a�tes�ti-lel�ki�egész�sé�gün�kért? elő adó: Ba lázs esz ter és Csa pó la jos

16. 00: Biorezonancia. A�biorezonancia�vizs�gá�la�ta�so�rán�a�leg�ter�mé-
sze�te�sebb�mó�don�ka�punk�be�te�kin�tést�a�szer�ve�zet�ben�zaj�ló�
ener�ge�ti�kai,�anyag�cse�re�fo�lya�ma�tok�ról,�az�egész�sé�gi�ál�la�po�tunk�ról.
Be mu tat ja: Koncz lí via ter mé szet gyógy ász

17.00: Csa�lád�ál�lí�tás. A�csa�lá�don�be�lü�li�vi�szo�nyok�fel�tér�ké�pe�zé�se. 
elő adó: Dr. Kiss Ka ta lin supervisor, fej lesz tő pe da gó gus

má jus 4., szEr da
hely szín: bag mű ve lő dé si ház

9.00: ta�nu�lást�se�gí�tő�for�té�lyok.�elő adó: Dr. Kiss Ka ta lin supervisor, 
fej lesz tő pe da gó gus

10.00: Fő�zé�si�prak�ti�kák. Az�egész�sé�ges�táp�lál�ko�zás�ról.
elő adó: Sza kács vik tó ria dietetikus

12.00: ebéd szü net
13.00: vá�ran�dós�masszázs. elő adó: papp Ko má ro mi ju dit 

aro ma te ra pe u ta, masszőr
14.00: a�gyer�mek�vá�rás,�vá�ran�dó�ság,�szü�le�tés�krí�zis�hely�ze�tei�és�azok�

meg�ol�dá�si�le�he�tő�sé�gei�a�kineziológus�sze�mé�vel. In�te�rak�tív�elő�adás
elő adó: Könczöl zsu zsan na kineziológus

15.00: Ci�ró�ka-ma�ró�ka. elő adó: lász ló te ré zia óvó nő
15.45: gyó�gyí�tó�il�la�tok. Az�il�la�tok�ha�tá�sa�tes�ti-lel�ki�jó�lé�tünk�re

elő adó: papp Ko má ro mi ju dit aro ma te ra pe u ta
16. 30: Bel�ső�gyer�mek.�A�ben�nünk�élő�gyer�me�ki�énünk�kel�va�ló�

kap�cso�la�tunk. elő adó: Fű rész Il di kó ter mé szet gyógy ász

má jus 5., csü tör tök
hely szín: arany já nos ál t. is k. és alap fo kú mű vé szet ok ta tá si in t. bag

9.00: élet�út�ter�ve�zés. elő adó: Kissné ne mes zsu zsa és Ko csis Ka ta lin 
a gyer mek jó lé ti Szol gá lattól

10.00: a�nő�és�a�hold. A�nő�i�ség�tel�je�sebb�meg�élé�se. elő adó: tó dor tün de
11.00: ka�masz�ko�ri�prob�lé�mák. Kerekasztal�be�szél�ge�tés.

elő adó: Könczöl zsu zsan na vé dő nő, kineziológus
si�ra�tó�szo�ba�–�avagy�az�el�te�me�tett�gyász�fel�dol�go�zá�sa:�
A�ked�ves�ér�dek�lő�dők�meg�te�kint�het�nek�egy�ki�ál�lí�tást�Katonáné�Ko�vács�Eri�ka
pe�da�gó�gus�és�Könczöl�Zsu�zsan�na�vé�dő�nő,�kineziológus�ve�ze�té�sé�vel.
a ki ál lí tás ked den és szer dán díj men te sen lá to gat ha tó a Mű ve lő dé si ház ban.

a prog ra mok alatt a gyEr mE kE kEt ját szó ház vár ja.
a prog ra mo kon va ló rész vé tel in gye nes.

Min den ked ves ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

„Meg szü let tél.
Gyen géd ke zek vár tak.

Tág ra nyílt sze med ben a cso dál ko zás örö me:
Te vagy ki hord tál?

Né hány korty az él te tő ne dű ből...
Mély bol dog ság jár ja át tes tem.

A pá rom öle lő kar ja i ban pi he nünk
gyer me künk és én.”

(Könczöl Zsu zsan na: Ben nem él tél, rész let) 

Születés 
hete
május 3-tól
május 5-ig!

2011. már ci us 5-én tar tot ta meg egye sü le tünk
az éves köz gyû lés ét. 

