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L a tartalomból
KözHAsznúAK HAsznA

MAdárláttA vásárfiA

szürEti Bál

Benedek Miklós műszaki előadó
kimutatást készített arról, hogy
közhasznú munkásaink segítségével
önkormányzatunk mennyi pénzt
tudott megtakarítani.
3–4. oldal

2011. október 8-án tartotta a bagi
óvoda Mihály napi vásárral egybekötött névadó ünnepségét. Ettől
a naptól Iglice Napközi Otthonos
Óvoda lett az intézmény neve.
6. oldal

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

Pár éven belül megújulhat
a vasútvonal bagon

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. megbízásából, az UVATERV
ZRt. készíti a Budapest–Rákos–Hatvan vasúti fővonali vonalszakasz,
valamint az Aszód–Galgamácsa kitekintő irányú vonalszakasz korszerűsítési munkáinak terveit.
Az Európát behálózó vasúti fővonalak korszerűsítése, 160 km/óra
sebességűvé alakítása Európai Uniós
irányelv, támogatott project. Mivel ebbe a hálózatba a Bagon keresztülhaladó
Budapest–Hatvan fővonalszakasz is

beletartozik, nagyközségünket is érinti
a tervezett korszerűsítés. Jelenleg még
csak a szóbeli egyeztetések voltak, de a
tervezők heteken belül ígérték, hogy a
papír formában átadott előzetes engedélyezési tervlapokat, állomási hely-

színrajzokat, véglegesített formában
átadják.
A tervezett 160 km/óra sebesség természetesen nem lesz mindenhol tartható
a Budapest–Hatvan fővonalszakaszon,
jó pár helyen igen sokba kerülne a pálya
átépítése, természetvédelmi-, sűrű beépítettségi-, vagy egyéb okok miatt, így
ennek a szakasznak lesznek 120, illetve
100 km/óra sebességre korlátozó szakaszai is. Ami viszont tény: Máriabesnyőtől
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Hatvanig a gyorsvonatok tartani fogják a
160 km/órás sebességet, és a személyvonatok is 120 km/óra tempóban fognak
robogni. A Budapest–Bag viszonylatban a
menetidő gyorsvonat esetén (természetesen Aszódi felszállással) igen lerövidül
majd, de a személyvonat is feltehetőleg
negyed órával korábban érkezik majd be
a célállomásra.
A meglévő vonal 160 km/órás átépítése drasztikusan megváltoztatja majd a
bagi és aszódi állomás elhelyezkedését,
a jelenlegi szűk ív teljesen átépítésre
kerül. nézzük akkor röviden, amit eddig a tervezett beruházásról tudni lehet.
A (jóval) nagyobb sugarú ív miatt
teljesen elbontásra kerül a jelenlegi –
amúgy is elavult – bagi állomásépület,
és a lakatlan szolgálati lakás. szintén elbontásra kerül a teljes aszódi állomás,
vágányhálózattal, állomásépülettel együtt.
Az új pályaív bagi területeken fog futni,
a régi, elbontott vasúti pálya rekultiválásra kerül.
Az új bagi állomásépület nagyjából
a mostani Coop bolt helyén, illetve attól kicsit „arrébb”, a pálya fele fog felépülni. Mellette P+r parkoló épül,
buszfordulóval (a buszfordulót a volán
külön kérte, így mód lesz rá, hogy esetenként mentesítő buszok, illetve több,
kisebb települést egy vonalra felfűző,
bagi végállomási buszokat üzemeltethessenek). Mindez a közlekedés egységesítésének, a párhuzamok felszámolásának koncepciós elképzelésébe is beletartozik. Az elbontásra kerülő Coop
bolt helyett – amennyiben az üzletlánc
igényt tart rá – a mostani állomásépület melletti füves területen, a parkoló
végében új építhető.

közügy

Az állomásépület (és az egész állomás) egy egységes látványtervezetbe
tartozik: a Máv szeretné hasonló kinézetűvé varázsolni a hozzá tartozó építményeket.
Mindkét – átépített – peronunk fedett lesz. A peronok végében, nagyjából
ott, ahol most a lépcső található, egy
gyalogoshíd ívelné át a pályatestet,
amelyről mozgáskorlátozottak számára
is használható lift vezet majd le a peronokra (a lépcső mellett természetesen).
Mind az állomásépület, mind a peronok, mind a P+r parkoló (és természetesen a liftek is) megfigyelő kamerát kapnak, melyek képét az állomásépületben
ülő alkalmazott tudja majd ellenőrizni.
átépítésre kerül a jelenlegi, mára
már igen csak szűkösnek bizonyuló, annak idején csupán mezőgazdasági célra
tervezett, Peres felé vezető közúti híd is.
Az új híd szélesebb lesz, külön gyalogjárdával és kerékpárúttal ellátva. A híd
építésének idejére a felújított troszkás
(trockás) út fogja a gépjármű kapcsolatot biztosítani a falu két része (illetve
Bag és Aszód) között.

2011. novEMBEr

Az aszódi állomás, és pálya teljes
egészében bagi területekre kerül át, valamint a tervek szerint bagi területen
épülne meg az új Pft (pályafenntartás)
épület-együttese is. Az átépített aszódi
állomás is teljesen új állomásépületet
kap, fedett peronokat, csatlakozást az új
buszvégállomáshoz, valamint egy nagyméretű, katonai peront. (Ha megépül
elmondhatjuk, hogy Bag már akkora település, aminek két állomása is van!)
Az ívkorrekció miatt kis szakaszon a
Galga medrét is meg kell változtatni, és
a troszkás út is új helyen lévő csomópontban fogja a vasutat keresztezni. A
felszámolt, régi pályaszakasz helyén az
aszódi elkerülő út épül majd meg az elképzelések szerint, tehermentesítve ezzel az egyre inkább balesetveszélyesebbé
váló aszódi belvárost.
remélem, hogy a fent leírtak egyszer majd tényleg mind megvalósulnak,
és ezzel szebbé, könnyebben megközelíthetőbbé, gazdagabbá téve Bag nagyközséget.
BenedekMiklós
műszakielőadó

