1394
2011. december

l

2011

XViii. évfolyam 12. szám

l

Az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja

l

ára: 100 ft
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ÖnkOrmányzAti HírEk

Egymás fElé HAlAdVA

A zEnE HAtAlmA

2011. november 24-én önkormányzatunk képviselő-testülete ülést
tartott, ahol az óvodai konyha
működtetésével kapcsolatos
problémákat is megtárgyalták.
2. oldal

December 3-án a Családok éve
alkalmából tartalmas, felemelő
adventi délutánra hívta falunk
lakosait Katonáné Kovács Erika
és Volterné Jamrik Éva.
5. oldal

id. Rónai Lajos a Podmaniczky
Művészeti Iskola igazgatója, a Fix
Stimm zenekar vezetője gyermekkoráról, tanulmányairól zenei
képzéséről mesélt lapunknak.
8. oldal

„Egy gyErmEk
szülEtik nékünk...”
(Ézsaiás9:6a)

isten egy gyermeket adott, Aki összeköt a mennyel, és aki megold mindent.
Ahogy közledünk az adventi hetekben karácsonyhoz, egyre inkább felcsendül
majd az örömhír a betlehemi gyermekről – az egyetlen gyermekről –, aki mindenkinek
született. Adventben isten teleírja a földet, az eget ezzel az egyetlen szóval: Jön!
Volt-e már neked advented, az az idő, ami megelőzi Jézus születését az életedben?
Egészen más az, hogy nekem születik meg Jézus. „Jön néked a te királyod” (zak
9:9). mit használ, ha az egész világnak jön, csak neked nem? Van egy döntő nap
annak az életében, aki Jézust befogadja, hogy most az én szívemben, az én istállómban – amelyik piszkos ugyan, de mégis – bennem születik meg Jézus. Egy gyermek születése mindig csoda. Az egyetlen, az igazi, a legnagyobb csoda a földön Jézus születése. Az igazi csoda, ha a szívedben születhetett meg. Ha az ige magva belehullik a szívedbe, megtörténik a fogantatás. Aki ezt átélte, annak már nem probléma a szeplőtelen fogantatás. Ha megmozdul benned az élet, azt észreveszed.
Olyan érzések, gondolatok jönnek, amik eddig nem voltak benned. A testi születés az anyaméhben történik, a lelki születés a szívben. Add át neki az uralmat,
hogy elmondhasd, bennem belül új öröm, új vágy mozdult, ami eddig nem volt.
tudod már, hogy ez benned az élet? A hogyanja az egész új életnek, hogy „adatik”. nem cselekedetekből, nem abból, hogy valamit megteszek. karácsonyi ajándék! Ezt az életet csak elfogadni, befogadni lehet, megköszönni, mert „adatott”.
Trausch Liza
Az adventi időszakban keressük a csendességet, és szakítsunk időt a szentírás
olvasásra. ne csak az értelmünkkel, hanem a szívünkkel is mélyedjünk el az
igében, hogy megtapasztalhassuk annak megtisztító, átformáló erejét. isten igéjében közli velünk szándékait, gondolatait. A szentírás feleletet ad az emberi szív
legfontosabb kérdéseire, megítéli bűneinket, ferdeségeinket, 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). isten igéjére kell felépülni az egyes ember és a család
életének is, különben elmaradhatatlan a romlás. Vissza az igéhez, a Bibliához! –
ez legyen a jelszavunk, különben nem lesz hajnal a sötét éjszaka után. isten előtt
elcsendesedve bízzuk életünket újra és egészen krisztusra!
- szt -

Mi jelleMzi
az adventi
lelkületet?

1. Saját gyengeségünk, megváltásra való
rászorultságunk tudata, mert „Istenakevélyeknekellenáll,azalázatosaknakmegkegyelmez”(jak 4:6).
2. Bűnös múltunk elutasítása, állandó fohászkodás isten irgalmáért: „Mutasd
meg nekünk, Urunk, irgalmasságodat!”
(zsolt 84:8).
3. Figyelmes, éber várakozás, reménykedő
virrasztás: „Virrasszatok, mert amely
órábannemisgondoljátok,eljönazEmberfia!” (Mk 13,35).

Melyek az advent
SajátoS gyakorlatai?

1. Csönd, elmélkedés, imádság.
Foglalkozzunk többet isten dolgaival,
ismerjük meg jobban azt, akit várunk.
legyünk többet csöndben, magunkban.
kerüljük most a hangos helyeket, izgalmakat, szórakozásokat. járjunk Mária
lelki iskolájába: figyeljük őt, imádkozzunk
hozzá, vegyünk részt a roráte (adventi
hajnali) miséken.
2. Készülés Karácsonyra.
készüljünk elő családunk karácsonyi
liturgiájára. ajándékainkat a helyes lelkület
és szeretet készítse elő és hitelesítse:
gondos, személynek szóló kiválasztás, és
nem üzleti szellem.
3. Bűnbánat.
a közelgő karácsony várakozásában
szorgosan, mégis vidáman tisztítsuk ki
lelkünket minden szennytől.
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az önkormányzat hírei

Bag Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete 2011. november 24-én ülést tartott.
Valamennyi képviselő jelen volt az ülésen. A következő döntések, határozatok születtek:
Költségvetési előirányzat módosítása
A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a költségvetési
rendelet módosítását, mely szerint a kiadási és bevételi főösszeg 11 977 000 ft-tal emelkedik. A módosításra azért került sor, mert a központi költségvetésből egyes szociális feladat
kiegészítés támogatása címén 9 428 000 ft-ot, a két prémiumévek programban résztvevő dolgozó miatt 2 0368 000 ft-ot,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára pedig 978 000 kapott az önkormányzat. Ezt az
összeget a könyvtári érdekeltséget növelő támogatás, 16 000
ft egészítette ki. Az eredeti előirányzat a 2011. július 31-ig beküldött adatok alapján azonban 813 000 ft-tal csökkent.