Ba�lázs�Já�nos, az egye sü let el nö ke be szá molt a szép
szám mal meg je lent tag ság nak az elõ zõ év ren dez vé -

nye i rõl, sze rep lé se i rõl, ver se nye i rõl, fel idéz ve köz ben a
ked ves em lé ke ket. Be szélt má jus el se jé rõl, ar ról a nap ról,
ami kor a Szink ron nyug dí jas egye sü let ren de zé sé ben sor
ke rült is mé tel ten a pest me gyei te le pü lé sek nyug dí jas egye -
sü le te i nek kó rus ta lál ko zó já ra itt, Bagon. Fel ele ve ní tet te
azo kat a meg hí vá so kat, ami kor a roz ma ring ve gyes kó ru -
sunk sze re pelt más te le pü lé se ken (pl.: verpeléten, Ikladon,
Kar ta lon stb.), ev vel öreg bít ve a jó kap cso la to kat.

el mond ta, hogy a fér fi kó rus még õs  szel Bu da pes ten
a láng Mû ve lõ dé si ház ban „Ki vá ló mi nõ sí tést” szer zett
az ott meg ren de zett ének ver se nyen, ami azért iga zán di -
csé re tes do log. az tán be szá molt ar ról, hogy az egye sü let
ve ze tõ sé gé be le mon dás mi att vál to zás állt be, ezért új ve -
ze tõ sé gi ta go kat kell meg vá lasz ta ni. a tag ság egy han gú lag
el fo gad ta az új ve ze tõ sé gi ta go kat: Aszó�di� Fe�ren�cet,�
Baczoniné�Felszeghy�Ka�ta�lint�és Maschek�Lász�lót.

az egye sü let köny ve lõ je
be szá molt az egye sü let éves
be vé te le i rõl és ki adá sa i ról, il -
let ve az egyen leg rõl, amely a
2011-es év anya gi hát te rét
biz to sít ja. Saj nos idén – a ne -
héz anya gi hely ze te mi att – az
ön kor mány zat sem mi lyen tá -
mo ga tást nem tud nyúj ta ni
egyik egye sü le té nek sem, így

ne künk kell ki gaz dál kod ni az éves prog ra mok hoz szük sé -
ges anya gi ke re tet. az egye sü let még is azon lesz, hogy le he -
tõ leg ne kell jen el hagy ni egyik meg szo kott prog ra mját sem.

Kovácsné an gyal ka ki osz tot ta min den tag nak a 2011-es
év prog ram ját. a tag ság egy han gú lag el fo gad ta a 2010. év
be szá mo ló ját és az új év prog ram ját. ez után fel szol gál ták a
szé pen meg te rí tett asz ta lok nál a fi nom va cso rát, majd az
egye sü let ze ne ka ra húz ni kezd te a talp alá va lót, és kez de tét
vet te a vi dám mu la to zás, tánc, ének. haj na lig szólt a ze ne,
és a ki tar tób bak ad dig ab ba sem hagy ták a tán cot.

Kö�szön�jük�a�ren�de�zõk�nek�ezt�a�kel�le�mes�es�tét!

a roz ma ring ve gyes kó rust 2011. már ci us 6-án tá -
pió szecsõ re hív ták sze re pel ni. Iga zán sze re tet tel és

fi nom sü te mé nyek kel, üdí tõk kel fo gad tak min ket. tu laj -
don kép pen ez a tápió tér sé gé ben élõ fal vak nyug dí jas
egye sü le te i nek összejövetele volt, így 14 te le pü lés nyug dí -
ja sa i val ta lál koz hat tunk. a nagy szín ház te rem ben elõ ször
a há zi gaz dák kó ru sa kö szön tött min den kit, azu tán a mi
ve gyes kó ru sunk ad ta elõ mû so rát, majd a nõ nap al kal má -
ból vers sel kö szön töt ték a je len lé võ höl gye ket. a tár sa sá -
got az asz ta lok nál fi nom ko cso nya és sü te mé nyek vár ták,
azu tán a mi ze ne ka runk itt is húz ni kezd te a talp alá va lót,
és a 14 te le pü lés asszonyai, férfiai tánc ra ke re ked tek. a
ze ne kar a leg jobb for má ját hoz ta, a han gu lat meg egye ne -
sen fer ge te ges volt! es te az tán fá rad tan, de bol do gan, egy
jól si ke rült ta lál ko zó em lé ké vel tér tünk ha za. B.�F.�K.

ese mé nyek a Szink ron
nyug dí jas egye sü let éle té bõl
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há zI or vos ok ren de lé sI Ide je
dr. ba la to ni gyön gyi hétfõ,kedd,csüt.:8-12-ig,szerda:14-18-ig,péntek:8-11-ig
(péntekencsakpároshétenrendel)
Dr.PerjésiGyörgyötBalatoniGyöngyifogjahelyettesíteni.
Ahelyettesítésidõpontjátkésõbbközöljük.