B Kistérségi híreK – www.aszodiKisterseg.hu

a többcélú társulás tanácsa május 18-i ülésérõl
Elsõkéntbeszámolóhangzottela2011.június27.és2011.
augusztus26.közöttiidõszakbanmegszervezett„Parlagfûelleni védelem” közfoglalkoztatási programról. A program lezárásra került, összesen 8 millió forint pályázati támogatás és
548ezerforintsajátforráskerültfelhasználásra.45fõnapi6
órásalkalmazásáranyíltlehetõségakistérség6településén,
akikközel400ezerm2 területettisztítottakmegaparlagfûtõl.
A Tanács a Társulás költségvetési szervei (Pedagógiai
Szakszolgálat,KistérségiIroda)közalkalmazottairészéreegyösszegûbérenkívülijuttatásbiztosításárólhatározott.
EzutánaTanácshozzájárultaVácszentlászlóKözségÖnkormányzataáltalkért2gyermekellátásához,biztosítjaakoraifejlesztésifeladatellátásáhozszükségestúlórakeretet.
ATanácselfogadtaa2012.évrevonatkozófeladat-ellátásitervet,melyszerintaTársulásazezévigyakorlatnakmeg-

felelõenkívánjafolytatniaközoktatási
szervezõifeladatok,apedagógiaiszakszolgálatifeladatok,apedagógiaiszakmaiszolgáltatások,a
szociális és gyermekjóléti feladatok, a belsõ ellenõrzési feladat,valamintamunkavédelmifeladatokszervezését.
VégezetülaTanácsazÉrtelmiSérültekGyöngyházEgyesületerészérepályázatitámogatónyilatkozatkiadásáróldöntött.
ATársulásiTanácsüléseirõl,akistérségbenzajlóaktuális
eseményekrõléspályázatilehetõségekrõlbõvebbenazAszódiKistérségÖnkormányzatainakTöbbcélúTársulásahonlapjánolvashatnak(www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségireferens
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A KözHAsznúAK HAsznA
1) A közhasznú munkások számának alakulása a
2011-es évben
idén a következő közhasznú munkásokat foglalkoztattuk,
illetve tervezzük foglalkoztatni:
január1–január31.
január31–március1.
március1–december31.
március1–június30.
május1–augusztus31.
szeptember1–december31.

13fõ
0fõ
3fõ
20fõ
5fõ
16fõ

8órás
8órás
4órás
4órás
4órás

Mivel a hídkorlát használt elemeit ajándékba kaptuk a váci Közútkezelőtől, azokat varga András képviselő úr ingyen
Bagra szállította, és azt a közhasznú munkásaink varga istván
segítségével építették be, a munka megtakarításának összege:
1 359 000 ft.
Fűnyírás
A közhasznú munkások legfőbb tevékenysége az állandó gépi
fűnyírás. Ezt hivatalos cégek a következő átlagáron végeznék el:
1000 m2-ig: 15-30 ft/m2
1000 m2 felett: 8-15 ft/m2

2.) A közhasznú munkások munkabérére,
a Polgármesteri Hivatal által kifizetett összeg

A 4 órás közhasznú munkások munkabérének nem egészen
5%-át (kb. 4,95%) kell-, a 8 órás közhasznú munkások munkabérének augusztus 31-ig nem egészen 20%-át (19,8%); míg
szeptember 1-től, a közvetlen költség támogatás idei elmaradása miatt, nem egészen 30%-át (29,7%) kell majd a Polgármesteri Hivatalnak kifizetnie. Az idei munkabérek alakulása a
pénzügyi nyilvántartás szerint a következőképpen alakult július végéig:

2011 01–07. hó közhasznú munkásoknak
kifizetett munkabérek

január
február
március
április
május
június
július

kifizetett
munkabér
542985Ft
121400Ft
1046913Ft
831500Ft
1227489Ft
1203682Ft
591000Ft

munkáltatói
járulékkal növelve
689591Ft
154178Ft
1329580Ft
1056005Ft
1558911Ft
1528676Ft
750570Ft
összesen:

tényleges
bérköltség (*)
254117Ft
56815Ft
489955Ft
281795Ft
415996Ft
395891Ft
276588Ft
2 171 158 Ft

Az ár a terület simaságától, tagoltságától, meredekségétől
függ. A faluban 96 300 m2 lekaszálandó fűfelület van. Ezt ez
idáig háromszor végigkaszálták már a közhasznú munkások.
A fűkaszálás költségei (benzin, damil, kisebb javítások,
karbantartások): 362 000 ft. A fűkaszálás, vállalkozóval történő elvégeztetése esetén, a kifizetett összeg a következőképpen alakult volna (a terület tagoltsága – sok árok – miatt
16 ft/m2 áron számolva: 4 622 400 ft. Költségmegtakarítás:
4 622 400 -362 000 = 4 260 400 ft.
Polgármesteri Hivatal festése

(*) a központi költségvetésbõl kapott támogatás levonása után
minketterhelõténylegesbérköltség

3.) A közhasznú munkások által végzett munkák
költségmegtakarítása

Az alábbiakban összeszedtem az idei évben ez idáig elvégzett munkák költségvonzatát, munkák szerint csoportosítva.
Troszkás hídkorlát javítása
A troszkás híd korlátjának
javítására árajánlatot kértem
az M3 autópálya felügyelet
által ajánlott, ilyen tevékenységekkel foglalkozó, olcsónak
mondott, cégtől. Ők a régi
korlát elbontására, új korlát
telepítésére 1 359 000 ft-ról
adtak árajánlatot.

A polgármesteri hivatal legtöbb helyisége újrafestésre került,
mely számtalan részmunkát vont maga után: vakolatleverés,
glettelés, helyenként gipszkartonozás, simítás; 3,05 m-es átlagos belmagassággal és 272 fm fallal számolva (összesen 816
m2 falfelület), az anyagköltségek (festék, festőszerszámok,
pormaszkok, gipszkarton, gipszkarton tartozékok, stb…) levonása utáni költségmegtakarítás: 2 121 600 ft.
A vivatal hőszigetelt álmennyezetének építési munkái
A polgármesteri hivatal legtöbb helyisége hőszigetelt álmennyezetet kapott (összes elkészített álmennyezet: 176 m2).
Mivel a megmaradt anyagokat a munkák befejeztével a vaszil Kft. visszavásárolta a hivataltól, így az anyagköltség a következő volt: 382 400 ft.
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Az álmennyezet készítésének munkadíja hasonló kaliberű
intézménynél kb. 2200-2250 ft/m2. 2200 ft-tal számolva, a
közhasznú munkások által elvégzett munka költségmegtakarítása: 387 200 ft. Ennél a munkánál az anyagárat nem vonom le a megtakarításból, hiszen azt akkor is ki kellett volna
fizetni, ha vállalkozó csinálta volna a munkát, és ennek költsége a hőszigetelés miatt a fűtési költségben meg fog térülni
pár éven belül.

