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a tartalomból

ÖnkOrmányzAti HírEk
2011. november 24-én önkor mány -
za tunk képviselő-testülete ülést 
tartott, ahol az óvodai konyha
működtetésével kapcsolatos 
problémákat is megtárgyalták.

2. oldal

Egymás fElé HAlAdVA
December 3-án a Családok éve
alkal mából tartalmas, felemelő
adventi délutánra hívta falunk 
lakosait Katonáné Kovács Erika 
és Volterné Jamrik Éva. 

5. oldal

A zEnE HAtAlmA
id. Rónai Lajos a Podmaniczky
Művészeti Iskola igazgatója, a Fix
Stimm zenekar vezetője gyermek -
koráról, tanulmányairól zenei
képzéséről mesélt lapunknak.
8. oldal

L

Mi jelleMzi 
az adventi 
lelkületet?
1. Sa ját gyen ge sé günk, meg vál tás ra va ló
rá szo rult sá gunk tu da ta, mert „Is�ten�a�ke��vé�-
lyek�nek�el�len�áll,�az�alá�za�to�sak�nak�meg�ke�-

gyel�mez”�(jak 4:6). 
2. Bű nös múl tunk el uta sí tá sa, ál lan dó fo -
hász  ko dás is ten ir gal má ért: „Mu�tasd

meg� ne�künk,� Urunk,� ir�gal�mas�sá�go�dat!”

(zsolt 84:8). 
3. Fi gyel mes, éber vá ra ko zás, re mény ke dő
vir rasz tás: „Vir�rassza�tok,� mert� amely

órá�ban�nem�is�gon�dol�já�tok,�el�jön�az�Em�ber�-

fia!” (Mk 13,35).  

Me lyek az ad vent 
Sa já toS gya kor la tai?  
1. Csönd, el mél ke dés, imád ság. 
Fog lal koz zunk töb bet is ten dol ga i val,
is mer  jük meg job ban azt, akit vá runk.
le gyünk töb bet csönd ben, ma gunk ban.
ke rül jük most a han gos he lye ket, iz gal -
ma kat, szó ra ko zá so kat. jár junk Má ria
lel ki is ko lá já ba: fi gyel jük őt, imád koz zunk
hoz zá, ve gyünk részt a roráte (ad ven ti
haj na li) mi sé ken.
2. Ké szü lés Ka rá csony ra. 
ké szül jünk elő csa lá dunk ka rá cso nyi
li tur gi á já ra. aján dé ka in kat a he lyes lel kü let
és sze re tet ké szít se elő és hi te le sít se:
gon dos, sze mély nek szó ló ki vá lasz tás, és
nem üz le ti szel lem. 
3. Bűn bá nat. 
a kö zel gő ka rá csony vá ra ko zá sá ban
szor go san, még is vi dá man tisz tít suk ki
lel kün ket min den szenny től. 

is ten egy gyer me ket adott, Aki össze köt a mennyel, és aki meg old min dent.
Ahogy közledünk az ad ven ti he tek ben ka rá csony hoz, egy re in kább fel csen dül

majd az öröm hír a bet le he mi gyer mek ről – az egyet len gyer mek ről –, aki min den ki nek
szü le tett. Ad vent ben is ten te le ír ja a föl det, az eget ez zel az egyet len szó val: Jön!
Volt-e már ne ked ad ven ted, az az idő, ami meg elő zi Jé zus szü le té sét az éle ted ben?
Egé szen más az, hogy ne kem szü le tik meg Jé zus. „Jön né ked a te ki rá lyod” (zak
9:9). mit hasz nál, ha az egész vi lág nak jön, csak ne ked nem? Van egy dön tő nap
an nak az éle té ben, aki Jé zust be fo gad ja, hogy most az én szí vem ben, az én is tál -
lóm ban – ame lyik pisz kos ugyan, de még is – ben nem születik meg Jé zus. Egy gyer -
mek szü le té se min dig cso da. Az egyet len, az iga zi, a leg na gyobb cso da a föl dön Jé -
zus szü le té se. Az iga zi cso da, ha a szí ved ben szü let he tett meg. Ha az ige mag va be -
le hul lik a szí ved be, meg tör té nik a fo gan ta tás. Aki ezt át él te, an nak már nem prob -
lé ma a szep lő te len fo gan ta tás. Ha meg moz dul ben ned az élet, azt ész re ve szed.
Olyan ér zé sek, gon do la tok jön nek, amik ed dig nem vol tak ben ned. A tes ti szü le -
tés az anya méh ben tör té nik, a lel ki szü le tés a szív ben. Add át ne ki az ural mat,
hogy el mond hasd, ben nem be lül új öröm, új vágy moz dult, ami ed dig nem volt.
tu dod már, hogy ez ben ned az élet? A ho gyan ja az egész új élet nek, hogy „ada -
tik”. nem cse le ke de tek ből, nem ab ból, hogy va la mit meg te szek. ka rá cso nyi aján -
dék! Ezt az éle tet csak el fo gad ni, be fo gad ni le het, meg kö szön ni, mert „ada tott”.

Trausch Liza

Az adventi időszakban keressük a csendességet, és szakítsunk időt a szentírás
olvasásra. ne csak az értelmünkkel, hanem a szívünkkel is mé lyedjünk el az
igében, hogy megtapasztalhassuk an nak meg tisz tí tó, át for má ló ere jét. is ten igé jé -
ben köz li ve lünk szándékait, gon do la ta it. A szent írás fe le le tet ad az em be ri szív
leg fon to sabb kér dé se i re, meg íté li bűneinket, fer de sé ge in ket, mert „A teljes Írás
Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban
való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre
felkészített.” 2tim 3:16–17). is ten igé jé re kell fel épül ni az egyes em ber és a csa lád
éle té nek is, kü lön ben el ma rad ha tat lan a rom lás. Vissza az igé hez, a Bib li á hoz! –
ez le gyen a jel sza vunk, kü lön ben nem lesz haj nal a sö tét éj sza ka után. is ten előtt
el csen de sed ve bíz zuk éle tün ket új ra és egé szen krisz tus ra! - szt -

„Egy gyEr mEk 
szü lE tik né künk...”

(Ézsa�i�ás�9:6a)
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Költ ség ve té si elő i rány zat mó do sí tá sa
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag meg sza vaz ta a költ ség ve té si
ren de let mó do sí tá sát, mely sze rint a ki adá si és be vé te li fő -
összeg 11 977 000 ft-tal emel ke dik. A mó do sí tás ra azért ke -
rült sor, mert a köz pon ti költ ség ve tés ből egyes szo ci á lis fel adat
ki egé szí tés tá mo ga tá sa cí mén 9 428 000 ft-ot, a két pré mi um -
évek prog ram ban részt ve vő dol go zó mi att 2 0368 000 ft-ot,
a költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak 2011. évi kom -
pen zá ci ó já ra pe dig 978 000 ka pott az ön kor mány zat. Ezt az
össze get a könyv tá ri ér de kelt sé get nö ve lő tá mo ga tás, 16 000
ft egé szí tet te ki. Az ere de ti elő i rány zat a 2011. jú li us 31-ig be -
kül dött ada tok alap ján azon ban 813 000 ft-tal csök kent.

Jö vő évi költ ség ve té si kon cep ció
A tör vény sze rint az ön kor mány zat ok nak el kell ké szí te ni ük
költ ség ve té sük kon cep ci ó ját, mely nek so rán a ma gyar köz tár -
sa ság 2012. évi költ ség ve té si ter ve ze tét fi gye lem be kell ven ni. 

Ön kor mány za tunk fő be vé te li for rá sai a jö vő év ben a nor -
ma tív tá mo ga tá sok, amit a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá -
ro zott kvó ták után kap meg. Ez a szám még nem is me re tes. Ez
az összeg év ről-év re csök kent, leg több ször az in téz mé nyi dol -
go zók bé ré nek ki fi ze té sé re sem elég. 

Be vé telt je lent még az ipar űzé si adó és a gép jár mű adó. Az
ön kor mány zat új adó ne met a jö vő év ben nem kí ván ki vet ni.

for ga lom ké pes in gat la na it (Pe res-dű lő és 2 te lek) ön kor -
mány za tunk to vább ra is ér té ke sí te ni kí ván ja.

ki adá si ol da lon az ön kor mány zat és in téz mé nye i nek dol -
go zói köz al kal ma zot tak és köz tiszt vi se lők bér eme lés re nem
szá mít hat nak, csak azok, akik nek so ros elő re lé pé sük van.
2011-ben fo lya ma to sak vol tak a dol go zói le épí té sek, így ez
vár ha tó an csök ken te ni fog ja a bér költ sé ge ket. 2012-ben fog
meg va ló sul ni az idei év ben nyert két pá lyá zat, így a ra va ta lo zó
fel újí tá sá nak és a mű ve lő dé si ház aka dály men te sí té sé nek le bo -
nyo lí tá sá hoz szük sé ges fi nan szí ro zást a jö vő évi költ ség ve tés be
kell be ter vez ni. A ré tes fesz ti vált 500 000 ft-tal kí ván ja tá mo -
gat ni az ön kor mány zat. (Meg jegy zen dő, hogy idén e ren dez -
vény költ sé ge 1 008 000 Ft volt, a be vé te le pe dig 438 000 Ft.)

2012-ben foly tat ni kí ván ja az ön kor mány zat a köz mun ka
prog ra mot, sze ret ne 40 főt 4 órá ban, 4 főt pe dig 8 órá ban fog -
lal koz tat ni a prog ram ke re te in be lül, de ha a prog ram köz pon -
ti lag na gyobb tá mo ga tást kap, ak kor a lét szá mot emel ni fog ják. 

Az Aszó di kis tér ség Ön kor mány za ta i nak több cé lú tár su -
lá sa ke re te in be lül lát ja el ön kor mány za tunk a kö vet ke ző fel -
ada to kat: mun ka vé de lem, pe da gó gi ai szak szol gá lat (lo go pé -
dia), pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tá sok, ne ve lé si ta nács adás,
tár su lá si ta nács ülé se i nek té vé fel vé te le. Ezek re 1 986 625 ft-ot
kü lö nít el a jö vő évi költ ség ve tés ében az ön kor mány zat.

A költ ség ve té si kon cep ci ót 6 igen sza va zat tal fo gad ták el
kép vi se lő ink Var ga And rás tar tóz ko dá sa mel lett.

Bel ső el len őr zés és köz ok ta tá si terv
kép vi se lő-tes tü le tünk egy han gú lag el fo gad ta az Aszó di kis tér -
ség Ön kor mány za ta i nak több cé lú tár su lá sa ál tal az ön kor -
mány zat bel ső el len őr zé si ter vé re vo nat ko zó ja vas la tát és köz -
ok ta tá si ter vét.

Óvo dai kony ha
Ön kor mány za tunk la kos sá gi le ve let ka pott, mely ben az óvo -
dai kony ha mű kö dé sét ki fo gá sol ták szá mos bagi pol gár alá írá -
sá nak kí sé re té ben. Eb ben olyan kri ti kák han goz tak el az óvo -
dá val kap cso lat ban, hogy a gyer me kek éhe sek ma rad nak, túl
fű sze res az étel, ami egyéb ként sem a gye re kek élet ko rá nak
meg fe le lő en össze ál lí tott, az uzson na már dél előtt el ké szül. Az
óvo da ve ze tő je le vél ben ér té kel te az óvo dai kony ha mű kö dést,
ame lyet nem ki fo gá solt, aho gyan a ko ráb ban az óvo dá ban dol -
go zó Tábik Andrásné kép vi se lő asszony sem. Az ülé sen je len
volt Sza bó Im re az óvo dai kony ha üze mel te tő je, aki el mond ta,
hogy ar ra ké ri a la kos sá got, a szü lő ket, ha bár mi prob lé má juk
van, for dul ja nak sze mé lye sen hoz zá, szí ve sen al kal maz ko dik
az ét lap össze ál lí tá sa kor a he lyi igé nyek hez. sza bó im re azt is
el mond ta, hogy na gyon sok min dent rend be tett az óvo dai
kony há ban: át fes tet te a pe né szes fa la kat, ki cse rél te a rozs dás
edé nye ket, szú nyog há lót sze rel te tett fel, ki ja ví tot ta az elő tér
kö ve ze tét, a szenny víz csö vet, ki szi vattyúz ta a pin cét stb. 

az önkormányzat hírei+

Bag Nagy köz ség Ön kor mány za ta kép vi se lő-tes tü le te 2011. no vem ber 24-én ülést tar tott. 
Va la mennyi kép vi se lő je len volt az ülé sen. A kö vet ke ző dön té sek, ha tá ro za tok szü let tek:

Óvo da előtt Fák
Saj�nos�idő�sze�rű�vé�vált�az�óvo�da�előtt�fák�ki�vá�gá�sa,�ame�lyek
na�gyon�el�öre�ged�tek,�bal�eset�ve�szé�lyes�sé�vál�tak.�Ter�mé�sze�te�-
sen�a�ki�vá�gás�után�újak�ke�rül�nek�a�he�lyük�re.�

Veszélyben a bagi Nepomuki Szent János szobor!
mivel minden nap arra járok, feltűnt, hogy nagy községünk egyik
ékével, a nepomuki szent János szoborral valami nincs rend  ben. A
szobor határozottan dől hátrafelé, és közelebbről meg nézve,
repedéseket is felfedeztem a felületén. megkértem kedves szom-
szédomat, Balázs Bálintot (aki ügyes kezű kőszobrász-restaurátor),
hogy vegye már szemügyre ő is.

