
20111394

2011. november l Xviii. évfolyam 11. szám l Az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft

a tartalomból

KözHAsznúAK HAsznA
Benedek Miklós műszaki előadó
kimutatást készített arról, hogy
közhasznú munkásaink segítségével
önkormányzatunk mennyi pénzt
tudott megtakarítani.

3–4. oldal

MAdárláttA vásárfiA
2011. október 8-án tartotta a bagi
óvoda Mihály napi vásárral egy-
bekötött névadó ünnepségét. Ettől 
a naptól Iglice Napközi Otthonos
Óvoda lett az intézmény neve.

6. oldal

szürEti Bál
2011. október 15-én volt 
az általános iskola szüreti bálja,
ahol a nyolcadikosaink táncoltak. 
Az ő élménybeszámolóikból 
szemezgettünk lapunk hasábjain.

10. oldal

L

8

Az Eu ró pát be há ló zó vas úti fő -
vo na lak kor sze rű sí té se, 160 km/óra

se bes sé gű vé ala kí tá sa Eu ró pai Uni ós
irány elv, tá mo ga tott pro ject. Mi vel eb -
be a há ló zat ba a Bagon ke resz tül ha la dó
Bu da pest–Hat van fő vo nal sza kasz is

be le tar to zik, nagy  köz sé gün ket is érin ti
a ter ve zett kor sze rű sí tés. Je len leg még
csak a szó be li egyez te té sek voltak, de a
ter ve zők he te ken be lül ígér ték, hogy a
pa pír for má ban át adott elő ze tes en ge -
dé lye zé si terv la po kat, ál lo má si hely -

szín raj zo kat, vég le ge sí tett for má ban
átadják.

A ter ve zett 160 km/óra se bes ség ter -
mé sze te sen nem lesz min den hol tart ha tó
a Bu da pest–Hat van fő vo nal sza ka szon,
jó pár he lyen igen sok ba ke rül ne a pá lya
át épí té se, ter mé szet vé del mi-, sű rű beé -
pí tettségi-, vagy egyéb okok mi att, így
en nek a sza kasz nak lesz nek 120, il let ve
100 km/óra se bes ség re kor lá to zó sza ka -
szai is. Ami vi szont tény: Mária besnyőtől

Pár éven be lül meg újulhat
a vas út vo nal bagon

A Nem ze ti Inf rast ruk tú ra Fej lesz tő ZRt. meg bí zá sá ból, az UVATERV
ZRt. ké szí ti a Bu da pest–Rá kos–Hat van vas úti fő vo na li vo nal sza kasz,
va la mint az Aszód–Galgamácsa ki te kin tő irá nyú vo nal sza kasz kor sze -
rű sí té si mun ká i nak ter ve it.
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8 Hat va nig a gyors vo nat ok tar ta ni fog ják a
160 km/órás se bes sé get, és a sze mély vo -
nat ok is 120 km/óra tem pó ban fog nak
ro bog ni. A Bu da pest–Bag vi szony lat ban a
me net idő gyors vo nat ese tén (ter mé sze te -
sen Aszó di fel szál lás sal) igen le rö vi dül
majd, de a sze mély vo nat is fel te he tő leg
ne gyed órá val ko ráb ban ér ke zik majd be
a cél ál lo más ra.

A meg lé vő vo nal 160 km/órás át épí -
té se drasz ti ku san meg vál toz tat ja majd a
bagi és aszó di ál lo más el he lyez ke dé sét,
a je len le gi szűk ív tel je sen át épí tés re
ke rül. néz zük ak kor rö vi den, amit ed -
dig a ter ve zett be ru há zás ról tud ni le het.

A (jó val) na gyobb su ga rú ív mi att
tel je sen el bon tás ra ke rül a je len le gi –
amúgy is el avult – bagi ál lo más épü let,
és a la kat lan szol gá la ti la kás. szin tén el -
bon tás ra ke rül a tel jes aszó di ál lo más,
vá gány há ló zat tal, ál lo más épü let tel együtt.
Az új pá lya ív bagi te rü le te ken fog fut ni,
a ré gi, el bon tott vas úti pá lya rekul-
tiválásra ke rül.

Az új bagi ál lo más épü let nagy já ból
a mos ta ni Coop bolt he lyén, il let ve at -
tól ki csit „ar rébb”, a pá lya fe le fog fel -
épül ni. Mel let te P+r par ko ló épül,
busz for du ló val (a busz for du lót a vo lán
kü lön kér te, így mód lesz rá, hogy ese -
ten ként men te sí tő bu szok, il let ve több,
ki sebb te le pü lést egy vo nal ra fel fű ző,
bagi vég ál lo má si bu szo kat üze mel tet -
hes se nek). Mind ez a köz le ke dés egy sé -
ge sí té sé nek, a pár hu za mok fel szá mo lá -
sá nak kon cep ci ós el kép ze lé sé be is be -
le tar to zik. Az el bon tás ra ke rü lő Coop
bolt he lyett – amennyi ben az üz let lánc
igényt tart rá – a mos ta ni ál lo más épü -
let mel let ti fü ves te rü le ten, a par ko ló
vé gé ben új épít he tő.

Az ál lo más épü let (és az egész ál lo -
más) egy egy sé ges lát vány ter ve zet be
tar to zik: a Máv sze ret né ha son ló ki né -
ze tű vé va rá zsol ni a hoz zá tar to zó épít -
mé nye ket.

Mind két – át épí tett – pe ro nunk fe -
dett lesz. A pe ro nok vé gé ben, nagy já ból
ott, ahol most a lép cső ta lál ha tó, egy
gya lo gos híd ível né át a pá lya tes tet,
amely ről moz gás kor lá to zot tak szá má ra
is hasz nál ha tó lift ve zet majd le a pe ro -
nok ra (a lép cső mel lett ter mé sze te sen).

Mind az ál lo más épü let, mind a pe ro -
nok, mind a P+r par ko ló (és ter mé sze -
te sen a lif tek is) meg fi gye lő ka me rát kap -
nak, me lyek ké pét az ál lo más épü let ben
ülő al kal ma zott tud ja majd el len őriz ni.

át épí tés re ke rül a je len le gi, má ra
már igen csak szű kös nek bi zo nyu ló, an -
nak ide jén csu pán me ző gaz da sá gi cél ra
ter ve zett, Pe res fe lé ve ze tő köz úti híd is.
Az új híd szé le sebb lesz, kü lön gya log -
jár dá val és ke rék pár út tal el lát va. A híd
épí té sé nek ide jé re a fel újí tott troszkás
(trockás) út fog ja a gép jár mű kap cso la -
tot biz to sí ta ni a fa lu két ré sze (il let ve
Bag és Aszód) kö zött.

Az aszó di ál lo más, és pá lya tel jes
egé szé ben bagi te rü le tek re ke rül át, va -
la mint a ter vek sze rint bagi te rü le ten
épül ne meg az új Pft (pá lya fenn tar tás)
épü let-együt te se is. Az át épí tett aszó di
ál lo más is tel je sen új ál lo más épü le tet
kap, fe dett pe ro no kat, csat la ko zást az új
busz vég ál lo más hoz, va la mint egy nagy -
mé re tű, ka to nai pe ront. (Ha meg épül
el mond hat juk, hogy Bag már ak ko ra te -
le pü lés, ami nek két ál lo má sa is van!)

Az ív kor rek ció mi att kis sza ka szon a
Galga med rét is meg kell vál toz tat ni, és
a troszkás út is új he lyen lé vő cso mó -
pont ban fog ja a vas utat ke resz tez ni. A
fel szá molt, ré gi pá lya sza kasz he lyén az
aszó di el ke rü lő út épül majd meg az el -
kép ze lé sek sze rint, te her men te sít ve ez -
zel az egy re in kább bal eset ve szé lye seb bé
vá ló aszó di bel vá rost.

re mé lem, hogy a fent le ír tak egy -
szer majd tény leg mind meg va ló sul nak,
és ez zel szeb bé, könnyeb ben meg kö ze -
lít he tőb bé, gaz da gab bá té ve Bag nagy -
köz sé get.

Be�ne�dek�Mik�lós
mű�sza�ki�elő�adó

B

Elsõkéntbeszámolóhangzottela2011. június27.és2011.
augusztus26.közöttiidõszakbanmegszervezett„Parlagfûel-
leni védelem” közfoglalkoztatási programról. A program lezá-
rásrakerült, összesen8millió forintpályázati támogatásés
548ezerforintsajátforráskerültfelhasználásra.45fõnapi6
órásalkalmazásáranyíltlehetõségakistérség6településén,
akikközel400ezerm2 területettisztítottakmegaparlagfûtõl.

A Tanács a Társulás költségvetési szervei (Pedagógiai
Szakszolgálat,KistérségiIroda)közalkalmazottairészéreegy-
összegûbérenkívülijuttatásbiztosításárólhatározott.

EzutánaTanácshozzájárultaVácszentlászlóKözségÖn-
kormányzataáltalkért2gyermekellátásához,biztosítjaako-
raifejlesztésifeladatellátásáhozszükségestúlórakeretet.