Ároktakarítási munkák

Radiátormosás

A közhasznú munkások kitakarították az összes főút melletti
vízáteresz alatt a vízelvezető árkot, valamint két nagyobb
ároktakarítási munkával is végeztek: a Malom utca levezető
árkával, és az ördög-árokkal. Az ároktakarítási munkák becsült költségmegtakarítása: 162 000 ft.

A polgármesteri hivatal összes radiátorát a közhasznú munkások leszerelték, átmosták, hasonlóan a komplett fűtési rendszerhez. összehasonlításul a művelődési ház radiátor-mosási
munkái szolgálhatnak, ahol azt vállalkozó végezte el. A radiátorfelületek összehasonlítá-sával, ezen munka költségmegtakarítása: 242 000 ft.

Szemétszedés, és egyéb tevékenységek
A közhasznú munkát végző
asszonyok legfőbb tevékenysége a szemétszedés. A fentieken
túl a közhasznú munkások szinte mindennap kisebb-nagyobb
feladatot is elláttak, pl. szállítás,
kisegítő tevékenység, takarítás,
hólapátolás, stb. Ezek összes
költségmegtakarítását nehéz
megbecsülni, viszonyítási alap
hiányában, de az a 400 000 ft-ot
biztosan eléri.

Egyéb szakipari munkák
A közhasznú munkások a fentieken túl számos egyéb szakiparinak mondható munkát végeztek el az elmúlt hónapokban.
ilyen volt pl.: a hivatal épületével szemközti buszmegálló burkolatának javítása, kisebb útjavítási munkák, betonozások, iskola fapavilon kövezési munkái, valamint nem utolsó sorban
3 életveszélyes, hatalmas fa kivágása stb… Ezen munkák
összes (becsült) költségmegtakarítása: 750 000 ft.

A fenti bérköltségek összesen: 2 171 158 ft-ot tesznek ki.
Költségmegtakarítások összegzése: 1 359 000+4 260 400+
2 121 600+387 200+242.000+162 000+750 000+400 000
= 9 682 200 ft.
A költségmegtakarításból a bérköltségeket levonva – azaz
a közhasznú munkások eddigi haszna tehát a következő:
9 232 200 –2 171 158 =7 081 042 Ft.
BenedekMiklósműszaki előadó

3-as út körforgalmi
csomópontja
ANemzetiInfrastruktúraFejlesztõZRt.megbízásából,aPARTNERMérnökiIrodaKft.készítia3.sz.fkl.út–3105j.útkörforgalmi
csomópontterveit.
Amellékeltképakörforgalomforgalomtechnikai tervlapját tartalmazza. A project
jelenlegtúlvanazengedélyezésifázison,a
kivitelezésitervekelfogadásravárnak.
MivelaberuházástaNIFfinanszírozza,
nagyközségünkneknemsokbeleszólásavanabba,hogymikorkezdikelaztépíteni:amintaMagyar
Állam biztosítja rá a szükséges
keretet. Jelen pillanatban, a legutolsó tájékoztatás szerint, jövõ
év (azaz 2012) tavaszán indulna
elaberuházás.
Benedek Miklós
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1956 október 23–november 4.
TIZENKÉTNAPIGTARTódIcSõIdõSZAK,MElyAZEGÉSZVIlÁGcSodÁlATÁTKIVíVTA
2011. október 21-én emlékezett meg falunk lakossága
az 55 évvel ezelõtti forradalomról és szabadságharcról
a mûvelõdési házban.

Baczoniné Felszeghy Katalin, Katona-Dénes Krisztina
és Begidsan Melinda

Fotó: Könczöl Rita

A műsor a faforgács színtársulat és az Arany János általános iskola diákjainak közös irodalmi összeállításával kezdõdött, majd Baczoniné felszeghy Katalin emlékezett
vissza az '56-os eseményekre. Ezt idézzük most:
„Ötvenötéve1956.október23-ántörtkiaforradalomés
szabadságharcMagyarországon,decsak1990-tõlleheterrõla
naprólhivatalosanismegemlékeznünk,ésvégreellenforradalomhelyettigazinevénnevezniaztatizenkétnapigtartódicsõidõszakot,melyazegészvilágcsodálatátkivívta.
Énakkorkezdtema7.osztályt,abátyámelsõgimnazista
volt.Jólemlékszemaz56-oseseményekelõttiidõszaknehézségeire, mindazokra, amelyeket én tapasztaltam. A Thököly
úton laktunk, félúton a Keleti és a Bosnyák tér között. (...)
Nagymamaneveltkettõnketabátyámmal.Nagymamapedagógusvolt,segynapbehívattákatanácsba–akkorígyhívták
azönkormányzatot–,ésközöltékvele,hamégegyszermeglátnakminketatemplomban,elbocsátjákazállásából.Emiatt
többet nem járhattunk templomba, hiszen a nagyi keresete
voltmindenmegélhetésialapunk.(...)
Emlékszemarra,mikoregyéjszakaazávósokránktörték
azajtót,nagymamátafalhozszorították,ésüvöltvekeresték
rajta a férjét, akit bûnös gazembernek, disznónak neveztek.
Kettõnkrerákiáltottak,hogymozdulnisemerjünkazágyban,
éshagyjukabbaasírást,mertmiismegjárhatjuk.Nagymama
hiábamondta,hogyõözvegy,aférjemégazI.világháborúban
meghalt, végiglökdösték a lakáson, mindenhová benéztek,
mégalisztesládábais–amibenmárrégnemvoltsemmi–,s
csakazutánfogadtákelbizonyítékkéntnagyiszemélyiigazolványát,amelyözvegykéntjelölteanevét.Akkorbocsánatkérés
nélkül,dühösenelrohantak,deelõbbmegfenyegettekminket,
hogy minderrõl a saját érdekünkben jobb lesz hallgatnunk.
Hónapokigsírvaébredteméjszakaarémálmoktól.(...)
Ezértaztán,amikormegtudtuk,hogyledöntöttékadiktatúra, az önkényuralom istenének, Sztálinnak a nyolc méter
magas szobrát, és mindenhol fellázadt a magyarság, nem
ismerthatártazörömünk.Azegészháromemeletesházunklakói
összejöttek,egymástöleltük,nevettünkésboldogantárgyaltuk
az újabb és újabb híreket. Aztán a légó pincébe leköltözve
együttaggódtunkaharcolókért,együttsirattukahalottakat,
együttimádkoztunkamagyarságért.
Amikorvégetértekaharcok,súgylátszott,gyõzöttaforradalom,ésaszovjethadseregkivonultBudapestrõl,óriásivolt
az öröm. De láttuk a Keletinél és a Bosnyák térnél a kiégett
harckocsikat,afelszaggatottmacskakövekbõlépítettbarikádokat,abombáktól,lövedékektõlsérültházakat,avérnyomáta
kövekenésafalakon,ésláttukazeltemetetthalottakatis,akiknektöbbségealigvoltidõsebbnálunk,sírjaik atvirágokborították,smécsesekégtekkörülöttük.Megrendítõvolt!
Sazutánemlékszemarraaborzalmashajnalrais,amikor
remegnikezdettalattunkazágy,rezegtekazablakok,ésfémes
csikorgástöltöttebeafülünket.Visszatértaviláglegnagyobb