Az előzetes szemrevételezés sajnos igazolta a félelmemet: a
szent János szobor állapota rendkívül leromlott az utóbbi években.
megkértem rá, és ő elvállalta (köszönet érte neki, és barátnő jé nek),
hogy egy komplett kőszobrász-restaurátori előzetes tervet ké szít,
amit majd a képviselő-testület, illetve a köz vé le mény elé ter jeszt.
lemértek hát mindent, fotókat készítettek, felvették a kapcsolatot
az Országos műemlékvédelmi Hivatallal, és így született meg a
javaslat melyet a www.bagfalu.hu oldalon olvashatnak.

Benedek Miklós
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Az ebrendészeti hoz zá já ru lás meg -
fi ze té se alól men te sül nek a se gí tő,

köz fel ada tot el lá tó ku tyák, il let ve men -
hely ről szár ma zó, ivar ta la ní tott ebek,
vagy az ős ho nos ma gyar ku tya faj ták (ku -
vasz, ko mon dor, ma gyar vizs la, pu li, pu -
mi, mudi, ma gyar agár, er dé lyi ko pó)
gaz dái. Az eb adó ha vi össze ge nem le het
több 500 ft-nál, de ve szé lyes ku tyák nál
el ér he ti az évi 20 000 ft-ot is. A be vé tel
mi ni mum fe lét az ön kor mány zat ok nak az
ebek ivar ta la ní tás ra, ál lat jó lé ti, vagy köz -

egész ség ügyi in téz ke dés re kell for dí ta ni uk.
A tör vény lényege a ve szé lyes ebek kel
kap cso la tos sza bá lyok új ra gon do lá sa. A
ko ráb bi ak kal el len tét ben a ku tyák ról,
pusz tán faj tá juk alap ján nem ítél kez het
majd a ha tó ság. Az új jo gi sza bá lyo zás
sze rint nem az ál lat ana tó mi ai, kül ső je -
gyei ha tá roz zák meg a tu laj don sá ga it, ag -
resszi ó ra va ló haj la mát, ha nem a tar tá si
kö rül mé nyei, a gaz da hoz zá ál lá sa. Ve szé -
lyes nek azok a ku tyák mi nő sül nek, ame -
lyek fi zi kai sé rü lést okoz tak, vagy fi zi kai,

pszi chi kai ál la po tuk alap ján fel té te lez he -
tő, hogy fi zi kai sé rü lést okoz hat nak. A
tör vény mó do sí tás ér tel mé ben a chippel
je lölt ku tyá kat kö te le ző lesz egy egy sé ges
or szá gos adat bá zis ba be je len te ni és ott
nyil ván tar ta ni. A tár ca így sze ret né el ér ni,
hogy át lát ha tóbb le gyen a ha zai eb ál lo -
mány, és csök ken jen a kó bor ku tyák szá -
ma. Az ön kor mány zat ok há rom éven te
leg alább egy al ka lom mal ebösszeírást vé -
gez  nek, ami a jár vány vé del mi, il let ve eb -
ren dészeti fel ada tok el vég zé se ér de ké ben
szük sé ges. A je lölt ebek adat bá zi sát az élel -
 mi szer lánc-fel ügye le ti szerv mű köd te ti.

Vál toz nak a prém ter me lés re vo nat ko -
zó sza bá lyok is. Alap ve tő en nem le het
majd ál la tot tar ta ni a szőr mé jé ért, azon -
ban lesz nek ki vé te lek, ame lye ket ké sőbb
vég re haj tá si ren de let ben sza bá lyoz a tár ca.  

Vidékfejlesztési Minisztérium

A sza bá lyo zás cél ja az eu ró pai el vá rá sok nak is meg fe le lő fe le lős ál lat tar -
tás szem lé le té nek meg ho no sí tá sa Ma gya ror szá gon. Csak az tart son ál la -
tot, aki fe le lős gaz dá ja lesz a há zi ked venc nek mind anya gi, mind er köl csi
ér te lem ben. A jog sza bály alap ján a jö vő ben ebrendészeti hoz zá já ru lást
szed het nek az ön kor mány zat ok, ami nek egy ré szét köz egész ség ügyi in téz -
ke dé sek re kell for dí ta ni uk. A ve szé lyes ebe ket ez után nem a faj tá juk, ha -
nem a vi sel ke dé sük alap ján íté lik meg.

Változott az ál lat vé del mi tör vény

néhány jóta ná cs: 
w A par ko ló hely ki vá lasz tá sa al kal má val

az el sőd le ges szem pont ne a be já rat
kö zel sé ge, ha nem a par ko ló hely és az
oda ve ze tő út meg vi lá gí tá sa le gyen.

w fon tos, hogy sem mit ne hagy junk a
gép ko csi utas te ré ben, il let ve a már
meg vá sá rolt ér té ke ket rög tön a cso -
mag tar tó ba pa kol juk. 

w Vá sár lás hoz csak azt vi gyük ma gunk -
kal, ami re fel tét le nül szük sé günk van. 

w Vá sár lás al kal má val a be vá sár ló ko csin
ne hagy juk őri zet le nül tás kán kat, ka -
bá tun kat a ben ne lé vő ér té kek kel, a
vá sár lás ra szánt pénz összeg gel!

w A meg vá sá rolt ter mé ke ket meg fe le lő
kö rül te kin tés sel pa kol juk be sze mély -
gép ko csink ba. mi u tán be pa kol tunk.
zár juk be jár mű vün ket. és úgy tol juk
vissza a be vá sár ló ko csit a he lyé re.

Szó�ra�ko�zó�he�lyen:
w fo ko zot tan fi gyel jünk ér té ke ink re,

ha tö meg ben tar tóz ko dunk!
w sem mi kép pen ne tart sunk sem mit a

far zse bünk ben, mert in nen a leg -
könnyebb el lop ni az ér té ke ket.

w A za kónk, blé ze rünk, ka bá tunk zse -
bé ben ne le gyen sem mi lyen ér ték ha
le vesszük, mert et től a pil la nat tól

kezd ve nem tud juk meg óv ni, amit a
zse bé be ha gyunk.

w ne te gyük le a tás kán kat a föld re és
ma gunk mel lé, fő leg ha egye dül va -
gyunk.

w so ha ne hagy juk tás kán kat, ka bá -
tun kat őri zet le nül, ha a mos dó ba,
vagy le ve gőz ni me gyünk.

w tar tóz kod junk a sza bály ta lan sá gok
el kö ve té sé től!

ál dOtt, 
Bé kés ün nE PE kEt kí Vá nunk!

Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság 
Bűn meg elő zé si Osz tály

ün ne pek re va ló ké szü lő dés, de mi lyen áron?!

B

Novemberi�ülésén�a�Tanács�elsősorban�pénzügyi� jellegű�na�pi�rendi�pontokat
tárgyalt:�elsőként�az�Aszódi�Kistérség�Önkormány�za�tainak�Többcélú�Társulása
2011.�háromnegyed-éves�pénz�ügyi�tájé�koz�tatóját�hallgatta�meg,�majd�a�2012.
évi�költség�vetési�koncepciót�tárgyalta.

Az�Aszódi�Kistérség�Önkormányzatainak�Többcélú�Társulása�2012.�évi
költségvetési� koncepciója� a� társult� önkormányzatok� polgármesterei� által
elfogadott�feladat-ellátási�tervre�épül,�a�Társulás�háromnegyed-éves�telje�sí�-
té�sének�figyelembevételével.�A�Tanács�a�Társulás�2012.�évi�költségvetési
koncepciójának�bevételi�és�kiadási�főösszegét�126,1�millió�forint�összeg-
ben� fogadta� el.� A� költségvetési� koncepció� bevételi� oldala� tartalmazza� a
közösen� ellátott� feladatokra� igényelhető� normatív� állami� támogatásokat
(összege� 101,6� millió� forint),� a� társult� önkormányzatok� által� az� egyes
feladatokhoz� való� hozzájárulást� (összesen� 17� millió� forint),� valamint� az
egyéb,�megállapodásokhoz� kötődő� bevételeket.� Az� önkormányzatok� hoz-
zájárulásának�alapját�a�közösen�ellátott�feladatokban�való�részvétel�aránya,
az�abból�igényelt�szolgáltatások�mértéke�határozza�meg.�A�kiadások��44�%-a
az� Aszódi� Kistérség� Egységes� Pedagógiai� Szakszolgálata� sokoldalú� tevé�-

keny�ségét� szolgálja.� A� közokta�tá�si� intézmény�-
fenntartó� társulások� számára� a� ki�egészítő
normatíva� igénylésének� lehe�tő�ségével� élve
2012-ben a� Kartal-Verseg� társulás� számára� 16�millió� forintot,� az� Iklad-
Domony�társulás�számára�közel�9�millió�forintot�biztosít�a�költségvetési�ter-
vezet.�A�Kistérségi�Gondozási�Központ�által�ellátott�feladatokhoz�a�Társulás
éves�szinten�több�mint�19�millió�forintot�ad�át.�A�társult�önkormányzatok
felhatalmazásából�ellátott�egyéb�feladatokra�– mun�ka�vé�delem,�pedagógiai
szakmai�szolgáltatások,�belső�ellen�őr�zés�– a�Társulás�7�millió�Ft-ot�tervez.
Ezek�után�a�Tanács�a�Társulás�költségvetési�szerveinek�–�Aszódi�Kistérsé-
gi�Iroda,�Aszódi�Kistérség�Egységes�Pedagógiai�Szakszolgálata�– 2012.�évi
belső�ellenőrzési� tervét� fogadta�el.�Végezetül�az�önálló�Aszódi� járás� létre-
hozásáról�tárgyalt�a�Tanács.�A�jelen�lévő�polgármesterek�úgy�látták,�hogy�a
helyi� lakosság� gazdaságos,� hatékony� és� ügyfélközpontú� kiszolgálása� az
önálló�Aszódi�járás�keretein�belül�valósítható�meg.

dr. Kórós Tímea

kistérségi�referens

kistérségi hírek  – www.aszodikisterseg.hu

a többcélú társulás tanácsa november 23-i üléséről
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Lo vag Ka pu Jú lia Mun kácsy ní vó dí jas fes tő mű vé szünk
és lo vag Ka pu La jos hi deg ko vá cso ló ipar mű vé szünk az
ál ta luk ké szí tett ko ro ná zá si ék sze rek és vi lá gi jel vé nyek
élet hű má so la ta i val az aláb bi ün nep sé ge ken vet tek részt
és öreg bí tet ték Bag hír ne vét:

1)�2011. okt. 19-én szent Jó zsef vá ro sá ba, Sal�gó�tar�ján�-
ba vol tak meg hív va a szent ko ro ná val és az Es kü ke -

reszt tel a szent láz ár ka to nai és kór há zi lo vag rend lo vag -
ava tó ün nep sé gé re és a szent láz ár kór ház ká pol ná ja fel szen -
te lé sé nek 20. év for du ló já ra tar tott szent mi sé re.

A lo vag rend éven te tart ja a lo vag ava tó ün nep sé gét, ahol
az új lo vag je löl te ket avat ják, il let ve ki tün te tés ben ré sze sí tik az
ar ra ér de mes lo va go kat mun kás sá gu kért. min den lo vag nak
ugyan is ha von ta je len té si kö te le zett sé ge van a vál lalt mun ká i -
nak tel je sí té sé ről, me lyet a ma gyar or szá gi kan cel lá ria to váb bít
mál tá ra és Je ru zsá lem be, a lo vag rend köz pont já ba. itt mál -
tán és Je ru zsá lem ben dön tik el, hogy az egyes lo va gok kö zül
ki az, aki va la mi lyen szin tű ki tün te tést vagy tisz ti elő lép te tést
ér de mel az em be ri sé gért vég zett mun kás sá gá ért.

A lo vag rend be nem könnyű be jut ni, hi szen a lo vag je löl tet
7 lo vag nak kell aján la nia úgy, hogy is mer te tik a je lölt ad di gi
em be ri sé gért vég zett hasz nos te vé keny sé gét. Ha ezt mél tó
mun  kás ság nak íté li a rend, ak kor ve szi fel a je löl tet so rai kö zé.