ATanácselfogadtaa2012.évrevonatkozófeladat-ellátá-
sitervet,melyszerintaTársulásazezévigyakorlatnakmeg-

felelõenkívánjafolytatniaközoktatási
szervezõifeladatok,apedagógiaiszak-
szolgálati feladatok,apedagógiaiszakmaiszolgáltatások,a
szociális és gyermekjóléti feladatok, a belsõ ellenõrzési fel-
adat,valamintamunkavédelmifeladatokszervezését.

VégezetülaTanácsazÉrtelmiSérültekGyöngyházEgyesü-
leterészérepályázatitámogatónyilatkozatkiadásáróldöntött.

ATársulásiTanácsüléseirõl,akistérségbenzajlóaktuális
eseményekrõléspályázatilehetõségekrõlbõvebbenazAszó-
diKistérségÖnkormányzatainakTöbbcélúTársulásahonlap-
jánolvashatnak(www.aszodikisterseg.hu).

dr. Kórós Tímea

kistérségireferens

Kistérségi híreK   – www.aszodiKisterseg.hu

a több cé lú tár su lás ta ná csa május 18-i ülé sé rõl
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1) A köz hasz nú mun ká sok szá má nak ala ku lá sa a
2011-es év ben
idén a kö vet ke ző köz hasz nú mun ká so kat fog lal koz tat tuk, 
il let ve ter vez zük fog lal koz tat ni:

január1–január31. 13fõ 8órás
január31–március1. 0fõ
március1–december31. 3fõ 8órás
március1–június30. 20fõ 4órás
május1–augusztus31. 5fõ 4órás
szeptember1–december31. 16fõ 4órás

2.) A köz hasz nú mun ká sok mun ka bé ré re, 
a Pol gár mes te ri Hi va tal ál tal ki fi ze tett összeg
A 4 órás köz hasz nú mun ká sok mun ka bér ének nem egé szen
5%-át (kb. 4,95%) kell-, a 8 órás köz hasz nú mun ká sok mun -
ka bér ének au gusz tus 31-ig nem egé szen 20%-át (19,8%); míg
szep tem ber 1-től, a köz vet len költ ség tá mo ga tás idei el ma ra -
dá sa mi att, nem egé szen 30%-át (29,7%) kell majd a Pol gár -
mes te ri Hi va tal nak ki fi zet nie. Az idei mun ka bé rek ala ku lá sa a
pénz ügyi nyil ván tar tás sze rint a kö vet ke ző kép pen ala kult jú -
li us vé gé ig:

2011 01–07. hó köz hasz nú mun ká sok nak 
ki fi ze tett mun ka bé rek

ki fi ze tett mun kál ta tói tény le ges 
mun ka bér já ru lék kal nö vel ve bér költ ség (*)

január 542985Ft 689591Ft 254117Ft
február 121400Ft 154178Ft 56815Ft
március 1046913Ft 1329580Ft 489955Ft
április 831500Ft 1056005Ft 281795Ft
május 1227489Ft 1558911Ft 415996Ft
június 1203682Ft 1528676Ft 395891Ft
július 591000Ft 750570Ft 276588Ft

össze sen: 2 171 158 Ft

(*) a központi költségvetésbõl kapott támogatás levonása után
minketterhelõténylegesbérköltség

3.) A köz hasz nú mun  ká sok ál tal vég zett mun kák
költ ség meg ta ka rí tá sa

Az aláb bi ak ban össze szed -
tem az idei év ben ez idá ig el -
vég zett mun kák költ ség von -
za tát, mun kák sze rint cso -
por to sít va.

Troszkás híd kor lát ja ví tá sa
A troszkás híd kor lát já nak
ja ví tá sá ra ár aján la tot kér tem
az M3 au tó pá lya fel ügye let
ál tal aján lott, ilyen tevékeny-
ségekkel fog lal ko zó, ol csó nak
mon dott, cég től. Ők a ré gi
kor lát el bon tá sá ra, új kor lát
te le pí té sé re 1 359 000 ft-ról
ad tak ár aján la tot.

Mi vel a híd kor lát hasz nált ele me it aján dék ba kap tuk a vá -
ci Köz út ke ze lő től, azo kat var ga And rás kép vi se lő úr in gyen
Bagra szál lí tot ta, és azt a köz hasz nú mun ká sa ink var ga ist ván
se gít sé gé vel épí tet ték be, a mun ka meg ta ka rí tá sá nak össze ge:
1 359 000 ft.

Fű nyí rás
A köz hasz nú mun ká sok leg főbb te vé keny sé ge az ál lan dó gé pi
fű nyí rás. Ezt hi va ta los cé gek a kö vet ke ző át lag áron vé gez nék el:

1000 m2-ig: 15-30 ft/m2

1000 m2 fe lett: 8-15 ft/m2

Az ár a te rü let si ma sá gá tól, ta golt sá gá tól, me re dek sé gé től
függ. A fa lu ban 96 300 m2 le ka szá lan dó fű fe lü let van. Ezt ez
idá ig há rom szor vé gig ka szál ták már a köz hasz nú mun ká sok. 

A fű ka szá lás költ sé gei (ben zin, da mil, ki sebb ja ví tá sok,
kar ban tar tás ok): 362 000 ft. A fű ka szá lás, vál lal ko zó val tör -
té nő el vé gez te té se ese tén, a ki fi ze tett összeg a kö vet ke ző kép -
pen ala kult vol na (a te rü let ta  golt sá ga – sok árok – mi att
16 ft/m2 áron szá mol va: 4 622 400 ft. Költ ség meg ta ka rí tás:
4 622 400 -362 000 = 4 260 400 ft.

Pol gár mes te ri Hi va tal fes té se

A pol gár mes te ri hi va tal leg több he lyi sé ge új ra fes tés re ke rült,
mely szám ta lan rész mun kát vont ma ga után: va ko lat le ve rés,
glettelés, he lyen ként gipsz kar to no zás, si mí tás; 3,05 m-es át la -
gos bel ma gas ság gal és 272 fm fal lal szá mol va (össze sen 816
m2 fal fe lü let), az anyag költ sé gek (fes ték, fes tő szer szá mok,
por masz kok, gipsz kar ton, gipsz kar ton tar to zé kok, stb…) le -
vo ná sa utá ni költ ség meg ta ka rí tás: 2 121 600 ft.

A vi va tal hő szi ge telt ál mennye ze té nek épí té si mun kái
A pol gár mes te ri hi va tal leg több he lyi sé ge hő szi ge telt ál -
mennye ze tet ka pott (összes el ké szí tett ál mennye zet: 176 m2).
Mi vel a meg ma radt anya go kat a mun kák be fe jez té vel a va-
szil Kft. vissza vá sá rol ta a hi va tal tól, így az anyag költ ség a kö -
vet ke ző volt: 382 400 ft.

A KözHAsznúAK HAsznA



4  BAGi HírlAP 2011 novEMBErközügy

Az ál mennye zet ké szí té sé nek mun ka dí ja ha son ló ka li be rű
in téz mény nél kb. 2200-2250 ft/m2. 2200 ft-tal szá mol va, a
köz hasz nú mun ká sok ál tal el vég zett mun ka költ ség meg ta ka -
rí tá sa: 387 200 ft. En nél a mun ká nál az anyag árat nem vo -
nom le a meg ta ka rí tás ból, hi szen azt ak kor is ki kel lett vol na
fi zet ni, ha vál lal ko zó csi nál ta vol na a mun kát, és en nek költ -
sé ge a hő szi ge te lés mi att a fű té si költ ség ben meg fog té rül ni
pár éven be lül.

Ra di á tor mo sás

A pol gár mes te ri hi va tal összes ra di á to rát a köz hasz nú mun ká -
sok le sze rel ték, át mos ták, ha son ló an a komp lett fű té si rend -
szer hez. össze ha son lí tá sul a mű ve lő dé si ház ra di á tor-mo sá si
mun kái szol gál hatnak, ahol azt vál lal ko zó vé gez te el. A ra di -
á tor fe lü le tek összehasonlítá-sával, ezen mun ka költ ség meg ta -
ka rí tá sa: 242 000 ft.

Egyéb szak ipa ri mun kák 
A köz hasz nú mun ká sok a fen ti e ken túl szá mos egyéb szak ipa -
ri nak mond ha tó mun kát vé gez tek el az el múlt hó na pok ban.
ilyen volt pl.: a hi va tal épü le té vel szem köz ti busz meg ál ló bur -
ko la tá nak ja ví tása, ki sebb út ja ví tá si mun kák, be to no zá sok, is -
ko la fa pa vi lon kö ve zé si mun kái, va la mint nem utol só sor ban
3 élet ve szé lyes, ha tal mas fa ki vá gá sa stb… Ezen mun kák
összes (be csült) költ ség meg ta ka rí tá sa:  750 000 ft.