Muharay Elemér Népi Együttes: El kell menni katonának!

hadserege tankjaival, hogy eltiporja egy engedetlen nép szabadságharcát. Sírtunk, imádkoztunk, újra sírtunk és tudtuk,
hogymindenhiába.
Legyõztekminket.
Akitudott,menekült,tízezrekhagytákelazországot.Rátapadtunk a rádióra, hátha hírt hallunk 1-1 ismerõsünkrõl.
Azutánbosszútálltahatalomazokon,akiketeltudottfogni.
De egy népet nem lehetett bebörtönözni! Megfélemlíteni
igen,demindenkiszívébenottéltabüszkeség,hogymegmutattukavilágnak,hogyelégvoltarabságbóléselégvoltabból
arendszerbõlis,hogyszembemertünkszállnimi,Dávidok,a
hatalmasGóliáttal,aSzovjetunióval.Olyanokvoltunk,mint
az1848-asmárciusifiatalok!
Ezértnemszabadelfelejteniazokatahõsöket,akikalegnagyobbkincsüket,azéletüketáldoztákahazájukértésértünkis.
Azutódokértis,mertmáslenneavilág,haõk,ottnem
vállaljákatörténelmiszerepüket,küldetésüket.
Aztánegyországmutattamegmindenüldöztetésésbüntetésellenére1957-benhalottaknapján,hogynemfelejt,hogy
érzéseiben,vágyaibanugyanolyan,mint1956-banvolt,amikormindentilalomésfenyegetésellenéremindenházösszes
ablakábanottégtekazemlékezésgyertyáinaklángjai.
Eztsemfogomsohaelfelejteni,hiszenezisakkoregynémalázadásvolt.
Eztagyertyalángotgyújtsukmeggyermekeinkszívébenis,
hogyõksefelejtsékelelõdeinkküzdelmét!”
A megemlékezés a Muharay Elemér népi Együttes Elkell
mennikatonának címû táncszámával zárult.
-kr
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MAdárláttA vásárfiA
NÉVAdóÉSMIhÁlyNAPIVÁSÁRAZóVodÁbAN

Október 8-án, szombaton tartottuk meg intézményünk
névadó ünnepségét vásárral, és ehhez kapcsolódó játékokkal egybekötve. Mostantól Iglice Óvoda vagyunk!
Hogy mi is az az iglice? A meghatározás szerint tüskés,
szúrós növény, de a népdal szerint lehet madár is. A
névadáshoz egy gyönyörû fatábla készült SzékelyIlonka közvetítésével, amit Erdélyben faragtak, rajta az óvoda logója látható. Ezt leplezte le ezen a szombaton az önkormányzat képviseletében Balázs János képviselõ úr. Jelenlétükkel sokan
megtisztelték a rendezvényt, többek között Karácsondi Mihály plébános úr, BenedeknéÁginéni a hitoktatónk, Szásziné
GyõriÉva iskolaigazgató asszony és NagyJánosnéigazgatóhelyettes asszony, valamint a környékbeli óvodák vezetõi. na
meg persze gyermekeink szülei, hozzátartozói.
A gyerekek, a szülõk, az óvoda jelenlegi és nyugdíjas dolgozói lelkesen készülõdtek erre a napra. sorra készültek a
vásárfiák, gyûltek a termések, a tökök, sorolták a gyerekek
a kikiáltókat, mondókákat. sajnos kicsit szomorkásan, hûvösen indult a reggel, de szerencsére tíz órára már kisütött a
nap, így jókedvûen várakoztunk az ünnepség kezdetére.
A köszöntõ, a névadó, a plébános úr áldása után mindenki megcsodálhatta, milyen jól illik a homlokzatra az új tábla.
Ezután sorra következtek a csoportok kis mûsorai – dallal,

mondókával, kikiáltóval. sok finom süteményt sütöttek a szülõk és az óvoda dolgozói, ezeket, és a közösen elkészített
egyéb portékát a mûsor után lehetett megtekinteni a vásáros
asztalnál. volt is mit nézni rajta, hiszen roskadozott a színes,
érdekes és finom árutól! vásároltak hát kicsik, nagyok hamarost. igazi, színes vásári forgatag alakult ki, ahol mindenki jól
érezte magát. Még lángost is ettünk SzabónéMartonosiKatalinfelajánlásával. Köszönjük neki a finomságot!
A falatozás, vásárlás közben az óvó nénik által termésekbõl készített gazdasági udvart, az általunk kitalált, megfestett
kukucskálós, fényképezkedõs táblát; a lócán pihenõ „Józsi
bácsi, Julcsi néni” bábukat lehetett körbejárni, bámészkodni,
fényképezni.
végül az óvó nénik a „Jankó szerencséje” címû mesejátékot játszották el, amit a gyerekek a gyereknapon már láthattak, de most is jót nevettek az együgyû legény csereberéin.
szerencsére sima tanár bácsi gondoskodott a hangosításról,
így a nap folyamán mindent jól lehetett hallani. igazán élménydús napot zárhattunk egy óra felé.
Köszönet mindenkinek, aki bármivel – akár jó szóval,
akár tettel, kézmûveskedéssel, portékával, munkával – segítette ennek megvalósulását!
Az iglice Óvoda dolgozóinak nevében:
GeizernéPéliMelinda
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Megrendezte első irodalmi délutánját
a legyen az ön szívügye is Alapítvány
2011. szeptember 24-én az Aszódi
Evangélikus Gimnázium aulája adott
otthont a Legyen az Ön szívügye is
Alapítvány jótékonysági délutánjának. A rendezvény teljes bevételét
az Aszódi Rendelőintézetet támogató alapítványnak ajánlották fel.
Az irodalmi délutánon gyermekektől az idősekig, ismert és kevésbé ismert fellépők szórakoztatták a
kedves nézőket. A szünetben és a műsorszámok alatt kiállítások sora várta az
érdeklődőket. A délután színvonalát a
koronázási ékszerek hiteles másainak
kiállítása emelte. Aki, nem tudott eljönni, az se keseredjen el, mivel a kezdeményezés vándorútra kel, és legközelebb
november hónapban ikladon kerül
megrendezésre az Aszódi rendelőintézet
javára szervezett jótékonysági rendezvény. reméljük, hogy ez a jótékonysági
délután sorozat segít összekovácsolni az
önkormányzatokat, a lakosságot és a rendelő dolgozóit, és ez az összefogás, csak
erősödni fog, ha isten ne adja, a rendelőintézet sorsa kérdésessé válik. A lakosság segítségével és a közös együttmű-