A mos ta ni ün nep sé gen je len vol tak a lo vag rend leg ma ga -
sabb ve ze tői is, így ott volt őex cel len ci á ja Vittorio Galoppini
nagy vi ká ri us, Olasz or szág nagy her ce ge, őex cel len ci á ja Björn
Petterson svéd or szág nagy per je le, Helen Meli Attard fő kincs -
tár nok mál tá ról, őex cel len ci á ja dr. Fridrich Schu bert emeritus
nagy kan cel lár Auszt ri á ból és több eu ró pai par la men ti kép vi -
se lő. A nagy vi ká ri us be szé dé ben ki emel ten kö szö ne tet mon -
dott lo vag Ka pu Jú li á nak és La jos nak, hogy a cso dá la to san el -
ké szí tett ko ro ná zá si ék sze re ik kel emel ték az ün nep ség fé nyét.

Tempfli Jó zsef, a rend tag ja, nyu gal ma zott nagy vá ra di me -
gyés püs pök pe dig több ször is meg ál dot ta a szent ko ro nát és
az Es kü ke resz tet, és ő is meg kö szön te azt, hogy a mi sé jén ott
le het tek ezek az ék sze rek.

2) 2011. no vem ber 6-án a bagi�Szent�And�rás-tem�p�lom�-
ban fel szen tel te Karácsondi Mi hály plé bá nos úr a ka pu Jú -
lia és la jos ál tal ké szí tett ma gyar cí mert, má ria-ké pet, Es kü
ke resz tet és At ti la kar dot a már fel szen telt szent ko ro na je -
len lét ében.
3) 2011. no vem ber 12-én a�cin�-

ko�tai� Batsányi-Cserhát� Or�szá�gos
Mű�vész�kör az őszi gá lá já ra hív ta
meg lo vag ka pu Jú li át és lo vag ka -
pu la jost a 10 da ra bos fel szen telt
egy há zi és ál la mi erek lyé jé vel. itt a
ma gya rok vi lág him nu szá nak ze né -
jé re vo nul tak be az ün nep lő be, ma -
gya ros ru há ba fel öl tö zött em be rek
az erek lyék kel, akik előtt a ma gya -
ros ru há ba fel öl töz te tett 5 éves Ká -
nai Mína vit te a ma gyar zász lót
(ka pu Jú lia és la jos unokája).

Akik Bagnak di cső sé get sze rez tek     

2011. no vem ber 6-án a bagi Szent and rás-tem p lomban fel szen tel te karácsondi Mi hály plé bá nos úr a ka pu jú lia és la jos ál tal ké szí tett
ma gyar cí mert, Má ria-ké pet, es kü ke resz tet és at ti la kar dot a már fel szen telt Szent ko ro na je len lét ében
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Egymás fElé HAlAdVA

           ebben az évben
Ez a gá la egy ben meg mé ret te tés is, hi szen az or szág sok ne -

ves mű vé sze hoz ta el zsű ri zés re al ko tá sa it. A szín vo na las mű sor
után ke rült sor az ün ne pé lyes ered mény hir de tés re és a zsű ri zés
dí ja i nak át adá sá ra. ka pu Jú lia és la jos a fen ti erek lyék kel és
egyéb mun ká ik kal sze re pel tek a zsű ri zet tek kö zött. igen nagy si -
kert el ér ve az aláb bi ki tün te té se ket ve het ték át: Ka pu La jos
Szent Ist ván Em lék dí jat és ér met, va la mint Ki vá ló Ipar mű vész
cím ről szó ló ok le ve let ka pott, Ka pu Jú lia Szent Ist ván Em lék dí -
jat és ér met, Mun kácsy Em lék dí jat és Ér de mes mű vész cí met
iga zo ló ok le ve let ka pott. Ké sőbb a 300 fős tag ság egy han gú lag
meg vá lasz tot ta Jú li át a Mű vész kör kul tu rá lis bi zott sá gá nak el -
nök sé gi tag já vá. A tiszt sé get Jú lia kö szö net tel el fo gad ta.
4) 2011.november 26-án az összes erek lyé vel részt vet tek a

Bu�da�pes�ti� egye�te�mi� ka�to�li�kus�gim�ná�zi�um jó té kony sá gi bál -
ján, ahol Jú lia 1 db. zsű ri zett fest mé nyét ár ve rés re bo csá tot ta.
A be fo lyó összeg gel se gí tet te az 1. Ha dik And rás Ha gyo mány -
őr ző Jó té kony sá gi Bál be vé tel ét. Az est véd nö ke Er dő Pé ter bí -
bo ros úr volt. A bál ve ze tői és részt ve vői cso dá la tu kat és há lá -
ju kat fe jez ték ki az erek lyék el ho zá sá ért és az aján dék ké pért. 

2011. de cem ber 26-án de. 9 óra kor a bagi�Szent�And�rás-
temp�lom�ban a nagy mi sén ke rül át adás ra a szent csa lád cí mű
fest mé nye ka pu Jú li á nak, aki ezt a csa lád éve tisz te le té re
ajánl ja fel a szent And rás-temp lom ja vá ra. min den bagi la kost
sze re tet tel vár nak er re az ün ne pé lyes ese mény re a nagy mi sé re.
Ba sa Pan kát, fa lunk is mert ki vá ló nép dal éne ke sét pe dig Bu�da�-
pes�ten,� 2011. no vem ber 3-án a nyug dí jas klub ok és idő sek

„éle tet az évek nek” Or szá gos szö vet -
sé ge a ha gyo mány őr ző együt te sek és
szó lis ták iii. or szá gos ta lál ko zó ján el -
ért ki vá ló mű vé sze ti mun ká ja el is me -
ré se ként dísz ok le vél ben ré sze sí tet te.

Kö szön jük mind hár muk nak ál do zat -
 kész mű vé szi mun ká ját és azt, hogy fa -
lunk hír ne vét to vább erő sí tet ték. Kí vá -
nunk mind annyi uk nak jó egész sé get és
sok si kert az el kö vet ke ző évek ben is!     

B.F.K.

A családok éve alkalmából adventi délutánra hívta a ba -
giakat Ka tonáné Kovács Erika és Volterné Jamrik Éva, hogy

tartalmas mű sorszámok, beszélgetések után szívünket megnyitva
haladhassunk egymás felé. Karácsondi Mihály atya gondolatait
követően általános iskolásaink két műsorszámmal is megörven-
deztették a jelenlévőket. Az együtt gondolkodás vezértémája a
család alapja a házasság témája volt. A rendezők egy idősebb
házaspárral Bagi Tiborral és feleségével Marikával, valamint egy
fiatalabbal Németh Péterrel és Mariannal beszélgettek az egymásra
találásról. A család alapításról több fontos gondolat is elhangzott
tőlük, először is az, hogy soha ne feküdjünk úgy le, hogy házas -
társunkkal ki ne bé kül tünk volna, valamint az, hogy a há zas ság -
kö téssel az ember egy másik családot is családjává fogad.

Esti dal címmel irodalmi összeállítást is hallhattunk. Az
előadásnak különleges ízt adott, hogy egy családból több gene -
ráció is szerepelt: Pávics Lászlóné a nagymama, Pávics Krisztina
az anyuka és Gyalus Tünde az unoka, valamint Gyalog Éva és
lánya Fodor Katalin. 

Nagy Jenőné Magdi néni a régi családban eltöltött adventi
időkről, szokásokról beszélt, majd a faforgács színtársulat elő -
adá sában Jókai mór melyiket a kilenc közül? című darabját
láthatták a jelenlévők.

A tartalmas délutánt szeretetvendégség zárta. sajnos az ese -
ményt több ízben áramszünet zavarta meg, de üzenjük a szer ve -
zők nek, hogy ez semmit nem vont le a délután értékéből,
kö szön jük mindenkinek, aki szerepet vállalt abban, hogy ez a
dé l u tán megszületett. -kr-

lovagavatás...
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2011. no vem ber 14-én Kun Richárdné is ko la pszi cho -
ló gus és is ko lánk szer ve zé sé ben pá lya vá lasz tá si dél -
utánt tar tot tunk. A nyol ca di kos gye re kek és szü le ik
mel lett a he te di kes ta nu lók nak is le he tő sé ge nyílt be te -
kin tést nyer ni a kör nye ző kö zép is ko lák vi lá gá ba. En -
ged jék meg, hogy Önök kel is meg osszuk ta pasz ta la ta -
in kat a to vább ta nu lá si le he tő sé gek ről.

in téz mény tí pu sok és le he tő sé gek az ál ta lá nos is ko la be -
fe je zé se után, az elő adá sok sor rend jé ben: 

Gö döl lői Szak kép ző Ma gán is ko la
A gö döl lői szak kép ző ma gán is ko lát tóth gá bor kép vi sel te.
El mond ta, hogy azért cél sze rű szak kép ző in té zet be jár ni, mert
ak kor a gyer mek 3 év alatt meg ta nul egy szak mát, majd 2 év
alatt le érett sé giz het. A ma gán is ko lá ban 6000-15000 fo rint
kö rül van nak a tan dí jak, amit az elő adó el mon dá sa sze rint a
gye re kek „meg esz nek” hi szen sza kács nak és pin cér nek ké pe -
zik ki őket. mi vel a gye re kek ki vá ló he lyek re (gundel, kül -
föld…) men nek gya kor lat ra, jó esé lyük van rá, hogy kony ha -
fő nök ként el he lyez ked ve, a ké sőb bi ek ben sok pénzt ke res se -
nek. Az is ko lá ban fo lyó kép zé sek ről és tud ni va lók ról az is ko -
la hon lap ján le het tá jé ko zód ni. www.gszm.hu

Dam ja nich Já nos Szak kö zép is ko la, Szak is ko la 
és Kol lé gi um
A dam ja nich Já nos szak kö zép is ko la, szak is ko la és kol lé gi um
kép vi se le té ben tóth zsolt el mond ta, hogy vé le mé nye sze rint
an nál job ban jár nak a gye re kek, mi nél to vább ta nul nak, hi szen
ta nu lás után még kö zel 50 dol gos év vár rá juk. is ko lá juk ban ki -
mon dot tan cél irá nyos kép zés fo lyik, a Bosch fel ké ré sé re ké pez -
nek  ké sőb bi mun ka erő nek- mű sza ki szak em be re ket – in for ma -
ti ka, elekt ro ni ka, lo gisz ti ka szak irány ban. de ha va la ki au tó sze -
re lő nek, fod rász nak, var ró nő nek ké szül, az is me het a hat va ni is -
ko lá ba. igaz ga tó úr sze rint ah hoz, hogy jó is ko lát vá lassza nak a
gye re kek, nem kell el men ni ük a vi lág vé gé re. A kol lé gi u mot an -

nak ja va sol ja, aki na gyon tud ta nul ni, de an nak nem, akit nem
ér de kel a ta nu lás, mert az na gyon el tud ka ná szod ni, ha a szü le -
i től tá vol ke rül. Hat van nincs messze Bagtól, busszal át szál lás sal,
vagy vo nat tal meg old ha tó a be já rás. www.diszi.hu

Ma dách Im re Szak kö zép is ko la, Szak is ko la 
és Kol lé gi um
A ma dách im re szak kö zép is ko la szak is ko la és kol lé gi u mot
Berze Eri ka és rugáné stark iza bel la ta nár nők kép vi sel ték. El -
mond ták, hogy a szak kö zép is ko la el vég zé sét ál ta lá ban a kö ze -
pes ké pes sé gű gye re kek vá laszt ják. 4 év el tel té vel érett sé gi vizs -
gát tesz nek, majd az ottmaradók 2 év alatt ki ta nul ják va la me -
lyik szak mát. 2012 őszén vár ha tó an elő re ho zott szak kép zés is
in dul a 8. osz tály el vég zé se után, így 3 év alatt le he tő ség lesz el -
sa já tí ta ni egy szak mát. A teva gyógy szer gyár zrt fel ké ré sé re
ve gyész kép zés is fo lyik, így a szak mai gya kor lat hely szí ne és a
ké sőb bi mun ka le he tő ség is adott. A ta nu lók ösz tön dí jat is kap -
hat nak, amely nek össze ge 2500 fo rint tól 30 eze rig ter jed, fel té -
te le a ta nul má nyi ered mény és, hogy ne le gyen iga zo lat lan mu -
lasz tás. de más hogy is mo ti vál ják hall ga tó i kat: a var ró nő nek
ta nu lók – az el ké szí tett ru hák ból – di vat be mu ta tót is tar ta nak.
Az is ko la szál ló igé je: „ne le gyél mun ka nél kü li láng ész, le gyél
in kább ve gyész!” Az is ko la el ér he tő sé ge: www.miszki.hu