Árok ta ka rí tá si mun kák

A köz hasz nú mun ká sok ki ta ka rí tot ták az összes fő út mel let ti
víz át eresz alatt a víz el ve ze tő ár kot, va la mint két na gyobb
árok ta ka rí tá si mun ká val is vé gez tek: a Ma lom ut ca le ve ze tő
ár ká val, és az ör dög-árok kal. Az árok ta ka rí tá si mun kák be -
csült költ ség meg ta ka rí tá sa: 162 000 ft.

Sze mét sze dés, és egyéb te vé keny sé gek
A köz hasz nú mun kát vég ző
asszo nyok leg főbb te vé keny sé -
ge a sze mét sze dés. A fen ti e ken
túl a köz hasz nú mun ká sok szin -
te min dennap ki sebb-na gyobb
fel ada tot is el lát tak, pl. szál lí tás,
ki se gí tő te vé keny ség, ta ka rí tás,
hó la pá to lás, stb. Ezek összes
költségmegtakarítását ne héz
meg be csül ni, vi szo nyí tá si alap
hi á nyá ban, de az a 400 000 ft-ot
biz to san el éri.

A fen ti bér költ sé gek össze sen: 2 171 158 ft-ot tesznek ki.
Költ ség meg ta ka rí tás ok összeg zé se: 1 359 000+4 260 400+
2 121 600+387 200+242.000+162 000+750 000+400 000
= 9 682 200 ft.

A költ ség meg ta ka rí tás ból a bér költ sé ge ket le von va – az az
a köz hasz nú mun ká sok ed di gi hasz na te hát a kö vet ke ző: 
9 232 200 –2 171 158 =7 081 042 Ft.

Be�ne�dek�Mik�lós�mű sza ki elő adó

3-as út kör for gal mi
cso mó pont ja
ANemzetiInfrastruktúraFejlesztõZRt.meg-
bízásából,aPARTNERMérnökiIrodaKft.ké-
szítia3.sz.fkl.út–3105j.útkörforgalmi
csomópontterveit.

Amellékeltképakörforgalomforgalom-
technikai tervlapját tartalmazza. A project
jelenlegtúlvanazengedélyezésifázison,a
kivitelezésitervekelfogadásravárnak.

MivelaberuházástaNIFfinanszírozza,
nagyközségünkneknemsokbele-
szólásavanabba,hogymikorkez-
dikelaztépíteni:amintaMagyar
Állam biztosítja rá a szükséges
keretet. Jelen pillanatban, a leg-
utolsó tájékoztatás szerint, jövõ
év (azaz2012) tavaszán indulna
elaberuházás.

Be ne dek Mik lós
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1956 ok tó ber 23–no vem ber 4.
2011. ok tó ber 21-én em lé ke zett meg fa lunk la kos sá ga
az 55 év vel ez elõt ti for ra da lom ról és sza bad ság harc ról
a mû ve lõ dé si ház ban.

A műsor a fa for gács szín tár su lat és az Arany Já nos ál -
ta lá nos is ko la di ák ja i nak kö zös iro dal mi ös  sze ál lí tá sá -

val kez dõ dött, majd Baczoniné felszeghy Ka ta lin em lé ke zett
vis  sza az '56-os ese mé nyek re. Ezt idéz zük most:

„Öt�ven�öt�éve�1956.�ok�tó�ber�23-án�tört�ki�a�for�ra�da�lom�és
sza�bad�ság�harc�Ma�gyar�or�szá�gon,�de�csak�1990-tõl�le�het�er�rõl�a
nap�ról�hi�va�ta�lo�san�is�meg�em�lé�kez�nünk,�és�vég�re�el�len�for�ra�da�-
lom�he�lyett�iga�zi�ne�vén�ne�vez�ni�azt�a�ti�zen�két�na�pig�tar�tó�di�-
csõ�idõ�sza�kot,�mely�az�egész�vi�lág�cso�dá�la�tát�ki�vív�ta.

Én�ak�kor�kezd�tem�a�7.�osz�tályt,�a�bá�tyám�el�sõ�gim�na�zis�ta
volt.�Jól�em�lék�szem�az�56-os�ese�mé�nyek�elõt�ti�idõ�szak�ne�héz�-
sé�ge�i�re,�mind�azok�ra,� ame�lye�ket� én� ta�pasz�tal�tam.� A� Thö�köly
úton� lak�tunk,� fél�úton� a�Ke�le�ti� és� a�Bos�nyák� tér� kö�zött.� (...)
Nagy�ma�ma�ne�velt�ket�tõn�ket�a�bá�tyám�mal.�Nagy�ma�ma�pe�da�-
gó�gus�volt,�s�egy�nap�be�hí�vat�ták�a�ta�nács�ba�–�ak�kor�így�hív�ták
az�ön�kor�mány�za�tot�–,�és�kö�zöl�ték�ve�le,�ha�még�egy�szer��meg�-
lát�nak�min�ket�a�temp�lom�ban,�el�bo�csát�ják�az�ál�lá�sá�ból.�Emi�att
töb�bet� nem� jár�hat�tunk� temp�lom�ba,� hi�szen� a� na�gyi� ke�re�se�te
volt�min�den�meg�él�he�té�si�ala�punk.�(...)

Em�lék�szem�ar�ra,�mi�kor�egy�éj�sza�ka�az�ávó�sok�ránk�tör�ték
az�aj�tót,�nagy�ma�mát�a�fal�hoz�szo�rí�tot�ták,�és�üvölt�ve�ke�res�ték
raj�ta� a� fér�jét,� akit� bû�nös� gaz�em�ber�nek,� disz�nó�nak� ne�vez�tek.
Ket�tõnk�re�rá�ki�ál�tot�tak,�hogy�moz�dul�ni�se�mer�jünk�az�ágy�ban,
és�hagy�juk�ab�ba�a�sí�rást,�mert�mi�is�meg�jár�hat�juk.�Nagy�ma�ma
hi�á�ba�mond�ta,�hogy�õ�öz�vegy,�a�fér�je�még�az�I.�vi�lág�há�bo�rú�ban
meg�halt,� vé�gig�lök�dös�ték� a� la�ká�son,� min�den�ho�vá� be�néz�tek,
még�a�lisz�tes�lá�dá�ba�is�–�ami�ben�már�rég�nem�volt�sem�mi�–�,�s
csak�azu�tán�fo�gad�ták�el�bi�zo�nyí�ték�ként�na�gyi�sze�mé�lyi�iga�zol�-
vá�nyát,�amely�öz�vegy�ként�je�löl�te�a�ne�vét.�Ak�kor�bo�csá�nat�ké�rés
nél�kül,�dü�hö�sen�el�ro�han�tak,�de�elõbb�meg�fe�nye�get�tek�min�ket,
hogy� mind�er�rõl� a� sa�ját� ér�de�künk�ben� jobb� lesz� hall�gat�nunk.
Hó�na�po�kig�sír�va�éb�red�tem�éj�sza�ka�a�rém�ál�mok�tól.�(...)

Ezért�az�tán,�ami�kor�meg�tud�tuk,�hogy�le�dön�töt�ték�a�dik�ta�-
tú�ra,� az� ön�kény�ura�lom� is�te�né�nek,� Sztá�lin�nak� a� nyolc�mé�ter
ma�gas� szob�rát,� és�min�den�hol� fel�lá�zadt�a�ma�gyar�ság,�nem
is�mert�ha�tárt�az�örö�münk.�Az�egész�há�rom�eme�le�tes�há�zunk�la�kói
ös��sze�jöt�tek,�egy�mást�ölel�tük,�ne�vet�tünk�és�bol�do�gan�tár�gyal�tuk
az� újabb� és� újabb� hí�re�ket.� Az�tán� a� lé�gó� pin�cé�be� le�köl�töz�ve
együtt�ag�gód�tunk�a�har�co�ló�kért,�együtt�si�rat�tuk�a�ha�lot�ta�kat,
együtt�imád�koz�tunk�a�ma�gyar�sá�gért.

Ami�kor�vé�get�ér�tek�a�har�cok,�s�úgy�lát�szott,�gyõ�zött�a�for�ra�-
da�lom,�és�a�szov�jet�had�se�reg�ki�vo�nult�Bu�da�pest�rõl,�óri�á�si�volt
az�öröm.�De� lát�tuk�a�Ke�le�ti�nél�és�a�Bos�nyák� tér�nél�a�ki�égett
harc�ko�csi�kat,�a�fel�szag�ga�tott�macs�ka�kö�vek�bõl�épí�tett�ba�ri�ká�do�-
kat,�a�bom�bák�tól,�lö�ve�dé�kek�tõl�sé�rült�há�za�kat,�a�vér�nyo�mát�a
kö�ve�ken�és�a�fa�la�kon,�és�lát�tuk�az�el�te�me�tett�ha�lot�ta�kat�is,�akik�-
nek�több�sé�ge�alig�volt�idõ�sebb�ná�lunk,�sír�ja�i�kat�vi�rá�gok�bo�rí�tot�-
ták,�s�mé�cse�sek�ég�tek�kö�rü�löt�tük.�Meg�ren�dí�tõ�volt!