ködéssel a rendelőintézet finanszírozási
problémáit nem tudjuk megoldani, de
komfortosabbá tudjuk tenni a járóbetegellátást intézményünkben, mint ahogy a
jótékonysági délután alkalmával összegyűlt 510 000 ft-ból is már több mindent sikerült megvalósítani, ill. a betegekre fordítani. 92 000 ft-ért a labor
kémiai automatájához sikerült egy fontos alkatrészt beszerezni. 45 000 ft-ért
sürgősségi táskát vettünk. 10 000 ft-ért
textíliákat vásárolt az alapítvány. A legközelebbi fontos feladat a rendelőintézet padozatának a lecserélése, hogy kényelmesebben tudjanak várakozni a betegek. Már
folynak a tárgyalások a padokat gyártó

céggel, ám egyelőre csak elkezdeni tudják
a cserét, mivel az összes pad cseréjére még
nem elegendő a pénz. Bízunk benne, hogy
előbb-utóbb maradéktalanul sikerül megvalósítani a még hátralevő teendőket.
Ehhez kérjük az önkormányzatok, és a
lakosság támogatását.
Köszönjük mind a résztvevőknek,
mind a támogatóknak az önzetlenül, ingyenesen nyújtott segítségüket, és várunk mindenkit szeretettel következő
rendezvényünkre!
Az Aszódi rendelőintézet megsegítése legyen az ön szívügye is!
Legyenazönszívügyeisalapítvány
kuratóriuma

A tErMÉszEt, az mindig Él-HAl ÉrtEd!
2008-ban kezdõdött. Egy párás-ködös hajnalon. Ott
zubogott a háttérben a dzsungel-szerû, hideg levegõt
árasztó erdõsség kapujában. Azt mondják a „régiek”,
hogy itt már a nagyszüleik is oltották szomjukat…
meg, hogy valamikor ezt bizony nem is Petõfinek hívták, hanem Máriának…
szóval ott zubogott a maga megszokott, évszázadnyi
nyugalmával és hozamával. „Csak” vízért mentem, de
ott ragadtam. nem volt más „látogató”. néztem, hallgattam.
s üzent a csendben: azt éreztem, hogy azonnal segítenünk kell neki.
szemét, mocsok, rendetlenség, kuszaság.
Ez jellemezte akkor a Petõfi-forrás környezetét. lehet, hogy pont frekventáltsága okozta
ezt a helyzetet, amibe került, de mi, emberek
ennek örülünk, mert könnyen megközelíthetõ helyen, nagy parkolókkal a bejáratánál végzi oly régóta szolgálatát: ontja bõven magából
a mindig hideg és friss forrásvizet. állandó
vízhozamú. És, valljuk be, ingyen van… ezért
általában kígyózó sorok állnak itt nagy ballo-

nokkal, vagy épp sok kicsivel. állnak, várnak, mert vizet vinni, s inni jó dolog. Mi is ezt tettük amúgy, egészen addig a bizonyos napig. valami bekattant, s elkezdtünk törõdni vele.
szándék kezdett motoszkálni, hogy tegyük szebbé. Ezt pedig
rohamtettek követték… majd elszánt gondolatok, hogy legyen a gondoskodás – ha nem is állandó, de – rendszeres,
mert az jó, akkor érzõdik, hogy még sincs egymaga, van neki
„gazdája”. így van ez most már, hogy évente kétszer kivonulunk, hogy szebbé, még szebbé tegyük. Mert az jó. Jólesik az
embernek. Kicsit mintha teremtenénk. rendet.
És! van foganatja: idén olyan jó volt, hogy
a kicsi szemétszedést követõen már csak a természet adta dolgokkal kellett foglalkoznunk,
így gereblyézni, bozót-írtani, kapálgatni, ásni,
metszeni. Annyira szívet melengetõ volt látni,
érezni, hogy most már egész biztosan mások is
Mellé álltak. Már nemcsak egy víznyerõ hely,
hanem tisztességes forrás, kérem szépen!
Köszönjük minden jó szándékú embernek,
hogy gondot visel rá!
DobosCsaba
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András nAPi BúCsú
falunk védõszentje szent András
apostol, neve napjához legközelebb esõ vasárnap búcsú lesz Bagon.

A búcsú

Katolikus teológiai fogalom. A latin
indulgentia szó magyar megfelelõje,
melynek jelentése: készség a kegyelem
gyakorlására, amely az isten színe elõtt
már megbocsátott bûnökért járó ideigtartó büntetések részleges
vagy teljes elengedését jelenti. A magyar elnevezés az elengedés
gesztusát fejezi ki. A búcsú elnyeréséhez szükséges a megfelelõ
elõkészület, az elõzetes bûnbánat, a kiszabott feltételek teljesítése. Egy-egy templom védõszentjének ünnepét is búcsúnak nevezik az ünnephez kötõdõ búcsú miatt. A búcsú isten színe elõtt, a
már megbocsátott bûnökért járó ideigtartó büntetések elengedése, amelyet a katolikus hívõ, aki megfelelõen felkészült, és teljesítette a kiszabott feltételeket, elnyer az Egyház segítségével,
amely mint a megváltás szolgálója, Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli, és abban részesítheti tagjait"A búcsú javára válik nemcsak az egyes lelkeknek, hanem az egész keresztény társadalom életének, mert figyelmeztet a bûn gonoszságára; továbbá a szeretet gyakorlására
serkent, amikor az elhunyt hívek javára ajánljuk; ugyanígy felébreszti az istennel való teljes kiengesztelõdés reményét.