Pe tő fi Sán dor Gim ná zi um, Gé pé sze ti 
Szak kö zép is ko la és Kollégium
Az iskola kép vi se le té ben Járjapka zsu zsan na el mond ta, hogy
ná luk is van uszo da, így ta nít vá nya ink, ha ná luk ta nul nak to -
vább, foly tat hat ják az úszást. Van az aszó di is ko lá ban ál ta lá nos
kép zés, va la mint spe ci á lis kép zés ke re té ben ma gas szin tű nyelv -
ok ta tás, in for ma ti kai kép zés. Az ál ta lá nos gim ná zi u mi kép zés
után tech ni ku si kép zés ke re té ben ta nul hat nak az ér dek lő dők
szak mát. A be ke rü lés fel té te lei a köz pon ti fel vé te li vizs gán va ló
ered mé nyes rész vé tel, (2012. ja nu ár 21), meg fe le lés a fel vé te li el -
be szél ge té sen, és a fel vé te li fel adat la pon sze rep lő ál ta lá nos is ko -
lai je gyek. Bő vebb tá jé ko zó dá si le he tő ség: www.petofi-aszod.hu

mi A PályA? – Pályaválasztás ma
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Grassalkovich An tal Szak kö zép is ko la,
Szak is ko la
grassalkovich An tal szak kö zép is ko la, szak is ko la és
fel nőt tek ál ta lá nos is ko lá ja a 6. osz tály el vég zé se
után már vár ja a ta nu ló kat. Akit se ho vá nem vet tek
fel, an nak sem kell két ség be es nie, mert a bagi gye re -
kek szá má ra a grassalkovich – akár csak a gö döl lői
ma dách im re szak kö zép is ko la – be fo ga dó is ko la.
Akit se ho vá sem vet tek fel, azt ők kö te le sek fel ven ni,
de ter mé sze te sen csak ak kor, ha az il le tő még tan kö -
te les. Je len leg a tan kö te le zett ség a 18. élet évig tart. A
grassalkovichban is van ösz tön díj és le vá sá rol ha tó ét -
ke zé si utal vány. A tan kert ben sa ját zöld sé get ter mesz -
te nek. Erős a ke res ke del mi szak kép zés és a ko sár fo nó,
fo nott bú tor-ké szí tő szak irá nyuk ra is na gyon büsz kék.
www.befogadoiskola.hu

kí ná lat, mint lát juk, van bő ven. cél sze rű sok szem -
pont ból át gon dol ni, hogy mi lyen is ko la len ne a leg -
jobb a gyer mek nek! Ja vas lom, hogy ha te he tik, sze mé -
lye sen is néz zék meg a ki vá lasz tott is ko lát, szin te min -
den hol szer vez nek nyílt napokat…

Szásziné Győri Éva

ka rá csony kö ze led té vel egy re töb bet hall ha tunk a sze re tet rõl. ilyen kor a
vi lág ki csit meg vál to zik, fel ér té ke lõ dik a csa lád, az em be ri kap cso lat, ilyen -

kor min den ki el lá gyul és akár tá vo li or szá gok szen ve dõ i vel is együtt tud érez ni.
Hogy mi a hely zet azok kal akik a sa ját or szá gunk ban, sa ját vá ro sunk ban, ne tán
a szom szé dunk ban lak nak? En nek jár tam utá na a Ba gázs köz hasz nú Egye sü let
men tor prog ram ját be mu ta tó kon fe ren ci á ján.

Az em pá tia pró bá ja a gya kor lat – gon dol tam ma gam ban Bag fe lé zöty kö lõd -
ve a bu szon. A szo bá ból szolidarítani a té vé ben szen ve dõk kel ké nyel mes és leg -
fõ képp koc ká zat men tes. mi a hely zet ak kor, ha em ber tár sa ink szo ci á lis-kul tu rá -
lis hát rá nya kel le met len sé get okoz ne künk? mi van ak kor, ha kö zös élet té ren
kell osz toz nunk ve lük? idá ig jut hat tam gon do lat me net ben, mert meg ér kez tem.

meg ér kez tem és le esett az ál lam. An  nyit hal la ni min den fe lõl az in teg rá ció
szük sé ges sé gé rõl, a fi a ta lok szo ci á lis hát rá nyok ból fa ka dó szen ve dély be teg sé gé -
nek és kri mi na li zá ló dá sá nak meg old ha tat lan prob lé ma kö ré rõl, hogy az em ber
kez di el hin ni, hogy a hely zet tény leg meg old ha tat lan. Bagra kell jön nie, ah hoz,
hogy amit a jó zan ész min dig is sej te tett az a gya kor lat ban bi zo nyí tást nyer jen. mi
más le he tõ ség adód na egy na gyobb s egy ki sebb, kü lön bö zõ szo kás rend sze ren ala -
pu ló em be ri kö zös ség kom mu ni ká ci ó já nak be in dí tá sán, mint a köz ve tí tõk al kal -
ma zá sa? Er rõl szól a Ba gázs köz hasz nú Egye sü let men tor prog ram ja. rö vi den. 

rész le te sen ta nul má nyo kat le het ne ír ni ró la, ez azon ban nem vol na hasz nos,
mint a mun ka, amit va ló já ban vé gez nek az egye sü let nél. kül sõ szem lé lõ ként ide csöp -
pen ve is igen gyor san bon ta ko zott ki ezen be nyo má som a fel szó la ló kat hall gat va. 

A bagi ro ma te lep hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû fi a tal jai szá má ra nem sok le -
he tõ ség mu tat ko zik ar ra, hogy ki tör je nek ge ne rá ci ók ál tal kény sze re sen is mé telt
élet ve ze té si zsák ut cák ból. szél sõ sé ge sen rossz szo ci á lis hely zet bõl adó dó kép zet len -
ség, kép zet len ség bõl adó dó mun ka nél kü li ség, mun ka nél kü li ség bõl adó dó ki lá tás -
ta lan ság és rossz szo ci á lis hely zet ör dö gi kö re ez, ami nek kín ját egy fi a tal em ber
vagy gye rek szá má ra sok szor az al ko hol vagy drog fo gyasz tás lát szik eny hí te ni. A
bûn cse lek mé nyek kel kön  nyen sze rez he tõ pénz is nagy kí sér tés le het szá muk ra. Ez
a re a li tás, amin vall juk be, a „fe jük fe lett” zaj ló szo ci o ló gi ai esz me fut ta tás ok vaj mi
ke ve set vál toz tat nak. Az egyet len mû kö dõ ké pes nek tû nõ meg ol dás eb ben a hely -
zet ben, ha õket „sa ját nyel vü kön” meg szó lí tó kor tár sa ik kö ze lí te nek hoz zá juk
olyan al ter na tí vá kat mu tat va, ame lyek hasz no sít ha tó ak és adap tál ha tó ak szá muk -
ra. Eb ben áll a men tor prog ram ha té kony sá ga -kezdett ben nem ki ala kul ni a kép mi -
köz ben a „kor társ men to rok” be szá mo ló it hall gat tam. Õk fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek spe ci á li san er re a fel adat kör re ki kép zett hall ga tói. még in kább a „sors társ
men to rok” meg is me ré se után, õk élõ pél da ként mu tat ják, ho gyan ve zet út a bol -
do gu lás hoz akár a ro ma te lep rõl is. nem kell ro má nak len ni ah hoz, hogy be lás suk
az élõ pél da ere je el sö pör min den spe ku lá ci ót. A sors társ men to rok pusz ta lé te ket -
tõs bi zo nyí ték. Bi zo nyí ték a több sé gi tár sa da lom fe lé, hogy meg fe le lõ se gít ség gel
le het sé ges vál to zás, al kal maz ko dás, együtt élés, s a te lep la kói fe lé, hogy a jobb élet -
kö rül mé nyek fe lé ve ze tõ ös vény lé te zik. le het bár gö rön gyö sebb, me re de kebb,
mint a kön  nyebb nek lát szó utak, de ki van ta pos va és a he lyes irány ba ve zet. 

A kon fe ren ci á ról tá voz va ta pasz ta la ta im ös  szes sé gét az egyik mentorált, Pis -
ti él mény be szá mo ló já ból el csent mon da tá val tu dom le ír ni: „A leg jobb él mény,
az az egész úgy ahogy volt”. Va la mit nem tu dok ki ver ni a fe jem bõl, va la mit
ma gam mal hoz tam on nan, be le akadt a ru hám ba, mint egy bo gáncs s az óta

„MErT�AMIlyEN�íTélETTEl�íTélTEK,�olyANNAl�
íTélTETTEK,�éS�AMIlyEN�MérTéKKEl�MérTEK,�olyANNAl

MérNEK�NéKTEK”�MárK�4:24

lélekmentő BAgázs Bagon

min den ho vá vi szem ma gam mal
aka rat lan. Egy te kin te tet. Egy
gye rek ar cá ból né zett rám, de
nem gye rek te kin tet volt. A fáj -
da lom ban ér le lõ dött ne héz tu -
dás lát szott ben ne, bár tu laj do -
no sa csocsó, az egye sü let egyik
mentoráltja köny  nyed nek ha tó
szer te len ség gel be szélt. Hi á ba.
A sze mei töb bet mond tak. 

Var ga Krisz ti na
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„A ze ne az élet nek olyan szük ség le te, mint a le ve gő.
So kan csak ak kor ve szik ész re, ha már na gyon hi ány -
zik.” (Kodály Zoltán) Ez az idé zet ju tott eszem be,
ami kor id. Ró nai La jos sal, a Podmaniczky Mű vé sze ti
Is ko la igaz ga tó já val, a Muharay Elem ér Né pi Együt tes
Fix Stimm ze ne ka rá nak ve ze tő jé vel ké szí tet tem
interjút, hi szen az igaz ga tó úr nak az egész éle tét ki -
töl ti a ze ne. Meg kér tem, me sél jen a gyer mek ko rá ról,
ta nul má nya i ról, ze nei kép zé sé ről.

– rónai� la�jos: al föl di szü le té sű va gyok, gyer mek ko ro mat
szol no kon, a kö zép is ko lás és fő is ko lás éve i met deb re cen -
ben töl töt tem.

Ötö di kes vol tam, ami kor har mo ni kán kezd tem el ta nul -
ni. A har mo ni ka ta ná rom aján lot ta, hogy irat koz zam be a
szol no ki ze ne is ko lá ba, mert jó ké pes sé gű nek tar tott. itt
kla ri né tot kezd tem el ta nul ni, és a to váb bi ze nei ta nul má -
nya im ban – így a fő is ko lán is – ez lett a fő hang sze rem.
ter mé sze te sen mel let te zon go rát és fu vo lát is ta nul tam társ -
hang szer ként. deb re cen ben a liszt fe renc ze ne mű vé sze ti
fő is ko lán vé gez tem l976-ban kla ri nét sza kon.

A fő is ko la után rög tön Aszód ra ke rül tem az ál la mi ze -
ne is ko lá ba – ak kor még így hív ták a mai is ko lán kat –, mint
kla ri nét ta nár.

mind két fi am már itt szü le tett. Zol tán je len leg a bu da -
pes ti du na mű vész együt tes cim bal mo sa és he ge dű se. La jos
fi am pe dig a muharay Elem ér né pi Együt tes ve ze tő je.
Egyéb ként mind ket ten a Podmaniczky mű vé sze ti is ko la
ta ná rai is.

– B.F.K.: Ko dály Zol tán azt ta ní tot ta, hogy:” A ma gyar
nép dal az egész ma gyar lé lek tük re, a ma gyar nyelv vel egy -
idős… Benne mind annyi an ma gunk ra ismerhetünk…” Tu -
dom. hogy az ön éle tét is ki töl ti a nép ze ne, ké rem, mond ja
el, hogy hol és mi kor ke rült ve le kap cso lat ba.
– id.�rónai�lajos: A nép ze né vel a fő is ko lás évek alatt ta -

lál koz tam. Ak kor deb re cen ben mű kö dött a dé li báb nép ze -
nei Együt tes, ami nek a ve ze tő je az én szol fézs mód szer tan
ta ná rom, Joób Ár pád volt. in nen től szá mí tom azt a nép ze ne
irán ti sze re te tet, ami az óta is meg ma radt, és re mé lem, éle -
tem vé gé ig el is kí sér. én is fu ru lyáz tam a dé li báb nép ze nei
Együt  tes után pót lás ze ne ka rá ban. 

A fő is ko lás évek alatt Szabóné Ju dit né ni ke ze alatt – aki
a nép ze nét ok tat ta ne künk – is mer ked tem meg a nép dal -
gyűj tés sel. A kör nye ző fal vak ban gyűj töt tük a nép ze nét.

A 80-as évek má so dik fe lé ben Maczkó Má ria éne kes sel
együtt meg ala pí tot tuk a galga men ti nép ze nei mű helyt,
mely nek fel ada tá ul tűz tük ki a galga men ti nép ze né szek
kép zé sét. Ez az Aszó di ze ne is ko lá ban mű kö dött.

Azért volt nagy szük ség er re a mű hely re, mert a galga
men ti né pi együt te sek nek nem volt kí sé rő ze ne ka ruk. Ezt a
hi ányt sze ret tük vol na pó tol ni. ma már lát ha tó, nem volt hi -
á ba  va ló ez a kez de mé nye zés, hi szen eb ből a mű hely ből nőtt
ki a galga ze ne kar és a fix stimm ze ne kar.