S�azu�tán�em�lék�szem�ar�ra�a�bor�zal�mas�haj�nal�ra�is,�ami�kor
re�meg�ni�kez�dett�alat�tunk�az�ágy,�re�zeg�tek�az�ab�la�kok,�és�fé�mes
csi�kor�gás�töl�töt�te�be�a�fü�lün�ket.�Vis��sza�tért�a�vi�lág�leg�na�gyobb

had�se�re�ge� tank�ja�i�val,� hogy� el�ti�por�ja� egy� en�ge�det�len� nép� sza�-
bad�ság�har�cát.� Sír�tunk,� imád�koz�tunk,�új�ra� sír�tunk� és� tud�tuk,
hogy�min�den�hi�á�ba.�

Le�gyõz�tek�min�ket.�
Aki�tu�dott,�me�ne�kült,�tí�zez�rek�hagy�ták�el�az�or�szá�got.�Rá�-

ta�pad�tunk� a� rá�di�ó�ra,� hát�ha� hírt� hal�lunk� 1-1� is�me�rõ�sünk�rõl.
Azu�tán�bos��szút�állt�a�ha�ta�lom�azo�kon,�aki�ket�el�tu�dott�fog�ni.

De�egy�né�pet�nem� le�he�tett�be�bör�tö�nöz�ni!�Meg�fé�lem�lí�te�ni
igen,�de�min�den�ki�szí�vé�ben�ott�élt�a�büsz�ke�ség,�hogy�meg�mu�-
tat�tuk�a�vi�lág�nak,�hogy�elég�volt�a�rab�ság�ból�és�elég�volt�ab�ból
a�rend�szer�bõl�is,�hogy�szem�be�mer�tünk�száll�ni�mi,�Dá�vi�dok,�a
ha�tal�mas�Gó�li�át�tal,�a�Szov�jet�uni�ó�val.�Olya�nok�vol�tunk,�mint
az�1848-as�már�ci�u�si�fi�a�ta�lok!

Ezért�nem�sza�bad�el�fe�lej�te�ni�azo�kat�a�hõ�sö�ket,�akik�a�leg�na�-
gyobb�kin�csü�ket,�az�éle�tü�ket�ál�doz�ták�a�ha�zá�ju�kért�és�ér�tünk�is.

Az�utó�do�kért� is,�mert�más� len�ne�a�vi�lág,�ha�õk,�ott�nem
vál�lal�ják�a�tör�té�nel�mi�sze�re�pü�ket,�kül�de�té�sü�ket.

Az�tán�egy�or�szág�mu�tat�ta�meg�min�den�ül�döz�te�tés�és�bün�-
te�tés�el�le�né�re�1957-ben�ha�lot�tak�nap�ján,�hogy�nem�fe�lejt,�hogy
ér�zé�se�i�ben,�vá�gya�i�ban�ugyan�olyan,�mint�1956-ban�volt,�ami�-
kor�min�den�ti�la�lom�és�fe�nye�ge�tés�el�le�né�re�min�den�ház�ös��szes
ab�la�ká�ban�ott�ég�tek�az�em�lé�ke�zés�gyer�tyá�i�nak�láng�jai.

Ezt�sem�fo�gom�so�ha�el�fe�lej�te�ni,�hi�szen�ez�is�ak�kor�egy�né�-
ma�lá�za�dás�volt.

Ezt�a�gyer�tya�lán�got�gyújt�suk�meg�gyer�me�ke�ink�szí�vé�ben�is,
hogy�õk�se�fe�lejt�sék�el�elõ�de�ink�küz�del�mét!”

A meg em lé ke zés a Muharay Elem ér né pi Együt tes El�kell
men�ni�ka�to�ná�nak cí mû tánc szá má val zá rult. -kr

TIZENKÉTNAPIGTARTódIcSõIdõSZAK,MElyAZEGÉSZVIlÁGcSodÁlATÁTKIVíVTA

Baczoniné Felszeghy Katalin, Katona-Dénes Krisztina 
és Begidsan Melinda   

Muharay Elemér Népi Együttes: El kell menni katonának!
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Ok tó ber 8-án, szom ba ton tar tot tuk meg in téz mé nyünk
név adó ün nep sé gét vá sár ral, és eh hez kap cso ló dó já té -
kok kal egy be köt ve. Mos tan tól Ig li ce Óvo da va gyunk!

Hogy mi is az az ig li ce? A meg ha tá ro zás sze rint tüs kés,
szú rós nö vény, de a nép dal sze rint le het ma dár is. A

név adás hoz egy gyö nyö rû fa táb la ké szült Szé�kely�Ilon�ka köz -
ve tí té sé vel, amit Er dély ben fa rag tak, raj ta az óvo da logója lát -
ha tó. Ezt lep lez te le ezen a szom ba ton az ön kor mány zat kép -
vi se le té ben Ba�lázs� Já�nos kép vi se lõ úr. Je len lét ük kel so kan
meg tisz tel ték a ren dez vényt, töb bek kö zött Karácsondi�Mi�-
hály plé bá nos úr, Benedekné�Ági�né ni a hit ok ta tónk, Szásziné
Gyõ�ri�Éva is ko la igaz ga tó as  szony és Nagy�Jánosné�igaz ga tó -
he lyet tes as  szony, va la mint a kör nyék be li óvo dák ve ze tõi. na
meg per sze gyer me ke ink szü lei, hoz zá tar to zói. 

A gye re kek, a szü lõk, az óvo da je len le gi és nyug dí jas dol -
go zói lel ke sen ké szü lõd tek er re a nap ra. sor ra ké szül tek a
vá sár fi ák, gyûl tek a ter mé sek, a tö kök, so rol ták a gye re kek 
a ki ki ál tó kat, mon dó ká kat. saj nos ki csit szo mor ká san, hû vö -
sen in dult a reg gel, de sze ren csé re tíz órá ra már ki sü tött a
nap, így jó ked vû en vá ra koz tunk az ün nep ség kez de té re.

A kö szön tõ, a név adó, a plé bá nos úr ál dá sa után min den -
ki meg cso dál hat ta, mi lyen jól il lik a hom lok zat ra az új táb la.
Ez után sor ra kö vet kez tek a cso por tok kis mû so rai – dal lal,

mon dó ká val, ki ki ál tó val. sok fi nom sü te ményt sü töt tek a szü -
lõk és az óvo da dol go zói, eze ket, és a kö zö sen el ké szí tett
egyéb por té kát a mû sor után le he tett meg te kin te ni a vá sá ros
asz tal nál. volt is mit néz ni raj ta, hi szen ros ka do zott a szí nes,
ér de kes és fi nom áru tól! vá sá rol tak hát ki csik, na gyok ha ma -
rost. iga zi, szí nes vá sá ri for ga tag ala kult ki, ahol min den ki jól
érez te ma gát. Még lán gost is et tünk Szabóné�Martonosi�Ka�ta�-
lin�fel aján lá sá val. Kö szön jük ne ki a fi nom sá got!

A fa la to zás, vá sár lás köz ben az óvó né nik ál tal ter mé sek -
bõl ké szí tett gaz da sá gi ud vart, az ál ta lunk ki ta lált, meg fes tett
ku kucs ká lós, fényképezkedõs táb lát; a ló cán pi he nõ „Jó zsi
bá csi, Jul csi né ni” bá bu kat le he tett kör be jár ni, bá mész kod ni,
fény ké pez ni.

vé gül az óvó né nik a „Jan kó sze ren csé je” cí mû me se já té -
kot ját szot ták el, amit a gye re kek a gye rek na pon már lát hat -
tak, de most is jót ne vet tek az egy ügyû le gény cse re be ré in.
sze ren csé re si ma ta nár bá csi gon dos ko dott a han go sí tás ról,
így a nap fo lya mán min dent jól le he tett hal la ni. iga zán él -
ménydús na pot zár hat tunk egy óra fe lé.

Kö szö net min den ki nek, aki bár mi vel – akár jó szó val,
akár tet tel, kézmûveskedéssel, por té ká val, mun ká val – se gí -
tet te en nek meg va ló su lá sát!

Az ig li ce Óvo da dol go zó i nak ne vé ben:
Geizerné�Péli�Me�lin�da

NÉVAdóÉSMIhÁlyNAPIVÁSÁRAZóVodÁbAN

MA dár lát tA vá sár fiA
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2011. szeptember 24-én az Aszódi
Evangélikus Gimnázium aulája adott
otthont a Legyen az Ön szívügye is
Alapítvány jótékonysági dél után -
jának. A rendezvény teljes be vé telét
az Aszódi Rendelő in té zetet tá mo ga -
tó alapítványnak ajánlották fel.