A búcsú elnyerésének követelményei:

Alapfeltétel a búcsú elnyerésének vágya. A kegyelem állapota nélkül nem lehet búcsút nyerni. Emellett három feltétele van a búcsú elnyerésének: a szentgyónás, szentáldozás, imádság a pápa
szándékára. A feltételeket húsz napos idõtartam során lehet teljesíteni annak a „jó cselekedetnek” a végrehajtása elõtt vagy után,
amely a búcsú elnyeréséhez még szükséges az elõírás szerint.
a jó cselekedet lehet vallásos, irgalmassági, vagy bûnbánati:
végezzünk egy vallásos látogatást, látogassuk meg szükséget
szenvedõ vagy nehézséggel küzdõ testvéreinket, és megkülönböztetett figyelemmel forduljunk hozzájuk, „mintegy zarándoklatot végezve a bennük jelen lévõ Krisztushoz”, jelentõs

hozzájárulással támogassunk vallási vagy szociális jellegû mûvet; szabad idõnk jelentõs részét szenteljük közérdekû tevékenységnek, legalább egy napon tartózkodjunk a felesleges fogyasztástól, vagy böjtöljünk, vagy tartózkodjunk a húsételtõl

Szent András a szkíták térítõje

nem tudni, a legendát szülte-e névünnepe, vagy legendája miatt
lett a hónap apostola, mindenesetre senki sem illik a tizenkettõbõl nála jobban nyilas havának elsõ dekádjába. Eleink a hónapot
is róla nevezték el. András, a halász Péter apostol fivére, maga is
halász volt. Elsõként követte Krisztust. Életrajzát az apokrif András cselekedetei tartalmazza, és az Arany legenda szerzõje költi újra. Eszerint térítõ útján eljut a sztyepplakó szkíták közé is, ezért
hagyományosan õt tekintik a „szkíták térítõjének”. A „szittyák”
– bármilyen népcsoportot is fedjen e név – már az ókorban hírhedt nyilazó nép voltak, magukat a „szarvas népének” nevezték,
és legfõbb istennõjüket, aki nagy vadász hírében állott, a görögök
Artemisszel azonosították, õsanyjuknak pedig, egy görög rege
szerint, kígyófarka volt.

Szent András vértanúhalála

válaszolt András:„Ha félnék a kereszthaláltól, nem prédikálnám a kereszt dicsõségét. Azt akarom, hogy halld a kereszt titkát, hátha elhiszed, és fölismervén tiszteled, hogy üdvözülj!”
Akkor elkezdte föltárni elõtte a szenvedés titkát, és öt érvvel
próbálta meggyõzni, hogy az mennyire illõ és szükséges. Az elsõ
ok az, hogy mivel az elsõ ember fa által vétkezett s hozta a halált
a világba, illõ volt, hogy a második ember fán szenvedve ûzze el
azt. A második, hogy mivel a szeplõtelen földbõl alkottatott a törvényszegõ, illõ volt, hogy szeplõtelen szûztõl szülessék a megbékéltetõ. A harmadik, hogy mivel ádám zabolátlanul a tiltott étel
felé nyújtotta ki a kezét, illõ volt, hogy a második ádám a kereszten nyújtsa ki szeplõtelen kezét. A negyedik, hogy mivel ádám a
tiltott édes ételt megízlelte, illõ volt, hogy Krisztus epét egyék, s
így a rosszat az ellenkezõjével ûzze el. Az ötödik, hogy mivel
Krisztus nekünk adja a maga halhatatlanságát, illõ volt, hogy magára vegye a mi halandóságunkat. Ha ugyanis isten nem lett volna halandóvá, az ember nem válhatott volna halhatatlanná.

tündérvölgy színes mesevilága

Begidsan Melinda, Faragó Csaba, Paltán Bernadett, akik nemcsak báboztak... A negyedik
szereplő a képen nem látható Begidsan Ottó volt.