– B.F.K.: Ké rem, be szél jen bő veb ben ezek ről a ze ne -
kar ok ról.
– id.�rónai�lajos: A fix stimm ze ne kar tag jai 9-10 éves

ko ruk tól kezd ték el eb ben a mű hely ben a ze nét ta nul ni,
majd ké sőbb az Aszó di ze ne is ko la nép ze ne sza kán foly tat -
ták a ta nul má nya i kat. A ze ne kar tag jai az aláb bi ak vol tak:
Bar tók Jó zsef nagy bő gő, Ba logh Ro land brá csa, Unger Bal ázs
brá csa, Dulai Zol tán he ge dű, Ró nai Zol tán he ge dű. 

„Van nak a lé lek nek ré gi ói, me lyek be
csak a ze ne vi lá gít be”
IDőSEbb�róNAI�lAjoS�élETéről,
MuNKájáról,�MINDENNAPjAIról

Mi vel Mind annyi unk nak a ze ne az éle tünk, na gyobb örö Met seM Mi
seM je lent het, Mint hogy ze nénk kel, já té kunk kal Má so kat is gyö nyör köd -
tet he tünk. ko dály zol tán er ről így írt: „tel jes lel ki élet ze ne nél kül nincs.
van nak a lé lek nek ré gi ói, Me lyek be csak a ze ne vi lá gít be.”

“

1986-ban honosította meg a galga mentén a népzenei
oktatást. emellett aktív népzenész is. korábban a tarisnyás,
később a gal ga zenekar és a Fix Stimm együttes vezetője.
ezek az zenekarok országszerte ismertek színpadi és mé -
diaszereplésekről, hanglemezekről. külföldi útjaikon is nagy
sikerrel képviselik a magyar népzenét. a galga zenekar a
Magyar állami népi együttes áll an dó zenekara. a Fix Stimm
2002-ben önálló Cd-t jelentetett meg. Hézagpótló az új
kiadásra váró galga menti daloskönyv, melyet Maczkó
Máriával állított össze „rózsát ültettem...” címmel.
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A ze ne kar ból az idők so rán 2 em ber vált ki. Az egyik un -
ger Ba lázs, aki el ső sor ban a ta nul má nyai mi att rö vid idő re
szü  ne tel tet te a ze ne ta nu lá sát, majd ké sőbb cim ba lom sza -
kon foly tat ta, és ma már a cimbaliband ze ne kar ve ze tő je
turán. A má sik, aki ki vált a ze ne kar ból, Bar tók Jó zsef volt,
aki nek a csa lá di kö rül mé nyei úgy ala kul tak, hogy kecs ke -
mét re köl tö zött, ahol a csík ze ne kar nagy bő gő se lett.

Bar tók Jó zsef he lyett be lé pett a ze ne ka runk ba Mihály -
deák Bar na, és unger Ba lázs hely lett pe dig jó ma gam, fú -
vós ként.

Az el ső idő szak ban fő leg tánc együt te sek ze nei kí sé re tét
lát tuk el or szá gos szin ten, majd egy re több önál ló kon cer tet
is vál lal tunk. Ezek alatt az évek alatt szin te az egész vi lá got
be jár tuk. Vol tunk Ame ri ká ban, Af ri ká ban, tö rö kor szág ban,
fin  nor szág ban, észt- és let tor szág ban, fran ci a or szág ban és
Eu ró pa szin te min den ál la má ban. A ze ne kar ki zá ró lag fel -
dol go zá sok tól men tes, au ten ti kus nép ze nét ját szik. fő leg
ma gyar és er dé lyi nép ze nét ját szunk, de szí ve sen fog lal ko -
zunk ro mán és dél szláv ze né vel is.

– B.F.K.: Gon do lom, min den fel lé pé sük szer te a vi lág ban
sok si kert ho zott a ze ne kar nak. Mon da na er ről is va la mit?
– id.�rónai�lajos: szí ve sen. részt vet tünk több nem zet -

kö zi nép ze nei és nép tánc fesz ti vá lon is, és több al ka lom mal
si ke rült el nyer nie ze ne ka runk nak a ze nei fő dí jat. mond ha -
tom, bár mer re jár tunk a vi lág ban, min den hol óri á si si ke re
volt a ma gyar nép ze né nek. még is az el ső és leg na gyobb él -
mé nyünk ka na dá ban a nem zet kö zi gyer mek Vi lág fesz ti vál
volt, ahol a bagi muharay Elem ér né pi Együt tes gyer mek
tánc cso port ját kí sér tük ze ne ka runk kal. Ez a ren dez vény egy
több mint 10.000 főt be fo ga dó ha tal mas csar nok ban volt, és
az egész kö zön ség fel áll va, vas taps sal kö szön te meg az elő -
adá sun kat. Azt az ér zést, amit ak kor és ott át él tünk, so ha
nem le het el fe lej te nünk.

– B.F.K.: Mit és hol dol go zik mos ta ná ban?
– id.�rónai�lajos: Je len leg to vább ra is az aszó di Pod ma -

nicz ky mű vé sze ti is ko lá ban ta ní tok, mint az in téz mény igaz -
ga tó ja. ter mé sze te sen a fix stimm ze ne kar nak is a tag ja va -
gyok. Hat év vel ez előtt pe dig lét re hoz tam a galga men ti
du da ze ne kart, és 3 év vel ez előtt az Aszó di Breda ze ne kart.
A du da ze ne kar el ső sor ban galga men ti ré gi du da ze nét ját -
szik, míg a Breda ze ne kar mold vai csán gó hang sze res és éne -
kes ze nét.

– B.F.K.: Ké rem, mond jon va la mit a táv la ti ter ve i ről,
cél ja i ról is.
– id.�rónai�lajos: A Breda ze ne kar ral ké szü lünk egy cd

anya gá nak a fel vé te lé re. A fix stimm ze ne kar nak és sze mély
sze rint ne kem is ki hí vást je lent a muharay együt tes if jú sá gi
cso port já nak új, ké szü lő mű so ra, ami sobri Jós ka be tyár tör -
té ne té nek a fel dol go zá sa. A ko re og rá fi át a fi am, if jabb ró -
nai la jos ké szí ti, a ze nei ala pot hoz zá a másik fiam: ró nai
zol tán. ne künk, ze ne ka ri ta gok nak er re a ze nei alap ra kell
a sa ját ze nei el kép ze lé se in ket hoz zá ten ni. min den eset re mind -
 annyi an ér dek lő dés sel és nem ke vés szak mai iz ga lom mal
vár juk a vég ered ményt, amellyel re mél jük, má sok nak is örö -
möt okoz ha tunk.

mi vel mind annyi unk nak a ze ne az éle tünk, na gyobb
örö met sem mi sem je lent het, mint hogy ze nénk kel, já té -
kunk kal má so kat is gyö nyör köd tet he tünk. ko dály zol tán
er ről így írt: „tel jes lel ki élet ze ne nél kül nincs. Van nak a lé -
lek  nek ré gi ói, me lyek be csak a ze ne vi lá gít be.”

Kö szö nöm az interjút, és a Bagi Hír lap és a ma gam ne -
vé ben kí vá nok a to váb bi mun ká já hoz jó egész sé get, sok si kert
és Is ten ál dá sát!

Baczoniné Felszeghy Katalin

a közel 20 éve együtt játszó zenekar szűkebb hazájuk, a galga mente és e vidék hagyományainak népzenéjét ismerik a legjobban,
érzik leginkább magukénak. emellett természetesen a történelmi Magyarország többi tájának zenéjével is foglalkoznak.
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Adventi szemezgető
Amit kimondasz…

Egy es te, nap le men te ide jén, há za kü szö -
bén el mél ke dett a föld mű ves, és él vez te a
hű vös es tét. kö ze lé ben volt egy út, amely
a fa lu ba ve ze tett. Jött va la ki, és ami kor
meg lát ta a gaz dát, el gon dol ko zott: „Ez
egy lus ta fér fi le het, nem dol go zik, és az
egész na pot a kü szö bén ül ve töl ti el...”
ké sőbb egy má sik utas jött ar ra. Ő pe dig
ezt gon dol ta: „Ez a fér fi egy szok nya va -
dász. csak azért ül itt, hogy a lá nyo kat
néz ze és meg jegy zést te gyen rá juk...” A
har ma dik ide gen, aki a hely ség fe lé igye -
ke zett, így gon dol ko zott: „Ez a fér fi biz -
to san egy szor gal mas em ber. nap köz ben
so kat dol go zott, és egész es te él ve zi a
meg ér de melt pi he nést...” 

túl so kat mi sem tud ha tunk a föld -
mű ves ről, aki az aj tó előtt ült. An nál töb -
bet a há rom fér fi ról: az el ső egy lus ta em -
ber volt, a má so dik ban volt va la mi jó, a
har ma dik pe dig egy dol gos em ber volt.
Amit ki mon dasz, az ró lad be szél, kü lö nö -
sen, ha más ról te szed.

Aki a vé rét adja…
Egy kis lány hal dok lott egy olyan be teg -
ség ben, ami ből nyolc éves báty ja va la mi -
vel ko ráb ban fel gyógy ult. A dok tor így
szólt a fi ú hoz:

– csak a vé red transz fú zi ó ja ment he -
ti meg kis hú god éle tét. kész vagy-e vért
ad ni ne ki?

A kis fiú sze me tág ra nyílt a fé le lem -
től. Ha bo zott egy da ra big, az tán azt
mond ta:

– rend ben van, dok tor bá csi, kész
va gyok.

Egy órá val a transz fú zió vé gez té vel a
kis fiú té to váz va meg kér dez te:

– mond ja, dok tor bá csi, mi kor ha lok
meg?

A dok tor csak ek kor ér tet te meg azt
a pil la nat nyi fé lel met, ami el fog ta a fi -
út: azt gon dol ta, hogy ha a vé rét ad ja, az
éle tét ad ja kis hú gá ért.

Nincs hely a fo ga dó ban
kovács Pisti ab ban az év ben ki lencéves
volt, de még csak má so dik osz tá lyos.
szin te az egész vá ros tud ta, hogy ne he zen
tart lé pést a töb bi ek kel. nagy da rab, eset -
len fiú volt, las sú a moz gá sa és a gon dol -
ko dá sa is. Osz tály tár sai még is ked vel ték,
bár a fi úk ne he zen lep lez ték in ge rült sé gü -
ket, ami kor Pisti lab dáz ni akart ve lük.

ál ta lá ban si ke rült va la mi lyen ki fo -
gást ta lál ni uk, de Pisti ilyen kor is ott ma -
radt – és re mény ke dett. szí ve sen és mo -
so lyog va se gí tett min den ki nek, és vé del -
mez te a gyen géb be ket.

Pisti na gyon sze ret te vol na a ka rá -
cso nyi ün ne pé lyen el ját sza ni a fu ru lyá zó
pász tort, de a da rab ren de ző je fon to sabb
sze re pet osz tott rá. A fo ga dós nak nem
volt hosszú a szö ve ge, és Pisti ter me te
nyo ma té ko sab bá tet te Jó zsef ké ré sé nek
vissza uta sí tá sát.

szo kás sze rint nagy kö zön ség gyűlt
össze az év leg fon to sabb elő adá sá ra. A
rendező a szín fa lak mö gött állt, és le -
nyű göz ve fi gyelt.

meg je lent Jó zsef – má ri át las san és
gyen gé den ve zet ve –, és han go san ko -
pog ta tott a dísz let aj ta ján.

Pisti, a fo ga dós, ki tár ta az aj tót, és ri -
de gen meg kér dez te: – mit akar tok?

– szál lást ke re sünk.
– ke res se tek más hol! – Pisti mereven

elő re né zett, de han go san be szélt. – A
fo ga dó meg telt.

– uram, hi á ba pró bál koz tunk min -
den hol. messzi ről ér kez tünk, és fá rad tak
va gyunk.

– Eb ben a fo ga dó ban nincs hely. –
Pisti kel lő kép pen szi go rú nak lát szott.

– kér lek, jó fo ga dós, ez itt a fe le sé -
gem, má ria. gyer me ket vár. Biz to san
akad va la hol egy zug, ahol meg pi hen het.

A fo ga dós most elő ször né zett má -
ri á ra. Hosszú szü ne tet tar tott, elég
hosszút ah hoz, hogy a kö zön ség fe szül -
ten fi gyel jen.

– nem! tá voz za tok! – sut tog ta a
szín fa lak mö gül a sú gó.

– nem! – is mé tel te Pisti. – tá voz za tok!
Jó zsef szo mo rú an át ölel te má ri át. má -

ria fér je vál lá ra haj tot ta a fe jét, és el in dul -
tak. Pisti az aj tó ban állt, a két ség beesett
párt fi gyel te. szá ja tát va ma radt, hom lo ká -
ra rán cot vont az ag go da lom, s sze me min -
den két sé get ki zá ró an könny be lá badt.