Az irodalmi délutánon gyerme -
kek  től az idősekig, ismert és ke -

vésbé ismert fel lépők szórakoztatták a
kedves nézőket. A szü netben és a mű -
sor számok alatt kiállítások sora várta az
érdeklődőket. A délután színvonalát a
koronázási ékszerek hiteles másainak
kiállítása emelte. Aki, nem tudott eljön-
ni, az se keseredjen el, mivel a kez de mé -
nye zés vándorút ra kel, és legközelebb
november hónapban ik la don kerül
megrendezésre az Aszódi ren de lő in té zet
javára szervezett jó tékonysági ren dez -
vény. reméljük, hogy ez a jóté kony sági
délután sorozat segít összekovácsolni az
önkormányzatokat, a lakosságot és a ren -
delő dolgozóit, és ez az összefogás, csak
erő södni fog, ha is ten ne adja, a rende -
lő intézet sorsa kér dé ses sé válik. A la -
kosság segítségével és a kö zös együtt mű -

ködéssel a rendelő intézet fi nan szí ro zá si
problémáit nem tudjuk meg oldani, de
komfortosabbá tudjuk tenni a járóbeteg-
ellátást in téz mé nyünkben, mint ahogy a
jótékonysági délután alkalmával össze-
gyűlt 510 000 ft-ból is már több min-
dent sikerült megva lósítani, ill. a be te -
gekre fordítani. 92 000 ft-ért a labor
kémiai auto ma tá jához sikerült egy fon -
tos alkatrészt be sze  rezni. 45 000 ft-ért
sür gősségi táskát vettünk. 10 000 ft-ért
textí li á kat vásárolt az alapítvány. A leg kö -
ze lebbi fontos feladat a rendelőintézet pa -
do zatának a lecse ré lése, hogy kényelmese -
bben tudjanak vá ra kozni a betegek. Már
folynak a tár gya lások a padokat gyártó

céggel, ám egyelőre csak elkezdeni tud ják
a cserét, mivel az összes pad cse ré jére még
nem elegendő a pénz. Bí zunk ben ne, hogy
előbb-utóbb ma ra dék talanul sikerül meg-
valósítani a még hátralevő te en dőket.
Ehhez kérjük az önkormányzatok, és a
lakosság támogatását. 

Köszönjük mind a résztvevők nek,
mind a támogatóknak az önzetlenül, in -
gye nesen nyújtott segítségüket, és v á -
runk mindenkit szeretettel következő
rendez vé nyünkre!

Az Aszódi rendelőintézet meg se gí -
tése legyen az ön szívügye is!

Legyen�az�ön�szívügye�is�alapítvány
kuratóriuma

Megrendezte első irodalmi délutánját 
a legyen az ön szívügye is Alapítvány

2008-ban kez dõ dött. Egy pá rás-kö dös haj na lon. Ott
zu bo gott a hát tér ben a dzsun gel-sze rû, hi deg le ve gõt
árasz tó er dõs ség ka pu já ban. Azt mond ják a „ré gi ek”,
hogy itt már a nagy szü le ik is ol tot ták szomjukat…
meg, hogy va la mi kor ezt bi zony nem is Pe tõ fi nek hív -
ták, ha nem Máriának…

szó val ott zu bo gott a ma ga meg szo kott, év szá zad nyi
nyu gal má val és ho za má val. „Csak” ví zért men tem, de

ott ra gad tam. nem volt más „lá to ga tó”. néz tem, hall gat tam.
s üzent a csend ben: azt érez tem, hogy azon -
nal se gí te nünk kell ne ki.

sze mét, mo csok, ren det len ség, ku sza ság.
Ez jel le mez te ak kor a Pe tõ fi-for rás kör nye ze -
tét. le het, hogy pont frek ven tált sá ga okoz ta
ezt a hely ze tet, ami be ke rült, de mi, em be rek
en nek örü lünk, mert kön  nyen meg kö ze lít he -
tõ he lyen, nagy par ko lók kal a be já ra tá nál vég -
zi oly rég óta szol gá la tát: ont ja bõ ven ma gá ból
a min dig hi deg és friss for rás vi zet. ál lan dó
víz ho za mú. És, vall juk be, in gyen van… ezért
ál ta lá ban kí gyó zó so rok áll nak itt nagy bal lo -

nok kal, vagy épp sok ki csi vel. áll nak, vár nak, mert vi zet vin -
ni, s in ni jó do log.  Mi is ezt tet tük amúgy, egé szen ad dig a bi -
zo nyos na pig. va la mi be kat tant, s el kezd tünk tö rõd ni ve le.
szán dék kez dett mo tosz kál ni, hogy te gyük szeb bé. Ezt pe dig
ro ham tet tek követték… majd el szánt gon do la tok, hogy le -
gyen a gon dos ko dás – ha nem is ál lan dó, de – rend sze res,
mert az jó, ak kor ér zõ dik, hogy még sincs egy ma ga, van ne ki
„gaz dá ja”. így van ez most már, hogy éven te két szer ki vo nu -
lunk, hogy szeb bé, még szeb bé te gyük. Mert az jó. Jólesik az
em ber nek. Ki csit mint ha te rem te nénk. ren det. 

És! van fo ga nat ja: idén olyan jó volt, hogy
a ki csi sze mét sze dést kö ve tõ en már csak a ter -
mé szet ad ta dol gok kal kel lett fog lal koz nunk,
így ge reb lyéz ni, bo zót-ír ta ni, ka pál gat ni, ás ni,
met sze ni. An  nyi ra szí vet me len ge tõ volt lát ni,
érez ni, hogy most már egész biz to san má sok is
Mel lé áll tak. Már nemcsak egy víz nye rõ hely,
ha nem tisz tes sé ges for rás, ké rem szé pen! 

Kö szön jük min den jó szán dé kú em ber nek,
hogy gon dot vi sel rá!

Dobos�Csaba

A tEr MÉ szEt, az min dig Él-HAl Ér tEd!
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fa lunk vé dõ szent je szent And rás
apos tol, ne ve nap já hoz leg kö ze -

lebb esõ va sár nap bú csú lesz Bagon.

A bú csú
Ka to li kus te o ló gi ai fo ga lom. A la tin
indulgentia szó ma gyar meg fe le lõ je,
mely nek je len té se: kész ség a ke gye lem
gya kor lá sá ra, amely az is ten szí ne elõtt

már meg bo csá tott bû nö kért já ró ideigtartó bün te té sek rész le ges
vagy tel jes el en ge dé sét je len ti. A ma gyar el ne ve zés az el en ge dés
gesz tu sát fe je zi ki. A bú csú el nye ré sé hez szük sé ges a meg fe le lõ
elõ ké szü let, az elõ ze tes bûn bá nat, a ki sza bott fel té te lek tel je sí té -
se. Egy-egy temp lom vé dõ szent jé nek ün ne pét is bú csú nak ne ve -
zik az ün nep hez kö tõ dõ bú csú mi att. A bú csú is ten szí ne elõtt, a
már meg bo csá tott bû nö kért já ró ideigtartó bün te té sek el en ge dé -
se, ame lyet a ka to li kus hí võ, aki meg fe le lõ en fel ké szült, és tel je -
sí tet te a ki sza bott fel té te le ket, el nyer az Egy ház se gít sé gé vel,
amely mint a meg vál tás szol gá ló ja, Krisz tus és a szen tek elég té -
telt nyúj tó ér de me i nek kincs tá rát hi va ta lo san ke ze li, és ab ban ré -
sze sít he ti tagjait"A bú csú ja vá ra vá lik nem csak az egyes lel kek -
nek, ha nem az egész ke resz tény tár sa da lom éle té nek, mert fi -
gyel mez tet a bûn go nosz sá gá ra; to váb bá a sze re tet gya kor lá sá ra
ser kent, ami kor az el hunyt hí vek ja vá ra ajánl juk; ugyan így fel éb -
resz ti az is ten nel va ló tel jes ki en gesz te lõ dés re mé nyét.