2011.október17-énaTündérvölgy bábszínház három elõadásos sorozatának elsõ darabjátláthattákAz utolsó kincs
címmelkicsikésnagyokamûvelõdési házban. bár ez az
elõadáskorábbanmárlátható
volt a falunapon mégis egészenmásvolt,mintakkor.ha
lehetmégszórakoztatóbb,színesebb,élvezetesebb.
A sorozat következõ elõadása A király új ruhája címmel 2011. november 14-én
leszújidõpontban,16 órakor.
Menjenelmindenki,megéri!
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A Muharay Együttes nyári kalandjai
Bár a bagi közönség elõtt csak a Falunapon és Rétesfesztiválon tudott bemutatkozni együttesünk ezen a nyáron, több izgalmas esemény és fellépés is adódott a Muharay táncosainak életében.
Június elsõ napjaiban több táncosunk is egy televíziós játékfilm forgatásán vett részt a szentendrei skanzenben.
A film Móricz zsigmond Égi madár címû novelláját dolgozza
fel VitézyLászló rendezésében és olyan nagynevû színészekkel
volt lehetõségünk együtt dolgozni, mint Radó Denise, Szirtes
Ági,AndrádiZsanett,TenkiRéka,CsányiSándor,EperjesKároly,
GáspárSándor,GáspárTibor,SzarvasLászló,ReviczkyGábor
és Kerényi Imre. néhány alkalommal csak pár táncos vett
részt a forgatásokon, de az éjszakai forgatások során, amikor a báli jeleneteket vettük föl, szinte minden táncos ott
volt. Már maga a múzeumi éjszakázás is nagyon érdekes seelejénegyműsorszámvolt,akishölgy,akiittállt,mégnem
volt, de a forgatás a nagynevû színészekkel „megfûszerezve” asszony, mégis e produkció többet jelentett puszta hagyokülönösen izgalmassá és emlékezetessé tette ezt a néhány mányőrzőműsorszámnál.Akiasszonykéntülitt,vagykészül
napot, amit tovább erõsített a fiúk, férfiak bajsza, amit kife- arra,hogycsaládjalegyenésédesanyáváváljon,ésennekazáljezetten a film kedvéért növesztettek meg.
dásnakagondolataibaegykicsitbelehelyeztemagát,akkorérezA nyár következõ nagy eseménye a táncosok számára a Mû- heti,hogyazéletdolgaibanvalahogyvisszakelltérnünk,vagy
vészetek völgye záró hétvégéjén való bemutatkozás volt. Anya- erõsítenünkkellabelsõtörténeteket,hogylegyenújralelkünk.
szövetségünk, a Muharay Hagyományõrzõ szövetség volt a há- Hogyszakadjonfölbátranalelkünkbõlazõsidallam,megaz
zigazdája a völgy taljándörögdi eseményeinek, így az ország õsiénekek.Mertezekhordoztákalélekvilágát.”
különbözõ pontjairól érkezett hagyományõrzõ együttesek muAmikor az elsõ vasárnap eljött a fiatal pár a templomba,
tatkoztak be itt a fesztivál 1-1 napján. A bagi csoportot érte az amikor a lányból asszony lett, akkor liturgikusan is a Jóisten
a megtiszteltetés, hogy a rendezvény záró hétvégéjének két elõttazIstenáldásátkérvemegáldottaapapazújaszszonyt,és
napján szórakoztathatta a közönséget, akik nagy számban meg- azértimádkozott,hogyfiaiknakfiaitmindakettenláthassák,az
jelentek a kellemetlen, esõs, sáros idõjárás ellenére is. Együtte- életüklegyenhosszúésboldog,saszentektársaságábanjussasünk a bagi lagzi eseményeit mutatták be a közönségnek, de ez- nakamennybe,ahogyananászáldásmaiszövegeszól.Sazelúttal nem csak a színpadon, hanem taljándörögd ucáin, így e bocsátóáldásban,hogy„találjatokazéletbenõszintejóbaráfalu épületei szolgáltatták a díszletet a lakodalom jeleneteihez.
tokra,éljetekmindenemberreligazbékességben",ezszólhatahHéraÉva, a szövetség elnöke így ír naplójában a szombati hozafiatalpárhoz,akinekazéleteazÚristenelõttmozdul,de
napról:„Atervazvolt,hogyezenakétnaponnemaszínpadon, szólhat mindegyikünkhöz is. És szól is. És ennek a hirdetõivé
hanemVigántpetendenrendezzükmegalakodalmat,afaluésa akartennibennünketazIsten,hogyamegéltörömünketsugávendégekrészvételével.Azesõmiattnemígylett!Afalukocs- rozzukmásoknak.Ezzeltudunkmásnaktáplálékotadni.”
májahelyettafagylaltosbódéelõttbúcsúztakalegények,asáA nyár utolsó jelentõs eseménye az augusztus 20-i ünnepi
torelõttiszárazabbrészenöltöztettékés
nap volt, amikor is hagyományõrzõ
búcsúztattákamenyasszonyt,ésakézegyüttesünk a Mesterségek ünnepén
mûves sátrak elõtt vonult az esküvõi
szerepelt a Budai várban, ismét a
menet.Anapiskibújt,hétvégelévéna
Muharay szövetség rendezte programvölgyközönségisbízottajóidõben,egyban együtt a kalocsai, rábaközi és sárre többen gyûltek körénk. Amikor felközi táncosokkal. délelõtt viseletbehangzotta„Köszönömanyám...”,megmutató keretein belül ismertettük meg
A Muharay Együttes hagyományos
lepõdve láttam, hogy többen könnyet
a közönséget a bagi ruhák sokszínûséévzáró gálaműsora
törölnekkiaszemüksarkából.Atöbbi
gével, délután pedig a Clark ádám téri
idén 2 időpontban kerül megrendezésre
aztánvalóbanolyanvolt,mintalakokenyérszentelésen mutattuk be táncadalom, a sátor tömve, mindenki részt
inkat. A napot gálamûsor zárta, melyet
a bagi Dózsa György Művelődési
akartvenniamulatságban,voltegymás
ha
talmas tömeg követett figyelemmel a
Házban:
taposása, porfelhõ és a közönségnek is
vár savoyai-teraszán.
jutottlakodalmisütemény.”
Jelenleg az együttes csoportjai az
vasárnap pedig a szentmisén újaszimmár hagyományos évzáró gálamûszony szenteléssel folytatódott a fesztisorra készülnek, mely az eddigiektõl elJegyek 1.000 Ft-os áron vásárolhatók
vál programja, melyrõl Illés Sándor,
térõen – a zsúfoltság enyhítése érdekéaz együttes próbáin
taljándörögdi plébános így beszélt a
ben – 2 alkalommal, december 10-én
illetve az Árvácskás virágüzleben.
szentbeszédben:
18 órától és 11-én 17 órától kerül
„Testvérek,akikittvannak,hivõembemegrendezésre, melyre minden érdekMinden érdeklődőt
rek!Ezatörténet,amitláthattunkamilõ
dõt szeretettel várunk.
szeretettel várunk!

MUHARAY
GÁLAMŰSOR
2011

2011. december 10. 18 óra
2011. december 11. 17 óra
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„nagyon szomorú voltam másnap
emlegettem a tegnapot”
Nyolcadikosok tollából ollóztunk:

w október 15-én volt a szüreti bál,
amin a 8.-osok táncoltak. A bíró és a
bíróné: BagiGyörgy és KatonaAnna, a
kocsmáros és a kocsmárosné: Maksa
Dominik és VargaBianka voltak. Őket
úgy lehetett megkülönböztetni a többiektől, hogy más volt a ruhájuk. 14
pár táncolt… (JónásAlexandra)
w A szüreti bál már régen hagyomány
Bagon. A szüreti bálra Péter Andris
készített fel minket. szeptember 5-én
volt az első táncpróbánk, ekkor ismerkedtünk meg Andrissal. Már az is
tetszett, hogy teljesen más volt, mint
az előző évben. nagyon eredeti volt,
hogy HorváthnéBankóEdit néninek
köszönhetően már a hívogató szövege is más volt. A tánc remekül sikerült. Jólesett, hogy Bence, aki tavaly
volt nyolcadikos, végig mellettünk
gyalogolt 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 próbá-

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. (VargaGábor)
w Mikor megérkeztek a hintók, felszálltunk 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 táncoltunk. A kíváncsi emberek, illetve
rokonok, akik végigkísérték utunkat,
megnéztek minket. A tánc után kaptunk egy kis pogácsát és rétest, hogy
újult erővel folytassuk utunkat a cél
felé, ami a művelődési ház volt.
(HarasztiDóra)
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 nyitó-

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 „szülőtánc”, azután pedig ment minden,
ahogy menni szokott, 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. (SomoskőiZsófia)
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.
(KovácsVeronika)
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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
1. NKKinizsiTlFc
12
9
2. AlsónémediSE
11
8
3. ÚjlengyeldSE
12
6
4. VerõceSE
11
6
5. PilisilK
11
5
6. VeresegyházVSK
12
5
7. GödöllõiSK
12
5
8. budakalásziMSE
11
5
9. bagi tc '96
11
4
10. TárnokKSK
12
3
11. Felsõpakony
12
3
12. Kisnémedi
11
4
13. hévizgyörkSc
12
3
14. ÖrkénySE
11
2
15. SülysápKSK
12
2
16. bugyiSE
11
0