és a ka rá cso nyi elő adás hir te len min -
den más elő adás tól el té rő vé vált.

– ne men je tek, Jó zsef! – ki ál tot ta
Pisti. – Hozd vissza má ri át! meg kap hat -
já tok az én szo bá mat. – A rendező bol -
do gan mo soly gott. 

Né há nyan úgy tar tot ták, el ron tot -
ta az egé szet. De többen úgy vél ték, so -
ha nem lát tak en nél jobb ka rá cso nyi
elő adást.

A kövér és a sovány ördög
Egy szer a föl dön va la hol egy más sal két
ör dög ta lál ko zott. Egyik na gyon kö vér, a
má sik na gyon so vány volt. A kö vér csú fo -
san szó lít ja a so ványt: – Hát té ged mi lelt,
mondd, mi bánt? Hisz csak csont és bőr
vagy már amint én lá tom! na, kol lé ga,
hal lod, ezt ször nyen cso dá lom! – így szól
a kö vér, s a so vány ör dög bú san hall gat,
mint aki nek sú lyos bá na ta van.

– szólj már! – mondja a kö vér. tán
nincs gyo mor rá kod?! Hep ti kás vagy ta -
lán, vagy mond mi ba jod?

– A szá dat jobb vol na, ha be fog nád
ta lán – szólt vég re bosszú san s mo gor ván
a so vány. – leg na gyobb ba jom, ha tud ni
aka rod, hogy rossz he lyen la kom, en ni
mit sem ka pok. ke resz tény csa lád hoz
szál lá solt be urunk, s bár pró bál tam, mit
mi ör dö gök tu dunk, de bé ké jü ket még
fel bo rí ta ni sem tud tam, s mint lá tod,
nyo mo rult egy sors ra ju tot tam. kap hat
ott min den ki szál lást, táp lá lé kot, csak
egye dül én nem, s az ál lam fel ko pott.

– nagy bu ta vagy, öcsém, ezt ne ked
mond ha tom – szólt új ra a kö vér –, ke mé -
nyen ál lí tom. Ha min den ör dög ily maf -
la vol na, mint te, tönk remen ne di cső
urunk nagy üz le te. de nagy lu ci fer re
me rem még mon da ni, vol nék csak he -
lyed ben, meg tud nám mu tat ni, hogy
akár mi fé le ke resz tyén csa lád ban, hogy
kell bajt csi nál ni ott, ahol bé ke van.

ám hall gas sál rám, én meg ta nít lak,
sa ját mód sze rem mel, majd én ki ok tat lak.
Ha az tán kö vet ni fo god ta ná cso mat
könnyen el ér he ted vá gya dat, cé lo dat.

ki tö röm pél dá ul az egyik ab la kot, mit
a szél kis sé va la hogy be csa pott. így a há -
zi gaz da csú nyán ká rom ko dik, s ahogy
szá ján ki fér, üvölt, or dí to zik. Vagy más -
képp csi ná lok egy kis bosszú sá got. Az
ing ről sza kí tok le egy vagy két gom bot
épp va sár nap reg gel, ami kor a gaz da nagy
buz gón igyek szik men ni a temp lom ba,
mér gé ben az az tán mond egy olyan cif rát,
hogy fe lül ha lad az min den re mek imát. 

majd ki ált a gaz da: „Hol van a pá pa -
szem, asszony, a sze me det azon nal ki ve -
rem!” Per sze én dug tam el, nem tud ja
sen ki sem, azt sem, hogy őket mennyi re
sze re tem.

Az tán meg a csiz ma sem elég fé nyes,
a ka bát meg itt-ott gyű rött és pe csé tes,
van ám olyan átok, szi tok, ha hal la nád,
sze me i det, szá dat, tu dom el tá ta nád.
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Vagy amit a gaz da igen sze ret, tu dom,
a jó tyúk le vest, azt én meg só zom, és a
mér ges gaz da a le vest ki ön ti, a tá nyért az
asszony fe jé hez rö pí ti. csi ná lok az tán
még más fé le ga li bát, vagy a férj az
asszonyt, vagy a nő az urát csal ja meg
hűt le nül, csúf, csa po dár mód ra, s vá lik az
éle tük iga zi po kol ra.

Vagy sok szor a fér jet fél té kennyé te -
szem, vagy pe dig a nőt a fér jé vel szem -
ben. kép zel he ted most már, mi lyen bé ke
van ott, ahol a bi za lom emi att fel bom lott.

Vagy a férj iszá kos, vagy az asszony
puc cos, ez mind az én mun kám, ez már
szent és biz tos. már elég az hoz zá, hogy
én a ház tü zet bon tom, ahogy tu dom,
ron tom.

Per sze tu dod, ilyen kor jólla kom. lát -
ha tod, mennyi re meg nőtt a po ca kom. de
még pén zem is van, kol lé ga, ide nézz, ide -
pis lo gass, nézd meg ezt az er szényt. is ten
or szá ga nagy, szent ügyé re kel lett vol na
ad ni, vagy ta lán a sze gény nek, apát lan,
anyát lan ár vá nak, öz vegy nek. de fös -
vénnyé, fu kar rá tet tem én ám őt, s így a
pénz az enyém lett. Ezt mind el hi he ted. 

fel ki ált a so vány: – Elég! Elég! Elég!
un tat már, bu ta ság ez az egész be széd,
mit most összevissza ha dar tál, fe cseg tél.
árt hatsz ve le, de csak hi tet le nek nél. A
ke resz tyé nek nél sem mit nem ér, mon -
dom, azért mond om, mert ezt ta pasz tal -
tam s tu dom.

– még te mersz be szél ni! – or dít most
a kö vér. nemhi á ba hal lod, hogy sok pi -
szok rád fér. Vagy tu dod, mit mon dok? te -
gyünk hát egy pró bát! sze ret ném én lát ni
azt a fa mí li át. cse rél jük meg he lyünk ezen
perc től kezd ve. te most rög tön elmégy az
én volt he lyem be, s ahol te vol tál, majd én
me gyek oda, ab ba a hí vő csa lád ba.

így he lyet cse rél tek gyor san egy perc
alatt, és meg vál toz tat ták ré gi szál lá su kat.
meg kez dő dött más nap most már a nagy
mun ka. A kö vér ör dög nek kor gott már a
gyom ra, na gyon kel lett vol na már en ni
va la mit, csak hogy az új he lyen nem ka -
pott még sem mit. éles, go nosz szem mel
néz kö rül az ör dög, szé dül az éh ség től, s
már csak úgy lő dö rög.

na, dél van, az asszony hoz za is a le -
vest, s az ör dög, ami kor ép pen meg lát ta
ezt, a hí vő nő ke zén für gén lö kött egyet
úgy, hogy a le ves  fe le ki bil lent. – Ej nye
no! – mond ja az asszony szé gyen kez ve
ami kor a tá lat az asz tal ra tet te. mint ha
csak az ör dög in csel ked ne ve lem, vagy
nem is tu dom, hogy mi ért ügyet len ke -
dem. – se baj! – mondja most a férj. Elég,
mi meg ma radt. más kor job ban ügyelsz,
ne bú sulj emi att.

és et ték a le vest szép csend ben, bé ké -
vel. még a gyer mek is megelé ge déssel.

de bez zeg az ör dög ször nyen
bosszan ko dik, hogy va la mit kap has son,
még kí sér le te zik. Egy le gyet, egy pó kot

dob be a le ves be, és vár ja a ha tást tü rel -
met len ked ve. de a ha tás most is el ma -
rad, mint előbb, a férj szép csen de sen ki -
dob ja mind ket tőt. – se pók, se légy –
mondja –, nem ne künk va ló, egye meg az
ör dög, mert az csak ne ki jó! Az egész kis
csa lád ne ve tett jó na gyot, az ör dög mér -
gé ben majd nem kipukkadott. 

de akár mit csi nált, bár mit, mindhi á -
ba, kez dett so vá nyod ni, zör gött a bor dá -
ja. „Akár mit sze ret nék, pénzt se sze rez -
he tek, sze gé nyek nek ad ják, misszió ba
tesz nek. Ha bár mit csi ná lok, rám min -
den szé gyent hoz” – az ör dög ma gá ban
eképp mor fon dí roz.

mi kor a kis csa lád buz gón imád ko -
zott, az ör dög di der gett, há ta is bor zon -
gott. mi kor éne kel tek, vo nag lott kín já -
ban, lát va hogy hi á ba min den fá radsá ga. 

Ha va la mit el du gott, szé pen megta -
lál ták. Ha va la mit el tört, szé pen abba -
hagy ták. Ha va la mit is csi nált a nap bár -
mely sza kán, meg tört a ha tal ma a hi ten
és imán. „no, in nen men nem kell, to -
vább már nem bí rom! kár volt vál toz tat -
ni a ré gi szál lá son, hol ala po san meg hiz -
lal tam ma gam, de in nen el me gyek, mert
éhen pusz tu lok. imád ko zást szen ved ni
nem tu dok.”

El is ment az ör dög puk kan va
mé reg gel, jól le so vá nyod va, ha rag gal,
szé gyen nel.

Ked ves lé lek! – Most tő led is azt
kér dem, az ör dög mi kép pen bol do -
gul kö röd ben? Ma rad vagy tá vo zik,
kö vér-e vagy so vány? Ki kor má nyoz
té ged: Jé zus vagy a Sá tán? Légy vi -
gyázó, okos! Foly ton imád koz zál!
Má  morban, em ber ben, ma gad ban
ne bíz zál! Az ör dög nek so ha egy fa -
la tot ne adj! Pénzt, va gyont, kin cse -
ket az ölé be ne rakj!

Szegd meg ke nye re det ár vá nak,
sze gény nek, pén zed, min den kin -
csed szen teld Is ten nek! Gyűjt sél
olyan kin cset, mit a moly és pe nész
so ha meg nem emészt, és so ha el
nem vész!

Tö re kedj ar ra, hogy az egész
éle ted Meg vál tó dé le gyen, Ő le gyen
min de ned! Jé zus ere jé vel győz zél a
Sá tá non! Szí vem ből őszin tén ne ked
ezt kí vá nom.

Papp Károly
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Mi a leg fon to sabb?
Egy fi lo zó fus pro fesszor elő adá sát úgy
kezd te, hogy fo gott egy be főt tes üve get és
fel töl töt te kb. 5 cm át mé rő jű kö vek kel.
rá kér de zett, hogy te le van-e az üveg?

– igen – hang zott a vá lasz. 
Ez után elő vett egy do bozt te le ap ró

ka vi csok kal, és el kezd te be le szór ni az
üveg be. mi u tán a ka vi csok ki -
töl töt ték a kö vek kö zöt ti
üres he lye ket, megint
meg  ál la pí tot ták, hogy
te le van az üveg. Ez -
után a pro fesszor
elő vett egy do boz
ho mo kot és azt
kezd te be le töl te ni az
üveg be. ter mé sze te -
sen a ho mok min den
kis rést ki töl tött.

– és most – mond ta a
pro fesszor – ve gyék ész re, hogy ez
az önök éle te. 

A kö vek a fon tos dol gok: a csa lá -
dod, a part ne red, a ba rá ta id, az egész sé -
ged. Ha min den mást el ve szí te nél, az
éle ted ak kor is tel jes ma rad na. A ka vi -
csok azok a dol gok, amik még szá mí ta -
nak, mint a mun kád, a há zad, eset leg az
au tód. A ho mok az összes töb bi ap ró -
ság. Ha a ho mo kot töl töd be elő ször,
nem ma rad hely a kö vek nek és a ka vi -
csok nak. ugyan ez tör té nik az éle ted del
is. Ha min den idő det és ener gi á dat az
ap ró sá gok ra for dí tod, nem ma rad hely
azok nak a dol gok nak, amik iga zán fon -
to sak szá mod ra. 

te hát for díts fi gyel met azok ra a dol -
gok ra, ame lyek alap ve tők bol dog sá god
ér de ké ben. Játssz a gye re ke id del, vidd el
a pá ro dat tán col ni, sza kíts időt or vo si el -
len őr zés re. min dig lesz időd dol goz ni, ta -
ka rí ta ni, ven dé ge ket hív ni, ren det rak ni.

Elő ször a kö vek re fi gyelj, azok ra,
ame lyek iga zán szá mí ta nak. ál lítsd be a
pioritásokat. A töb bi csak ho mok.

Bol dog ság
– ret te ne te sen szük sé gem van egy kis
se gít ség re, más kü lön ben meg bo lon du -
lok – for dult a ta nít vány mes te ré hez. –
Egyet len szo bá ban élünk: fe le sé gem, a
gyer me ke im, meg az apó som és anyó -
som. Az ide ge ink ki ké szül tek, egy más sal
üvöl tö zünk. A szo bánk ma ga a po kol.

– meg ígé red, hogy meg te szed, akár -
mit is mon dok ne ked? – kér de zi a mes ter.