A bú csú el nye ré sé nek kö ve tel mé nyei: 
Alap fel té tel a bú csú el nye ré sé nek vá gya. A ke gye lem ál la po ta nél -
kül nem le het bú csút nyer ni. Emel lett há rom fel té te le van a bú -
csú el nye ré sé nek: a szent gyó nás, szent ál do zás, imád ság a pá pa
szán dé ká ra. A fel té te le ket húsz na pos idõ tar tam so rán le het tel je -
sí te ni an nak a „jó  cse le ke det nek” a vég re haj tá sa elõtt vagy után,
amely a bú csú el nye ré sé hez még szük sé ges az elõ írás sze rint. 
a jó cse le ke det le het val lá sos, ir gal mas sá gi, vagy bûn bá na ti:
vé gez zünk egy val lá sos lá to ga tást, lá to gas suk meg szük sé get
szen ve dõ vagy ne héz ség gel küz dõ test vé re in ket, és meg kü lön -
böz te tett fi gye lem mel for dul junk hoz zá juk, „mint egy za rán -
dok la tot vé gez ve a ben nük je len lé võ Krisz tus hoz”, je len tõs

hoz zá já ru lás sal tá mo gas sunk val lá si vagy szo ci á lis jel le gû mû -
vet; sza bad idõnk je len tõs ré szét szen tel jük köz ér de kû te vé -
keny ség nek, leg alább egy na pon tar tóz kod junk a fe les le ges fo -
gyasz tás tól, vagy böj töl jünk, vagy tar tóz kod junk a hús étel tõl

Szent And rás a szkí ták té rí tõ je
nem tud ni, a le gen dát szül te-e név ün ne pe, vagy le gen dá ja mi att
lett a hó nap apos to la, min den eset re sen ki sem il lik a ti zen ket tõ -
bõl ná la job ban nyi las ha vá nak el sõ de kád já ba. Ele ink a hó na pot
is ró la ne vez ték el. And rás, a ha lász Pé ter apos tol fi vé re, ma ga is
ha lász volt. El sõ ként kö vet te Krisz tust. Élet raj zát az apok rif And -
rás cse le ke de tei tar tal maz za, és az Arany le gen da szer zõ je köl ti új -
ra. Esze rint té rí tõ út ján el jut a sztyepp la kó szkí ták kö zé is, ezért
ha gyo má nyo san õt te kin tik a „szkí ták té rí tõ jé nek”. A „szit  tyák”
– bár mi lyen nép cso por tot is fed jen e név – már az ókor ban hír -
hedt nyi la zó nép vol tak, ma gu kat a „szar vas nép ének” ne vez ték,
és leg fõbb is ten nõ jü ket, aki nagy va dász hí ré ben ál lott, a gö rö gök
Ar te mis  szel azo no sí tot ták, õs any juk nak pe dig, egy gö rög re ge
sze rint, kí gyó far ka volt.

Szent And rás vér ta nú ha lá la
vá la szolt And rás:„Ha fél nék a ke reszt ha lál tól, nem pré di kál -
nám a ke reszt di csõ sé gét. Azt aka rom, hogy halld a ke reszt tit -
kát, hát ha el hi szed, és föl is mer vén tisz te led, hogy üd vö zülj!”

Ak kor el kezd te föl tár ni elõt te a szen ve dés tit kát, és öt érv vel
pró bál ta meg gyõz ni, hogy az men  nyi re il lõ és szük sé ges. Az el sõ
ok az, hogy mi vel az el sõ em ber fa ál tal vét ke zett s hoz ta a ha lált
a vi lág ba, il lõ volt, hogy a má so dik em ber fán szen ved ve ûz ze el
azt. A má so dik, hogy mi vel a szep lõ te len föld bõl al kot ta tott a tör -
vény sze gõ, il lõ volt, hogy szep lõ te len szûz tõl szü les sék a meg bé -
kél te tõ. A har ma dik, hogy mi vel ádám za bo lát la nul a til tott étel
fe lé nyúj tot ta ki a ke zét, il lõ volt, hogy a má so dik ádám a ke resz -
ten nyújt sa ki szep lõ te len ke zét. A ne gye dik, hogy mi vel ádám a
til tott édes ételt meg íz lel te, il lõ volt, hogy Krisz tus epét egyék, s
így a ros  szat az el len ke zõ jé vel ûz ze el. Az ötö dik, hogy mi vel
Krisz tus ne künk ad ja a ma ga hal ha tat lan sá gát, il lõ volt, hogy ma -
gá ra ve gye a mi ha lan dó sá gun kat. Ha ugyan is is ten nem lett vol -
na ha lan dó vá, az em ber nem vál ha tott vol na hal ha tat lan ná.

tündérvölgy színes mesevilága
2011.október17-énaTündér-
völgy bábszínház három elõ-
adásos sorozatának elsõ da-
rabjátláthattákAz utolsó kincs
címmelkicsikésnagyokamû-
velõdési házban. bár ez az
elõadáskorábbanmárlátható
volt a falunapon mégis egé-
szenmásvolt,mintakkor.ha
lehetmégszórakoztatóbb,szí-
nesebb,élvezetesebb.

A sorozat következõ elõ-
adásaA király új ruhája cím-
mel 2011. november 14-én
leszújidõpontban,16 órakor.
Menjenelmindenki,megéri!

And rás nA Pi Bú Csú

Begidsan Melinda, Faragó Csaba, Paltán Bernadett, akik nemcsak báboztak... A negyedik
szereplő a képen nem látható Begidsan Ottó volt.
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Bár a bagi kö zön ség elõtt csak a Fa lu na pon és Rétesfesz -
tiválon tu dott be mu tat koz ni együt te sünk ezen a nyá -
ron,  több iz gal mas ese mény és fel lé pés is adó dott a Mu -
haray tán co sa i nak éle té ben.

Jú ni us el sõ nap ja i ban több tán co sunk is egy te le ví zi ós já -
ték film for ga tá sán vett részt a szent end rei skan zen ben.

A film Mó ricz zsig mond Égi ma dár cí mû no vel lá ját dol goz za
fel Vitézy�Lász�ló ren de zé sé ben és olyan nagy ne vû szí né szek kel
volt le he tõ sé günk együtt dol goz ni, mint Radó�Denise,�Szir�tes
Ági,�Andrádi�Zsa�nett,�Tenki�Ré�ka,�Csányi�Sán�dor,�Eper�jes�Kár�oly,
Gás�pár�Sán�dor,�Gás�pár�Ti�bor,�Szar�vas�Lász�ló,�Re�vicz�ky�Gá�bor
és Kerényi� Im�re. né hány al ka lom mal csak pár tán cos vett
részt a for ga tá so kon, de az éj sza kai for ga tá sok so rán, ami -
kor a bá li je le ne te ket vet tük föl, szin te min den tán cos ott
volt. Már ma ga a mú ze u mi éj sza ká zás is na gyon ér de kes
volt, de a for ga tás  a nagy ne vû szí né szek kel „meg fû sze rez ve”
kü lö nö sen iz gal mas sá és em lé ke ze tes sé tet te ezt a né hány
na pot, amit to vább erõ sí tett a fi úk, fér fi ak baj sza, amit ki fe -
je zet ten a film ked vé ért nö vesz tet tek meg.

A nyár kö vet ke zõ nagy ese mé nye a tán co sok szá má ra a Mû -
vé sze tek völ gye záró hétvégéjén va ló be mu tat ko zás volt. Anya -
szö vet sé günk, a Muharay Ha gyo mány õr zõ szö vet ség volt a há -
zi gaz dá ja a völgy taljándörögdi ese mé nye i nek, így az or szág
kü lön bö zõ pont ja i ról ér ke zett ha gyo mány õr zõ együt te sek mu -
tat koz tak be itt a fesz ti vál 1-1 nap ján. A bagi cso por tot ér te az
a meg tisz tel te tés, hogy a ren dez vény záró hétvégéjének két
nap ján szó ra koz tat hat ta a kö zön sé get, akik nagy szám ban meg -
je len tek a kel le met len, esõs, sá ros idõ já rás el le né re is. Együt te -
sünk a bagi lag zi ese mé nye it mu tat ták be a kö zön ség nek, de ez -
út tal nem csak a szín pa don, ha nem taljándörögd ucáin, így e
falu épü le tei szol gál tat ták a dísz le tet a la ko da lom je le ne te i hez.

Hé�ra�Éva, a szö vet ség el nö ke így ír nap ló já ban a szom ba ti
nap ról:„A�terv�az�volt,�hogy�ezen�a�két�na�pon�nem�a�szín�pa�don,
ha�nem�Vigántpetenden�ren�dez�zük�meg�a�la�ko�dal�mat,�a�fa�lu�és�a
ven�dé�gek�rész�vé�te�lé�vel.�Az�esõ�mi�att�nem�így�lett!�A�fa�lu�kocs�-
má�ja�he�lyett�a�fagy�lal�tos�bó�dé�elõtt�bú�csúz�tak�a�le�gé�nyek,�a�sá�-
tor�elõt�ti�szá�ra�zabb�ré�szen�öl�töz�tet�ték�és
bú�csúz�tat�ták�a�meny�as��szonyt,�és�a�kéz�-
mû�ves� sát�rak� elõtt� vo�nult� az� es�kü�või
me�net.�A�nap�is�ki�bújt,�hét�vé�ge�lé�vén�a
völgy�kö�zön�ség�is�bí�zott�a�jó�idõ�ben,�egy�-
re� töb�ben� gyûl�tek� kö�rénk.� Ami�kor� fel�-
hang�zott�a�„Kö�szö�nöm�anyám...”�,�meg�-
le�põd�ve� lát�tam,� hogy� töb�ben� kön��nyet
tö�röl�nek�ki�a�sze�mük�sar�ká�ból.�A�töb�bi
az�tán�va�ló�ban�olyan�volt,�mint�a�la�ko�-
da�lom,� a� sá�tor� töm�ve,� min�den�ki� részt
akart�ven�ni�a�mu�lat�ság�ban,�volt�egy�más
ta�po�sá�sa,� por�fel�hõ� és� a� kö�zön�ség�nek� is
ju�tott�la�ko�dal�mi�sü�te�mény.”