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

v
0
0
4
4
2
4
4
4
5
4
5
7
6
5
8
8

lG
45
34
32
26
30
22
18
20
19
17
23
23
20
10
16
11

KG
15
18
30
15
12
18
20
20
22
21
18
29
34
18
30
46

GK
30
16
2
11
18
4
-2
0
-3
-4
5
-6
-14
-8
-14
-35

p
30
27
20
19
19
18
18
17
14
14
13
12
12
10
8
3

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

9 orvosi ügyeleteK
HáZiorvosoK rEnDElési iDEjE
Dr. balatoni Gyöngyi (bag,hõsöktere1.)
hétfõn,Kedden,csütörtökön.:8-12óráig,Szerdán:14-18óráig,
pénteken:8-11óráig(péntekencsakpároshétenrendel)
w Az elején annyira tele volt a művelődési 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
ajándék volt, és a kihagyhatatlan főnyeremény idén is torta volt (képünkönanyertes– aszerk.). A sok tánctól a karakter cipőben a lányoknak
rettenetesen fájt a lába, csak akkor
nem, ha táncoltak, ezért próbáltunk
folyamatosan táncolni. A végén a
büfések is táncoltak és énekeltek...
nagyon jó mulatság volt!!! (Kiss
Brigitta)
Az iskola dolgozóinak nevében
köszönöm a sok-sok segítséget, a ruhákat, a süteményeket, a kedves biztatásokat, a rendőri, polgárőri felvezetést, a részvételt…
Még mindig meglep – és nagyon
jólesik – az az összefogás, amit
ilyenkor tapasztalok…
SzászinéGyőriÉva

nappali, éjsZaKai és HétvéGi üGyElEt
Ahétvégiügyeletmellettanappaliéséjszakaiügyeletetis
aTuraiKözpontiÜgyeletlátjael.Köznapokon16órátólmásnapreggel
8óráig,hétvégénpéntekdélután14órátólhétfõreggel8óráig
hívható,illetvekereshetõfel.
címe: Tura,Petõfitér2.Telefon.:104
a FoGorvos rEnDElési iDEjE
Dr. szabó melánia (bag,hõsöktere1.)
hétfõn,Szerdán,Pénteken:14.00-19.00óráig,kedden,csütörtökön:
8.00-13.00óráig.Telefon:28/409-670

® programajánló

Akirályújruhája

„Álljkiésmondd!”

Atündérvölgy bábszínház bemutatja
a király új ruhája címûnagyparavános
zenésbábelõadását.

Töltsönegyfelejthetetlenestéta
sHoWDEr Klub ésaDumasZÍnHáZ
mûvészeivel!SZóRAKoZÁS,NEVETÉS
MINdENMENNyISÉGbEN!

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

időpont: november26.,péntek19óra
Helyszín: dózsaGyörgyMûvelõdésiház,
bag
információ, jegyrendelés:
06-30-401-5968vagy06/30-667-0471
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Függőben az iskola ügye
Október 16-ára hirdettük meg „Ön dönt” címmel a szülõk közötti
közvélemény-kutatást a mûvelõdési házban
szerettük volna tájékoztatni a szülõket az iskola majda- de kötelességének érezte, hogy ezt a felmérést elõbb elvégezze
ni jövõjérõl abból a szempontból kiindulva, hogy telepü- a falu lakossága körében.
lésünk lakóinak legnagyobb része római katolikus hívõnek
Ezért várjuk november végéig az összes most vagy a közelvallja magát. A közeljövõben várható rendeletek szerint az ál- jövõben érdekeltté váló szülõ véleménynyilvánítását írásos
lam szeretné levenni az iskolák terhét az önkormányzatok vál- vagy szóbeli formában önkormányzatunknál. Az írásos nyilatláról, és állami kezelésbe venni. tudjuk, hogy az egyházi is- kozat nyomtatványát itt mellékeljük.
kolák anyagilag többet tudnak
fordítani a gyermekek oktatására.
Mivel a falu lakosságának túlnyomó többsége katolikusnak
vallja magát, most lehetõségünk
Alulírottezennyilatkozatommalmegerõsítemazon
lenne arra, hogy a Galga mentén
egy katolikus egyházi iskola mûvéleményemet,hogyabagiAranyJánosÁltalánosIskola
ködjön falunkban, ami elõsegítearómaikatolikusegyházirányításaalákerüljön.
né a roma kisebbség integrálását
(beilleszkedését) is. Ezért lett volna fontos, ha a meghirdetett gyûlésen nagyobb lett volna a szülõk
aláírás kézzel:
részvétele. Az ott lévõ szülõk tájékoztatását az egyház részérõl
Karácsondi Mihály atya végezte
aláírás nagybetûkkel:
el, aki kielégítõ magyarázatokat
adott az érdeklõdõk kérdéseire.
Az önkormányzat saját hatáslakcím:
körében is elindíthatta volna az
iskola átadását az egyház részére,

!

Nyilatkozat

q fogadóóra
TÓTH GÁBOR

oRSZÁGGyÛlÉSIKÉPVISElõ
telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
Képviselői fogadóórák:
Tura,Tabánu.42.
mindenhónaputolsópéntek
16-18óráig,vagy
bag,SzentImreu.52.
(Polgármesterihivatal)
mindenhétcsütörtökdélelõtt.
bejelentkezés, elõzetes
idõpontegyeztetésszükséges.

( impresszum
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

KöszönEt
A szinkron nyugdíjas Egyesület
népi zenekara szeretné köszönetét
nyilvánítani tóth tihamérnének
(Erzsikének) azért, hogy férje féltve
õrzött nagybõgõjét zenekarunknak
adományozta.
Ezért, az elnökség döntése
alapján, tiszteletbeli tagjává fogadja az egyesületünk Erzsikét, és
díszvendégként szeretettel fogadjuk és várjuk minden további rendezvényünkön.
BalászJános
A szinkron nyugdíjas Egyesület
elnöke

Hívogató

Szeretettelhívunk,
várunkmindenkit,
2011. december 3-án
15 órára a mûvelődési házba,
acSAlÁdoKÉVE alkalmából
rendezettAdVENTIdÉluTÁNRA.
Azirodalmimûsorutániszeretet
vendégségreszívesenfogadunk
süteménytésinnivalót.
Rendezõk

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