– Es kü szöm, bár mit meg te szek.
– Jól van. Hány ál la to tok van?
– Egy te he nünk, egy kecs kénk és hat

tyú kunk.

– tartsd benn azo kat is a szo bá ban,
ahol lak tok. Azu tán egy hét múl va gye -
re vissza.

A ta nít vány meg ré mült, de mi vel
meg ígér te a mes ter nek, hogy en ge del -
mes ke dik, be vit te az ál la ta i kat is a szo -
bá ba. Egy hét múl va nyo mo rul tan és si -

rán koz va tért vissza.
– ideg roncs va gyok. A
kosz! A bűz! A zaj! Az

őrült ség ha tá rán va -
gyunk mind annyi an.

– menj ha za –
mond ta a mes ter – és
tedd ki az ál la to kat.

Az em ber egész
úton ro hant ha za fe -

lé. más nap öröm től
csil lo gó szem mel jött

vissza.
– mily gyö nyö rű az élet!

Az ál la tok kint van nak. A szo bánk
ma ga a menny or szág, olyan csen des,
tisz ta és tá gas!

Csak egyszerűen
élt egy szer egy öreg bölcs, aki nek nem
volt sem mi je, még is bol dog volt, úgy
hív ták, hogy di o ge nész. Hor dó ban la -
kott, s min den va gyo na a kö pe nye volt,
amely öl tö zé kül szol gált nap pal, éj sza ka
pe dig a ta ka ró ja volt. di o ge nészt meg -
hív ta egy szer a há zá ba egy dús gaz dag
em ber, aki nek min de ne volt. Volt há za
és kert je. A kert ben osz lop csar no ka, az
osz lop csar nok ban száz ti zen hat szob ra.
Arany tál ban hoz tak für ge szol gák kéz-
mosóvizet a ven dég nek, ezüst ku pá ba
töl töt ték ne ki az italt, s bí bor sző nye get
te rí tet tek a pá zsi ton a tal pa alá, hogy
mez te len lá bát a ned ves fü vön be ne sá -
roz za. di o ge nész csak bá mult és né zett.
Vé gig néz te a la kó szo bák ban fel hal mo -
zott kin cse ket, a kert ben el he lye zett mű-
 re me ke ket, az tán össze csap ta a
te nye rét, és fel ki ál tott: „Hi -
he tet len, hogy én mi min -
den nél kül tu dok él ni!”

Egyedül Krisztus
Egy fér fi be le esett egy
kiapadt kútba és nem
tu dott ki jön ni. Egy
uta zó ment ar ra, és azt
ta ná csol ta ne ki, me di tál -
jon, hogy tisz tít sa meg a lel -
két, és ha meg ál la po dik a nir vá -
ná ban, min den szen ve dé se el mú lik. A
fér fi meg tet te amit az uta zó mon dott,
de to vább ra is a kút ban ma radt. 

Egy má sik em ber tűnt fel, ő azt ál -
lí tot ta, hogy mind ez nem va ló ság, min -
den kö rü löt te csak il lú zió. Azt mond ta,
a fér finek, hogy nem le het egy olyan
kút ban, ami csak il lú zió, ami nem is lé -
te zik. A fér fi erő sen er re gon dolt,
mégis a kút fenekén ma radt.

majd újabb em ber né zett le a kútba.
Ar ra biz tat ta a fér fit, hogy imád koz zon
na pon ta öt ször a természet isteneihez, a
naphoz, a holdhoz, te gye ezt fo lya ma -
to san és ha ki tar tó lesz, ta lán egy nap
meg sza ba dul. A férfi ezt tette, de így
sem történt semmi.

Újabb lá to ga tó ér ke zett, aki ar ra
uta sí tot ta a fér fit, hogy jó cse le ke de tek -
kel ja vít sa meg a kar má ját, és ha majd
meg hal, va la mi jobb test ben fog re in -
kar ná lód ni. így könnyíthet a lelkén.
Erre a fér fi kö nyör gött, ahogy tu dott, és
kezd te el ve szí te ni ere jét. már a ke se -
lyűk kö röz tek fö löt te, szá ja ki szá radt,
alig lé leg zett...

Egy má sik Em ber tűnt fel. Ő kü lön -
bö zött a töb bi től. le ki ál tott a fér fi nek a
kútba és meg kér dez te, hogy akar-e sza -
bad len ni? – igen – vá la szol ta. Ez az em -
ber sa ját ma ga eresz ke dett le a kútba, és
ki vit te on nan a fér fit a vi lá gos ság ra. és a
fér fi, aki a kútba esett meg�volt�ment�ve.

Ugrás az időben
Volt egy szer egy pa raszt le gény, aki nek
ta lál ko zó ja volt a sze rel mé vel. na gyon
nyug ta lan fi a tal em ber volt, túl ko rán
ér ke zett a ta lál ká ra, és nem tu dott vá ra -
koz ni. ész re sem vet te a nap sü tést, a
ta vaszt, a vi rá gok pom pá ját. tü rel met -
le nül he ve re dett le egy fa alá, és zsör tö -
lő dött ma gá val és a vi lág gal. Hir te len
egy pi ci szür ke em ber ke állt előt te és így
szolt: „tu dom, mi ba jod. fogd ezt a
gom bot itt, és varrd fel a ka bát kád ra.
Ha va la mi re vár nod kell és az idő sze -
rin ted túl las san mú lik, ak kor csak csa -

vard jobb ra a gom bot, és már is
ug rasz egyet az idő ben,

oda, aho vá aka rod.” 
Ez az tán tet szett a

fi ú nak. fog ta a va rázs -
gom bot és mind járt ki
is pró bál ta, meg te -
ker te: és lám előt te
állt ked ve se és rá ne ve -

tett. Ez mind na gyon
szép és jó, gon dol ta, de

bár csak már az es kü vőnk
len ne! Új ra meg csa var ta a gom -

bot: és most ott ül tek a la ko dal mi asz -
tal nál, kö rü löt tük fu vo lák és he ge dűk
szól tak. Ek kor fe le sé ge sze mé be né zett:
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olvasói levél

ked ves Ol va só! fel tet ted-e már ma gad nak a kér dést, „mi tör té -
nik ve lem a ha lál után?” Egy na pon mind annyi an szem be sü lünk
a fi zi kai ha lál lal. nem min den ki éli meg a 70-80 évet. Az élet
azon ban a fi zi kai ha lál lal nem ér vé get. A tes ted por rá lesz, hi szen
por ból vé te tett, de is ten az utol só na pon a lel ked a ro mol ha tat -
lan test tel együtt fel tá maszt ja. lé lek = értelem, ér ze lem, aka rat.

A Bib lia sze rint két hely lé te zik: a menny és a Po kol. Va jon
mi dön ti el, hogy ho va ke rülsz? Ha úgy gon do lod, hogy a jó cse -
le ke de te id alap ján fogsz el jut ni a menny be, ak kor té vedsz! Ha
úgy gon do lod, te már annyi bűnt, rosszat kö vet tél el, hogy nincs
esé lyed, ak kor is té vedsz! nincs olyan bűn – amit ha meg bánsz –
meg aka dá lyoz na ab ban, hogy a menny be ke rülj. más részt nem
ke rül hetsz oda csu pán azért, mert sok jót tet tél az élet ben. mi ha -
tá roz za meg ak kor hát, hogy ho vá ke rülsz? Az Úr Jé zus krisz tus
egyet len fel té telt em lít: „Szük sé ges nek tek újon nan szü let ne tek”
(Ján3:7). kér de zed, ho gyan szü let he tek új já? nikodémus sem ér -
tet te: „Mi mó don szü let he tik az em ber, ha vén?” – kér dez te Jé -
zus tól. Jé zus így vá la szolt: „Ami test től szü le tett test az, és ami
Lé lek től szü le tett lé lek az” (Ján3:6).

is ten ha tal mas árat fi ze tett a szel le mi új já szü le té se dért, az egy -
szü lött fi át ad ta ér ted, mert annyi ra sze ret té ged, és na gyon vá gyik
ar ra, hogy új ra kö zös ség ben le gyen ve led. „Mert úgy sze ret te
Is ten a vi lá got, hogy egy szü lött Fi át ad ta, hogy aki hisz őben ne,
el ne vesszen, ha nem örök éle te le gyen” (Ján3:16). Ez cso dá la tos!
is ten ki dol goz ta szá mod ra az utat, hogy meg me ne külj (üd vö zülj).
Há la és di cső ség ne ki! tud nod kell, nincs más út az Atyá hoz csak
krisz tus ál tal. „Én va gyok az út, az igaz ság és az élet; sen ki sem
me het az Atyá hoz, csak is énál ta lam” (Ján14:6). te hát nem gyü -
le ke zet hez va ló tar to zás, sem val lá si ha gyo má nyok kö ve té se
(be tar tá sa), sem a jó cse le ke de tek, sem a tö ké le tes élet vi tel nem
ve zet az Atyá hoz! Egyet len út ve zet: Jé zus A mEg Vál tó.
Jé zus ezért szü le tett a föld re, meg üre sí tet te is te ni mi vol tát
„be aláz ko dott” egy em be ri test be, s vál lal ta a gol go tai ke resz tet,
a mi bű ne in kért. ér tEd és ér tem! le gyen ál dott az Ő ne ve. Jé zus
ezt mond ja:  én azért jöt tem, hogy éle tük le gyen és bővöl köd je -
nek! én va gyok a jó pász tor. A jó pász tor éle tét ad ja a ju ho kért.
Va ló ban ki mond ha tat lan az Ő aján dé ka!

min den em ber nek vá lasz ta nia kell, hogy ki nek hisz! A sá tán
fog sá gá ban ma rad, a bűn ben, ami ádám és éva óta át örök lő dik,
vagy az is tent vá laszt ja, az örök éle tet?

ked ves Ol va só! Az üd vös sé ged hez – új já szü le té sed hez –
nem�kell�mást�ten�ned, mint�el�is�mer�ned:�bű�nös�va�gyok�és�szük�-
sé�gem�van�Jé�zus�krisz�tus�ra.�Ő az, Aki ál tal is ten új szö vet sé get
kö tött és min den em ber szá má ra fel kí nál ta. Ez az öröm üze net!
sza ba don ra�gadd�meg,�fo�gadd�el,�hidd�el ezt a nagy ke gyel met!
A dön tés a ti ed!

krisz tust már most el fo gad ha tod, hit tel imád koz va: 
„Úr Jé zus, szük sé gem van Rád. Kö szö nöm, hogy meg hal tál

ér tem a ke resz ten. Ki nyi tom éle tem aj ta ját és el fo gad lak Té ged
mint Meg vál tó mat és Ura mat. Kö szö nöm, hogy meg bo csá tot tad
bű ne i met, és örök éle tet ad tál ne kem. Fog lald el az éle tem trón ját,
és for málj olyan ná, ami lyen aka rod, hogy le gyek.”

Egy Küldött

Éle tünk leg fon to sabb kér dé se

EGy�KEDVES�olVASóNK�SzErETNé�MEGoSzTANI�VElüNK
ÖrÖMéT,�hITVAlláSáT:

bár csak már egye dül le het nénk! Egy újabb tit kos
csa va rin tás: ké ső éj sza ka volt és vá gya be tel je sült.
és az tán a ter ve i ről be szélt. majd ha el ké szül a há -
zunk – és új ból meg te ker te a gom bot: nyár lett, ott
állt a tá gas üres ház és be fo gad ta őket. most már
csak a gye re kek hi á nyoz nak, mond ta, és is mét
nem tu dott vár ni. gyor san meg te ker te a gom bot:
ek kor idő sebb volt, fi ai a tér dén ül tek, és az ab la kon
át a szem köz ti fi a tal sző lő he gyet néz te. mi lyen
kár, hogy még nem te rem! Egy tit kos moz du lat, és
új ra rö pült az idő. min dig járt va la mi a fe jé ben,
so ha sem tu dott vár ni, csak csa var ta, te ker te a
gom bot és az éle te el rö pült. mi e lőtt ész be ka pott
vol na, öreg em ber lett és a ha lá los ágyán fe küdt.
most már nem volt mi ért csa var ni a gom bot és
vissza  néz ve rá jött, hogy rosszul gaz dál ko dott.
meg akar ta ta ka rí ta ni a vá ra ko zást és csak a be tel -
je sü lést él vez ni, mint ami kor az em ber ki sze de ge ti
a ma zso lát a ka lács ból. most, ami kor az éle te el su -
hant, rá döb bent, hogy mi lyen ér té kes a vá ra ko zás,
hi szen az fű sze re zi a be tel je sü lést. mit ad na azért,
ha az idő ke re két ki csit vissza for gat hat ná! resz ket -
ve pró bál ta a gom bot egy ki csit bal ra te ker ni. Ek -
kor egy lö kést ér zett, fel éb redt, s még min dig a vi -
rág zó fa alatt fe küdt és vár ta a ked ve sét. de most
már meg ta nult vá ra koz ni. min den si et ség és nyug -
ta lan ság el szállt be lő le; bé ké sen néz te a kék eget,
hall gat ta a ma da ra kat, ját szott a fű ben a bo ga rak -
kal és örült a vál to zás nak. 