va sár nap pe dig a szentmisén új as z -
szony szen te lés sel foly ta tó dott a fesz ti -
vál prog ram ja, mely rõl Il�lés� Sán�dor,
talján dörögdi plé bá nos így be szélt a
szent be széd ben:
„Test�vé�rek,�akik�itt�van�nak,�hi�võ�em�be�-
rek!�Ez�a�tör�té�net,�amit�láthattunk�a�mi�-

se�ele�jén�egy�műsorszám�volt,�a�kis��hölgy,�aki�itt�állt,�még�nem
as��szony,� mégis� e� produkció� többet� jelentett� puszta� hagyo�-
mányőrző�műsorszámnál.��Aki�as��szony�ként�ül�itt,�vagy�ké�szül
ar�ra,�hogy�csa�lád�ja�le�gyen�és�édes�anyává�váljon,�és�en�nek�az�ál�-
dás�nak�a�gon�do�la�ta�i�ba�egy�ki�csit�be�le�he�lyez�te�ma�gát,�ak�kor�érez�-
he�ti,�hogy�az�élet�dol�ga�i�ban�va�la�hogy�vis��sza�kell�tér�nünk,�vagy
erõ�sí�te�nünk�kell�a�bel�sõ�tör�té�ne�te�ket,�hogy�le�gyen�új�ra�lel�künk.
Hogy�sza�kad�jon�föl�bát�ran�a�lel�künk�bõl�az�õsi�dal�lam,�meg�az
õsi�éne�kek.�Mert�ezek�hor�doz�ták�a�lé�lek�vi�lá�gát.”

Ami�kor� az� el�sõ� va�sár�nap� el�jött� a� fi�a�tal� pár� a� temp�lom�ba,
ami�kor�a� lány�ból�as��szony� lett,� ak�kor� li�tur�gi�ku�san� is� a� Jó�is�ten
elõtt�az�Is�ten�ál�dá�sát�kér�ve�meg�ál�dot�ta�a�pap�az�új�asz��szonyt,�és
azért�imád�ko�zott,�hogy�fi�a�ik�nak�fi�a�it�mind�a�ket�ten�lát�has�sák,�az
éle�tük�le�gyen�hos��szú�és�bol�dog,�s�a�szen�tek�tár�sa�sá�gá�ban�jus�sa�-
nak�a�menny�be,�aho�gyan�a�nász�ál�dás�mai�szö�ve�ge�szól.�S�az�el�-
bo�csá�tó�ál�dás�ban,�hogy�„ta�lál�ja�tok�az�élet�ben�õszin�te�jó�ba�rá�-
tok�ra,�él�je�tek�min�den�em�ber�rel�igaz�bé�kes�ség�ben",�ez�szól�hat�ah�-
hoz�a�fi�a�tal�pár�hoz,�aki�nek�az�éle�te�az�Úr�is�ten�elõtt�moz�dul,�de
szól�hat�mind�egyi�künk�höz� is.�És� szól� is.�És�en�nek�a�hir�de�tõ�i�vé
akar�ten�ni�ben�nün�ket�az�Is�ten,�hogy�a�meg�élt�örö�mün�ket�su�gá�-
roz�zuk�má�sok�nak.�Ez�zel�tu�dunk�más�nak�táp�lá�lé�kot�ad�ni.”

A nyár utol só je len tõs ese mé nye az au gusz tus 20-i ün ne pi
nap volt, ami kor is ha gyo mány õr zõ
együt te sünk a Mes ter sé gek ün ne pén
sze re pelt a Bu dai vár ban, is mét a
Muharay szö vet ség ren dez te prog ram -
ban együtt a ka lo csai, rá ba kö zi és sár -
kö zi tán co sok kal. dél elõtt viseletbe-
mutató ke re te in be lül is mer tet tük meg
a kö zön sé get a bagi ru hák sok szí nû sé -
gé vel, dél után pe dig a Clark ádám té ri
ke nyér szen te lé sen mu tat tuk be tán ca -
in kat. A na pot gá la mû sor zár ta, me lyet
ha tal mas tö meg kö ve tett fi gye lem mel a
vár savoyai-teraszán.

Je len leg az együt tes cso port jai az
im már ha gyo má nyos év zá ró gá la mû -
sor ra ké szül nek, mely az ed di gi ek tõl el -
té rõ en – a zsú folt ság eny hí té se ér de ké -
ben – 2 al ka lom mal, de cem ber 10-én
18 órá tól és 11-én 17 órá tól ke rül
meg ren de zés re, mely re min den ér dek -
lõ dõt sze re tet tel vá runk. 

A Muharay Együt tes nyá ri ka land jai

MUHARAY 
GÁLAMŰSOR 

2011
A Muharay Együttes hagyományos

évzáró gálaműsora 
idén 2 időpontban kerül megrendezésre 

a bagi Dózsa György Művelődési
Házban:

2011. december 10. 18 óra
2011. december 11. 17 óra

Jegyek 1.000 Ft-os áron vásárolhatók 
az együttes próbáin 

illetve az Árvácskás virágüzleben.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
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w október 15-én volt a szüreti bál,
amin a 8.-osok táncoltak. A bíró és a
bíróné: Bagi�György és Katona�Anna, a
kocsmáros és a kocsmárosné: Maksa
Dominik és Varga�Bianka voltak. Őket
úgy lehetett megkülönböztetni a töb-
biektől, hogy más volt a ruhájuk. 14
pár táncolt… (Jónás�Alexandra)

w A szüreti bál már régen hagyo mány
Bagon. A szüreti bálra Péter� Andris
ké szített fel minket. szeptember 5-én
volt az első táncpróbánk, ekkor is -
merkedtünk meg Andrissal. Már az is
tetszett, hogy teljesen más volt, mint
az előző évben. nagyon eredeti volt,
hogy Horváthné�Bankó�Edit néninek
köszönhetően már a hívogató szö ve -
ge is más volt. A tánc re me kül sike -
rült. Jólesett, hogy Bence, aki tavaly
volt nyolcadikos, végig mellettünk
gya logolt felvonulás közben (Katonás
Péter)

w A szüreti bál rengeteg időt és
energiát vett igénybe. nagyon sok
munkát fektetett bele az osztály. sok
próba volt a nagy nap előtt. A pró bá -

kon nagyon sokszor jó hangulat volt,
de néha túlságosan is. Majd napról
napra mindenki ügyesebben tudta a
mozdulatokat. A fő-fő próbán már
tényleg mindenki beleadta legjobb
tudását. (Varga�Gábor)

w Mikor megérkeztek a hintók, fel-
szálltunk rájuk, majd útnak eredtünk.
integetve, énekelve tettük meg az utat
az első állomásig, a suliig, ahol vígan
táncoltunk és Karácsondi� Mihály atya
megszentelte a kenyeret meg a bort. A
következő helyszín Hévízgyörk és Bag
határánál volt, ahol szintén tán-
coltunk. A kíváncsi emberek, illetve
rokonok, akik végigkísérték utunkat,
megnéztek minket. A tánc után kap-
tunk egy kis pogácsát és rétest, hogy
újult erővel folytassuk utunkat a cél
felé, ami a művelődési ház volt.
(Haraszti�Dóra)

w nagyon várta mindenki, de egy kis
izgulás is volt mindenkiben. Elég
biztosak voltunk magunkban, mert
elég sokszor elpróbáltuk a táncot.
szombaton még próbáltunk a nyi tó -

tánc előtt. Mindenkinek jól ment,
mert komolyan vettük. Egy idő után
megjöttek a lovas kocsik. Mindenki
nagyon boldog volt és örült, hogy
elkezdődik a felvonulás… Amikor
vége lett a nyitótáncnak, elég nagy
tapsot kaptunk. Utána volt a „szü lő -
tánc”, azután pedig ment minden,
ahogy menni szo kott, és mindenki
nagyon jól érezte magát. (Palkovics
Nikolett)

w Minden izgulás ellenére minden jól
ment. Csak kétszer estünk le majdnem
a kocsiról, és egyszer csúsztam el
majdnem tánc közben a cipő miatt.
…A sütiket, amiket vittünk, nagyon
hamar elkapkodták. szinte összeesésig
táncoltunk, és végig rajtam volt a ruha.
Ha mindent összevetünk, nagyon jó
nap volt. (Somoskői�Zsófia)

w nagyon ügyes volt mindenki, csak
egy kicsit bátortalanok voltunk. A
lányok külön csinálták a karikázót, a
fiúk pedig a verbunkot. Az énekek, a
tánclépések, minden nagyon tetszett.
(Kovács�Veronika)

„   agyon szomorú voltam másnap és sokat
emlegettem a tegnapot”

Nyolcadikosok tollából ollóztunk:n
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labDarúGás – FElnõtt
Tárnok–bag1–2,bag–NKKinizsi2–5,bag–Verõce2–1,Alsónémedi–bag4–1.