nap pa lI, éj sza kaI és hét vé gI ügye let
AhétvégiügyeletmellettanappaliéséjszakaiügyeletetisaTuraiKözpontiÜgyeletlátjael.
Köznapokon16órátólmásnapreggel8óráig,hétvégénpéntekdélután14órátólhétfõreggel
8óráighívható,illetvekereshetõfel.cí me: tura, pe tő fi tér 2. te lefon.: 104 

a fog or vos 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

orvosI ügyeletek9

Tavasz
Téli�szél�birkózik
a�langyos�tavaszi�széllel.
Itt-ott�előbukkan,
felhő�párnán�a�napsugár.
Kabát�gombja�meglazul,�
kendő,�sapka�lekerül.
Felhők�szaladnak,�
nézd�meg�jól!
Itt-ott,�mint�egy�nyáj,
– a�felhők�csoportba�verődve�–
szellők�szárnyán�bárány�szaladgál.
Erdő�szélén,�bokor�alján,
ibolya�csokorba�kívánkozik.
Aranyeső,�aranyvessző�sárgál,
ruhájuk�olyan,�mint�a�napsugár,
mely�kedves�csillagként�ragyog�
gyönyörű�országunk�falvai�felett.
Menyasszonyi�ruhába�
öltözött�a�meggyfánk,
Bontogatja�szirmait�
őszibarack�fánknak�ágai.
Olyan�szépek,�mintegy
menyegző�nyoszolyó�lányai

zdenkóné 
tóth Margit

Napfénykeringő
Szervusz,�Napfény,�téged�
vártalak�nagyon.
Tiszteletedre�kitárom
sarkig�az�ablakom.
Aldott�Napfény,�rég�vártam�rád.
Ablakomon�bekopog�
egy�árva�kismadár.
Csip-csip,�csirip,�csip-csip,
Hasadra�süt�a�Nap!
Kelj�fel,�meddig�alszol�még?
Kinyitom�szemem,�látom
madár�dalra�ébredek.
Csip-csip,�csirip,�csip-csip.
Ó�drága�Napfény,�
kérj�egy�táncra�fel!
Ha�felkérnél,�én�táncolnék�veled.
Napfénykeringő,�ez�az�életem.

Dalol�az�egész�
madársereg.
Csip-csip,�
csirip,�
csip-csip.

Bálint piroska

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 vereség pont

1. Üllő 20 17 2 1 53
2. diósd 20 12 2 6 38 
3. Tápiószecső 20 12 1 7 37
4. újlengyel 19 10 5 4 35 
5. Pilis LK 20 10 3 7 33 
6. Felsőpakony 20 10 3 7 33 
7. Pilissport PLsE 20 10 3 7 33
8. Örkény 19 10 2 7 32
9. bag 20 9 3 8 30 

10. Törteli KsK 19 8 2 9 26 
11. gödöllő 20 6 5 9 23
12. Tárnok 19 6 3 10 21
13. Veresegyház 20 6 1 13 19
14. Halásztelek13 19 4 3 12 15
15. Hévízgyörk 19 3 3 13 12 
16. Erdőkertes 20 3 1 16 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 vereség pont

1. Tápiószecső 19 16 2 1 50
2. Felsőpakony 20 15 2 3 47
3. gödöllő 19 12 3 4 39
4. Pilisi LK 20 12 0 8 36 
5. Tárnok 19 11 3 5 36 
6. Pilissport-PLsE 19 9 2 8 29
7. Halázstelek 19 9 2 8 29
8. Hévízgyörk 19 8 3 8 27
9. Üllő 19 8 3 8 27

10. bag  19 7 4 8 25
11. diósd 19 6 5 8 23
12. Veresegyház 19 7 1 11 22
13. Örkény 19 6 4 9 22
14. Erdőkertes 20 3 5 12 14
15. Törteli KsK 18 4 1 13 13
16. újlengyel 19 0 0 19 0



2011 áprIlIS BagI hírlap  11hirdetés



12  BagI hírlap 2011 áprIlISezMegaz

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

IMpresszuM(

áprilisban országosan meg tör té nik
az elsősök beíratása az ál ta lá nos
iskolákba. nem lesz ez más ként
nálunk sem. engedjék meg, hogy
néhány fontos tudnivalóra felhív-
jam 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 gyer-

mekről.

Köszönjük együttműködésüket:
az iskola dolgozóinak nevében 

Szásziné Győri Éva

kEdvEs szülők!

iskolai
Beíratkozás

tisztelt Hölgyem, Uram!

Pauló Pál
ingatlanközvetítő 
és értékbecslő

telefon: 06-20-961-0064 
E-mail: galgaingatlanok@gmail.com

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

IV. Galgaparti 
mesék

április 9-én, 10 órai kezdettel 
interaktív 

mesemondó napot szervez 
a bagi 

helytörténeti baráti társulat
általános iskolánkban és minden 

érdeklődőt szeretettel vár.

Felhívjuk a leendő óvodás gyermekek szüleinek figyelmét, hogy 
az Iglice napközi otthonos Óvoda beiratkozásának időpontja: 
április 18. (hétfő), április 19. (kedd) 8:00–16:00 óra. 
várjuk szErEtEttEl a szülőkEt és a gyErmEkEikEt!
telefon: 06 28 504-150, 408-316, fax: 06 28 408-316 
E-mail: bagiovoda@freemail.hu.

óvodaiBeíratás

BaBa-mamakluB
április 11-én! várunk!

nyugdíjasaink segítettek

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.
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