„Ha va la ki vel ta lál ko zol, gon dolj ar ra, hogy a
ta lál ko zás mö gött ezer és ezer egy ok rej lik. Min -
den em be ri kap cso lat szent egy más ra ta lá lás. A
má sik em ber ben ön ma gad má sik fe lét is me red fel,
min den vo ná sá ban sa ját vo ná sa i dat lá tod meg.
Amit ró la gon dolsz, ma gad ról gon do lod. Amit ve -
le te szel, ma gad dal te szed. Amit ró la kép zelsz, azt
ma gad ról kép ze led. Mind az, amit ne ki kí vánsz,
egy na pon ve led fog meg tör tén ni. ” 

Az�öröM�10�PArAnCSOlAtA:
1. minden reggel hűségesen kérd istentől 

az örömöt. 
2. mosolyogj, és tanúsíts nyugalmat

kellemetlen helyzetben is. 
3. szívből ismételgesd: „isten, aki szeret

engem, mindig jelen van.” 
4. szüntelenül törekedj arra, hogy az

embereknek csak a jó oldalát lásd. 
5. könyörtelenül űzd el magadtól 

a szomorúságot. 
6. kerüld a panaszkodást és a kritikát, 

mert ezeknél semmi sem nyomasztóbb.
7. munkádat örömmel és vidáman végezd. 
8. A látogatókat mindig szívesen, jóindulattal

fogadd. 
9. A szenvedőket vigasztald, magadról

felejtkezzél el. 
10. Ha mindenütt az örömet terjeszted, biztos

lehetsz abban, hogy magad is rátalálsz.

Válogatta: szt.
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szent Erzsébet napi szeretetvendégség
UrAM,� kö�Szö�nöM ne ked az
aján dék ba ka pott éve ket és év ti ze de -
ket. kö szö nöm éle tem min den ered -
mé nyét, ami vel meg ör ven dez tet tél
és min den ku dar cát, ami vel korlá-
taimra fi gyel mez tet tél. kö szö nöm
csa lád tag ja i mat, akik el vi sel nek,
akik mel let tem áll nak és sze ret nek. 

uram, kér lek, bo csásd meg, amit
rosszul tet tem, és amit el mu lasz tot -
tam. kö szö nöm, hogy te nem mégy
nyug díj ba, ha nem ma is min dent
meg te szel üd vös sé gem re. 

uram, adj ne kem há lás szí vet,
hogy min dig ész re ve gyem: több
okom van a há lá ra, mint a pa nasz ra.
ments meg az irigy ség től, elé ge det -
len ség től, nyug ta lan ság tól, a min -
dent-tu dás lát sza tá tól és a mindent-
jobban-tudás ha zug sá gá tól, a gya nú -
tól, hogy va la ki min dig bán ta ni akar.
ments meg a kö zöny től, a há zsár tos,
ba rát ság ta lan vi sel ke dés től, az örö -
kös zsör tö lő dés től, a rút ön zés től, a
min dent el bo rí tó ke se rű ség től és a
hi á ba va ló ság nyo masz tó ér zé sé től. 

uram, adj erőt, hogy bé ké sen
hord jam az öreg kor ter he it, hu -
mor  ral fo gad jam fe le dé keny sé gem
je le it, erőt len sé ge met, ér zék szer ve -
im tom pu lá sát, tes ti-szel le mi erőm
ha nyat lá sát. 

uram, adj bölcs szí vet, hogy meg
ne fe led kez zem a vég ről itt, és a kez -
det ről oda át. kér lek, adj ked vet a
mun ká hoz, amit még el vé gez he tek.
tégy hasz nos sá, hogy ne érez zem
csak te her nek ma gam és adj alá za -
tot, hogy be lás sam egy re in kább má -
sok ra szo ru lok. Adj ked vet az imád -
ság hoz, a Ve led va ló be szél ge tés hez.
Adj vi lá gos sá got, hogy jól lás sam
ma gam, és jól lás sak má so kat is. Adj
jó ked vet és nyi tott sá got, hogy még
min dig tud jak be fo gad ni és adj sze -
re te tet, hogy ne csak pa nasz kod jak
má sok hi deg sé ge mi att, ha nem
árasszam sze re te ted me le gét. 

uram, ma radj az, aki min dig vol -
tál: meg bo csá tó édes atyám. Ez in -
dít son ar ra, hogy én is tud jak meg -
bo csá ta ni. ne en gedd, hogy va la ha
is fá radt le gyek a kö szö net mon dás -
hoz. ne en gedd, hogy va la ha is ab -
ba hagy jam di csé re te det. tartsd meg
és nö veld hi te met. szólj uram, még
hall ja a te szolgád

(ismeretlen szerző)

november 19-én, éppen szent Erzsébet napján került megrendezésre a bagi
szent rita karitasz hagyományos rendezvénye, amikor is minden 65 év feletti

bagi lakost vendégül látnak. Az esmény a művelődési házban Karácsondi Mihály atya
cereb lál ta misével kezdődött, majd  az iglice óvoda nagycsoportosai és általános

iskolásaink adtak elő egy-egy műsorszámot. A fiatalok apró ajándékkal,
mézeskaláccsal is kedves ked tek az időseknek, akiket a bagi karitasz

egy tál finom étellel és házi süteményekkel is meglepett. reméljük
jól érezték magukat a szép korúak, az iSten�ÉlteSSe�őket!
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labdarúgás – felnőtt
bag�– Pilisi�lK:�1–3,�Sülysáp�– bag:�0–0.

felnőtt tabella (december 1-Jén)
hely  csapat m gy d v lg kg gk p
1. NK�Kinizsi�Tl�FC 15 11 3 1 50 17 33 36
2. Alsónémedi�SE 15 10 5 0 42 22 20 35
3. Pilisi�lK 15 7 6 2 37 16 21 27
4. Újlengyel�DSE 15 8 2 5 40 34 6 26
5. Verőce�SE 15 7 3 5 32 20 12 24
6. Veresegyház�VSK 15 6 4 5 24 20 4 22
7. Gödöllői�SK 15 6 4 5 24 25 -1 22
8. bagi�TC�'96 15 6 3 6 27 25 2 21
9. Kisnémedi 15 6 2 7 28 31 -3 20

10. budakalászi�MSE 15 5 4 6 22 30 -8 19
11. Tárnok�KSK 15 4 6 5 21 27 -6 18
12. hévizgyörk�SC 15 4 3 8 27 41 -14 15
13. Felsőpakony 15 3 6 6 28 26 2 15
14. Örkény�SE 15 2 6 7 12 23 -11 12
15. Sülysáp�KSK 15 2 3 10 19 37 -18 9
16. bugyi�SE 15 1 4 10 18 57 -39 7

m: Mérkőzés,�gy: Győzelem,�d: Döntetlen, v: Vereség,�lg: lőtt�gól,
kg: Kapott�gól, 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,�hősök�tere�1.)�
rendelési idő: hét�fő,�Kedd,�Csü�törtök:�8-12�órá�ig,�Szer�da:�14-18�órá�ig,�
pén�tek:�8-11óráig��(pénteken�csak�pá�ros�hé�ten�rendel)
dr. Józsa viktória (bag,�Dózsa�György�u.�53.)�Telefon:�+36�28�408-031
rendelési idő: hétfő:�10-14,�kedd:�12-16,�szerda:�9-13,�csütörtök:�12-16
péntek�(páros�héten):�9-12

nap pa li, éJ sza kai és hét vé gi ügye let
A�hétvégi�ügyelet�mellett�a�nap�pa�li�és�éj�sza�kai�ügye�le�tet�is�a�Turai�Köz�ponti�ügye�let�lát�ja
el.�Köznapokon�16�órától�másnap�reggel�8�óráig,�hétvégén�péntek�délután�14�órától
hétfő�reggel�8�óráig�hívható,�illetve�kereshető�fel.�cí me: Tura,�Pe�tő�fi�tér�2.�Te�lefon.:�104�

a fog or vos rendelési ideJe 
dr. szabó melánia (bag,�hősök�tere�1.)�
hétfőn,�Szerdán,�Pénteken:�14.00-19.00�óráig,�kedden,�csütörtökön:�8.00-13.00�óráig.
Telefon:�28/409-670

programajánló®

a csillagszemű juhász
A�Tündérvölgy�bábszínház�bemutatja�a csillagszemű juhász című�bábelőadását.
időpont: december�12.,�hétfő�16�óra.�helyszín: művelődési�ház,�bag
Akinek�nincsen�bérlete,�a�helyszínen�tud�jegyet�váltani.�Jegyár: 600�Ft/fő

Falukarácsony
időpont: december�18.,�vas.�18�óra.�helyszín: hűvelődési�ház,�bag.�a részvétel
ingyenes. SzErETETTEl�VáruNK�MINDENKIT!

Szilveszteri bál
időpont: december�31.,�szombat.�helyszín:�művelődési�ház,�bag
bővebb információ: 06/30-667-0471,�06/20-401-7711
kulturhazbag@gmail.com,�Jegyek kizárólag elővételben kaphatók!

vers"

Ne búcsúzz el!
Szép napra virrad az ég,
ragyogó csillagként, 
csendben hull a sárga falevél.

Te még itt vagy velünk,
örülünk neked, 
és érezd, hogy szeretünk.

Az élet most más útra hív, 
te közülünk elmész,
maradjon neked ez 

a nap kedves emlék.

Kérlek, ne búcsúzz el,
találkozunk egyszer,
valahol még.

Az élet rögös útján,
te mosolyogva menj tovább.
De ne feledd, az út végén 
valaki mindig vár.

Bálint Piroska

állati ügyek

ebrendész, 
állatmentő

sipos József

2115�Vácszentlászló,�Erdő�u.�75.

telefon: +36�20�203-2359������

e-mail:�ebfarm.sipos@gmail.com

www.ebfarm.eoldal.hu

ügyeletes 
állatorvosok

dr. szőke zsolt

Kartal,�Felszabadulás�u.�197.

telefon: +36�20�956-6529������

dr. németh mihály

Aszód,�Kossuth�lajos�u.�62.

telefon: +36�30�275-4718������

dr. márton János

Galgamácsa,�Kiskút�u.�3.

telefon: +36�30�400-9819������
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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(

q közmeghallgatás

Szeretettel meghívjuk falunk minden lakosát, karácsonyi műsorunkra, 

melyet december 18-án vasárnap 18 óra.kor tartunk 

a bagi művelődési házban. A részvétel ingyenes.

SzeretetteljeS

karácSonyt 

kívánunk 

falunk minden

lakoSának!

SzeretetteljeS

karácSonyt 

kívánunk 

falunk minden

lakoSának!

Bag nagyközSég

önkormányzata

MeghívóMeghívó

Megyénk rendőrkapitányságainak munkatársai az ünnepi időszakban a
pirotechnikai termékek forgalmazását, birtoklását és felhasználását foko-
zottan ellenőrzik. 

felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy az 1. osztályba tartozó pirotechnikai
ter mékeket a 14. életévüket betöltött személyek, a 2. osztályba tartozó piro -

technikai termékeket pedig a 16. életévüket betöltött személyek egész évben engedély
nél kül, viszont a 3. osztályba tartozó tűzijátékot kizárólag nagykorú személyek, de -
cember 28–31. közötti időszakban engedély nélkül vásárolhatnak, birtokolhatnak.
Az 1. és 2. osztályú pirotechnikai terméket 1 kg nettó tömegig, a 3. osztályú piro -
technikai ter mé ket 3 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatnak egy időben összesen.  

A 3. osztályú termékeket kizárólag december 3l-én 18:00 órától január 1-én
06:00 óráig használhatják fel. A fel nem használt termékeket január 5-ig a forgalma -
zó által megjelölt helyre vissza kell szállítani. magánszemély petárdát továbbra sem
hasz nálhat fel és nem is birtokolhat.  A szabálysértőkkel szemben az eljárásokat a ha -
tó ság soron kívül lefolytatja. 

A rendőrség az ellenőrzések során a jogsértőkkel szemben szabálysértési eljárás
indít, mely alapesetben 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, az engedély
nél küli pirotechnikai tevékenységet végző személyek részére akár 100 ezer forint
pénz bírság is kiszabható. 

kérjük, hogy a fenti termékeket az előírásoknak megfelelően,– a balesetek elke -
rülésének érdekében – fokozott óvatossággal használják! 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

óvatosan�a�tüzes�szórakozással!2011. december 15-én
csütörtökön 19 órakor 

tartunk a bagi
művelődési házban.
Minden�érdeklődőt
szeretettel�várunk!

közmeghallgatást 

Bag Nagyközség Önkormányzata