FElnõtt tabElla (oKtóbEr 4-én)
HEly  csapat m Gy D v lG KG GK p
1. NKKinizsiTlFc 12 9 3 0 45 15 30 30
2. AlsónémediSE 11 8 3 0 34 18 16 27
3. ÚjlengyeldSE 12 6 2 4 32 30 2 20
4. VerõceSE 11 6 1 4 26 15 11 19
5. PilisilK 11 5 4 2 30 12 18 19
6. VeresegyházVSK 12 5 3 4 22 18 4 18
7. GödöllõiSK 12 5 3 4 18 20 -2 18
8. budakalásziMSE 11 5 2 4 20 20 0 17
9. bagi tc '96 11 4 2 5 19 22 -3 14

10. TárnokKSK 12 3 5 4 17 21 -4 14
11. Felsõpakony 12 3 4 5 23 18 5 13
12. Kisnémedi 11 4 0 7 23 29 -6 12
13. hévizgyörkSc 12 3 3 6 20 34 -14 12
14. ÖrkénySE 11 2 4 5 10 18 -8 10
15. SülysápKSK 12 2 2 8 16 30 -14 8
16. bugyiSE 11 0 3 8 11 46 -35 3

m: Mérkõzés,Gy: Gyõzelem,D: döntetlen, v: Vereség,lG: lõttgól,
KG: Kapottgól, GK: Gólkülönbség,p: Pont

orvosi ügyeleteK9

Há Zi or vos oK rEn DE lé si iDE jE
Dr. ba la to ni Gyön gyi (bag,hõsöktere1.)
hétfõn,Kedden,csütörtökön.:8-12óráig,Szerdán:14-18óráig,
pénteken:8-11óráig(péntekencsakpároshétenrendel)

nap pa li, éj sZa Kai és Hét vé Gi üGyE lEt
Ahétvégiügyeletmellettanappaliéséjszakaiügyeletetis
aTuraiKözpontiÜgyeletlátjael.Köznapokon16órátólmásnapreggel
8óráig,hétvégénpéntekdélután14órátólhétfõreggel8óráig
hívható,illetvekereshetõfel.
cí me: Tura,Petõfitér2.Telefon.:104

a FoG or vos rEnDElési iDEjE 
Dr. szabó melánia (bag,hõsöktere1.)
hétfõn,Szerdán,Pénteken:14.00-19.00óráig,kedden,csütörtökön:
8.00-13.00óráig.Telefon:28/409-670

w Az elején annyira tele volt a mű -
velődési ház, hogy lépni alig lehetett.
Az idei szüreti bálon biztos, hogy jót
és sokat táncolt a falu apraja-nagyja.
A Galga Expressz húzta a nótákat az
elejétől a végéig. A szüreti bál után a
zenekar még maradt egy órát csak a
8.-osoknak. A tombolán rengeteg
aján dék volt, és a kihagyhatatlan fő -
nye remény idén is torta volt (ké�pün�-
kön�a�nyertes�– a�szerk.). A sok tánc-
tól a karakter cipőben a lányoknak
rettenetesen fájt a lába, csak akkor
nem, ha táncoltak, ezért pró báltunk
folyamatosan táncolni. A végén a
büfések is táncoltak és éne keltek...
nagyon jó mulatság volt!!! (Kiss
Brigitta)

Az iskola dolgozóinak nevében
köszönöm a sok-sok segítséget, a ru -
hákat, a süteményeket, a kedves biz-
tatásokat, a rendőri, polgárőri fel ve -
ze tést, a részvételt…

Még mindig meglep – és nagyon
jólesik – az az összefogás, amit
ilyenkor tapasztalok…

Szásziné�Győri�Éva

„   agyon szomorú voltam másnap és sokat
emlegettem a tegnapot”

programajánló®

Akirályújruhája
Atündérvölgy bábszínház bemutatja
a király új ruhája címûnagyparavános
zenésbábelõadását.

időpont: november14-én,hétfõn
16.00óra
Helyszín: dózsaGyörgyMûvelõdési
ház,bag
Ahelyszínenislehetjegyeketvenni,
akineknincsenbérlete.
jegyár: 600Ft/fõ

„Álljkiésmondd!”
Töltsönegyfelejthetetlenestéta
sHoWDEr Klub ésaDumasZÍnHáZ
mûvészeivel!SZóRAKoZÁS,NEVETÉS
MINdENMENNyISÉGbEN!

időpont: november26.,péntek19óra

Helyszín: dózsaGyörgyMûvelõdésiház,
bag
információ, jegyrendelés:
06-30-401-5968vagy06/30-667-0471
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Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzata  
szerkesztõk: Könczöl Rita, Baczoniné 
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás.
nyomdai munkák, elõkészítés: Rosental Kft.
megjelenik: 500 példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás: 
06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu

impresszum(

TÓTH GÁ BOR
oRSZÁGGyÛlÉSIKÉPVISElõ

te le fon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu

*
Kép vi se lői fo ga dó órák: 

Tura,Tabánu.42.
mindenhónaputolsópéntek

16-18óráig,vagy
bag,SzentImreu.52.
(Polgármesterihivatal)

mindenhétcsütörtökdélelõtt.
be je lent ke zés, elõzetes

idõpontegyeztetésszükséges.

q

HElyEsbÍtés!
Előző lapszámunk 4. oldalán a mária-nap bagon címû cikk
képeit nem tóth mihály, hanem Kocsis miHály készítette.
Kocsis mihálytól elnézést kérünk.

fogadóóra

sze ret tük vol na tá jé koz tat ni a szü lõ ket az is ko la maj da -
ni jö võ jé rõl ab ból a szem pont ból ki in dul va, hogy te le pü -

lé sünk la kó i nak legnagyobb része ró mai ka to li kus hí võ nek
vallja magát. A kö zel jö võ ben vár ha tó ren de le tek sze rint az ál -
lam sze ret né le ven ni az is ko lák ter hét az ön kor mány zat ok vál -
lá ról, és ál la mi ke ze lés be ven ni. tudjuk, hogy az egyházi is -
kolák anyagilag többet tudnak
fordítani a gyermekek oktatására. 

Mi vel a fa lu la kos sá gá nak túl-
nyomó többsége ka to li kus nak
vall ja ma gát, most le he tõ sé günk
len ne ar ra, hogy a Galga men tén
egy ka to li kus egy há zi is ko la mû -
köd jön fa lunk ban, ami elõ se gí te -
né a ro ma ki sebb ség in teg rá lá sát
(be il lesz ke dé sét) is. Ezért lett vol -
na fon tos, ha a meg hir de tett gyû -
lé sen na gyobb lett vol na a szü lõk
rész vé te le. Az ott lé võ szü lõk tá jé -
koz ta tá sát az egy ház ré szé rõl
Karácsondi� Mi�hály atya vé gez te
el, aki ki elé gí tõ ma gya rá za to kat
adott az ér dek lõ dõk kér dé se i re.

Az ön kor mány zat sa ját ha tás -
kör ében is el in dít hat ta vol na az
is ko la át adá sát az egy ház ré szé re,

de kö te les sé gé nek érez te, hogy ezt a fel mé rést elõbb el vé gez ze
a fa lu la kos sá ga kö ré ben.

Ezért vár juk no vem ber vé gé ig az ös  szes most vagy a kö zel -
jö võ ben ér de kelt té vá ló szü lõ vé le mény nyil vá ní tá sát írá sos
vagy szó be li for má ban ön kor mány za tunk nál. Az írá sos nyi lat -
ko zat nyom tat vá nyát itt mel lé kel jük.

Függőben az iskola ügye

Alulírottezennyilatkozatommalmegerõsítemazon

véleményemet,hogyabagiAranyJánosÁltalánosIskola

arómaikatolikusegyházirányításaalákerüljön.

alá írás kézzel:

alá írás nagybe tûk kel:

lakcím:

Ok tó ber 16-ára hir det tük meg „Ön dönt” cím mel a szü lõk kö zöt ti 
köz vé le mény-ku ta tást a mû ve lõ dé si ház ban

Nyilatkozat

A szink ron nyug dí jas Egye sü let
né  pi ze ne ka ra sze ret né kö szö ne tét
nyil vá ní ta ni tóth tihamérnének
(Er zsi ké nek) azért, hogy fér je félt ve
õr zött nagy bõ gõ jét ze ne ka runk nak
ado má nyoz ta.

Ezért, az el nök ség dön té se
alap ján, tisz te let be li tag já vá fo gad -
ja az egye sü le tünk Er zsi két, és
dísz ven dég ként sze re tet tel fo gad -
juk és vár juk min den to váb bi ren -
dez vé nyün kön.

Bal�ász�Já�nos
A szink ron nyug dí jas Egye sü let 

el nö ke

!

KöszönEt

Szeretettelhívunk,
várunkmindenkit,

2011. de cem ber 3-án 
15 órá ra a mû ve lő dé si ház ba,
acSAlÁdoKÉVE alkalmából

rendezettAdVENTIdÉluTÁNRA.
Azirodalmimûsorutániszeretet
vendégségreszívesenfogadunk

süteménytésinnivalót.
Ren de zõk

Hí vo ga tó