Jövő évi költségvetési koncepció

A törvény szerint az önkormányzatoknak el kell készíteniük
költségvetésük koncepcióját, melynek során a magyar köztársaság 2012. évi költségvetési tervezetét figyelembe kell venni.
Önkormányzatunk fő bevételi forrásai a jövő évben a normatív támogatások, amit a költségvetési törvényben meghatározott kvóták után kap meg. Ez a szám még nem ismeretes. Ez
az összeg évről-évre csökkent, legtöbbször az intézményi dolgozók bérének kifizetésére sem elég.
Bevételt jelent még az iparűzési adó és a gépjárműadó. Az
önkormányzat új adónemet a jövő évben nem kíván kivetni.
forgalomképes ingatlanait (Peres-dűlő és 2 telek) önkormányzatunk továbbra is értékesíteni kívánja.
kiadási oldalon az önkormányzat és intézményeinek dolgozói közalkalmazottak és köztisztviselők béremelésre nem
számíthatnak, csak azok, akiknek soros előrelépésük van.
2011-ben folyamatosak voltak a dolgozói leépítések, így ez
várhatóan csökkenteni fogja a bérköltségeket. 2012-ben fog
megvalósulni az idei évben nyert két pályázat, így a ravatalozó
felújításának és a művelődési ház akadálymentesítésének lebonyolításához szükséges finanszírozást a jövő évi költségvetésbe
kell betervezni. A rétes fesztivált 500 000 ft-tal kívánja támogatni az önkormányzat. (Megjegyzendő, hogy idén e rendezvény költsége 1 008 000 Ft volt, a bevétele pedig 438 000 Ft.)
2012-ben folytatni kívánja az önkormányzat a közmunka
programot, szeretne 40 főt 4 órában, 4 főt pedig 8 órában foglalkoztatni a program keretein belül, de ha a program központilag nagyobb támogatást kap, akkor a létszámot emelni fogják.
Az Aszódi kistérség Önkormányzatainak többcélú társulása keretein belül látja el önkormányzatunk a következő feladatokat: munkavédelem, pedagógiai szakszolgálat (logopédia), pedagógiai szakmai szolgáltatások, nevelési tanácsadás,
társulási tanács üléseinek tévé felvétele. Ezekre 1 986 625 ft-ot
különít el a jövő évi költségvetésében az önkormányzat.
A költségvetési koncepciót 6 igen szavazattal fogadták el
képviselőink Varga András tartózkodása mellett.

Belső ellenőrzés és közoktatási terv

képviselő-testületünk egyhangúlag elfogadta az Aszódi kistérség Önkormányzatainak többcélú társulása által az önkormányzat belsőellenőrzési tervére vonatkozó javaslatát és közoktatási tervét.

Óvoda előtt Fák

Sajnosidőszerűvéváltazóvodaelőttfákkivágása,amelyek
nagyonelöregedtek,balesetveszélyesséváltak.Természetesenakivágásutánújakkerülnekahelyükre.

Óvodai konyha
Önkormányzatunk lakossági levelet kapott, melyben az óvodai konyha működését kifogásolták számos bagi polgár aláírásának kíséretében. Ebben olyan kritikák hangoztak el az óvodával kapcsolatban, hogy a gyermekek éhesek maradnak, túl
fűszeres az étel, ami egyébként sem a gyerekek életkorának
megfelelően összeállított, az uzsonna már délelőtt elkészül. Az
óvoda vezetője levélben értékelte az óvodai konyha működést,
amelyet nem kifogásolt, ahogyan a korábban az óvodában dolgozó Tábik Andrásné képviselőasszony sem. Az ülésen jelen
volt Szabó Imre az óvodai konyha üzemeltetője, aki elmondta,
hogy arra kéri a lakosságot, a szülőket, ha bármi problémájuk
van, forduljanak személyesen hozzá, szívesen alkalmazkodik
az étlap összeállításakor a helyi igényekhez. szabó imre azt is
elmondta, hogy nagyon sok mindent rendbe tett az óvodai
konyhában: átfestette a penészes falakat, kicserélte a rozsdás
edényeket, szúnyoghálót szereltetett fel, kijavította az előtér
kövezetét, a szennyvízcsövet, kiszivattyúzta a pincét stb.

Veszélyben a bagi Nepomuki Szent János szobor!
mivel minden nap arra járok, feltűnt, hogy nagyközségünk egyik
ékével, a nepomuki szent János szoborral valami nincs rendben. A
szobor határozottan dől hátrafelé, és közelebbről megnézve,
repedéseket is felfedeztem a felületén. megkértem kedves szomszédomat, 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 barátnőjének),
hogy egy komplett kőszobrász-restaurátori előzetes tervet készít,
amit majd a képviselő-testület, illetve a közvélemény elé terjeszt.
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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Változott az állatvédelmi törvény
A szabályozás célja az európai elvárásoknak is megfelelő felelős állattartás szemléletének meghonosítása Magyarországon. Csak az tartson állatot, aki felelős gazdája lesz a házi kedvencnek mind anyagi, mind erkölcsi
értelemben. A jogszabály alapján a jövőben ebrendészeti hozzájárulást
szedhetnek az önkormányzatok, aminek egy részét közegészségügyi intézkedésekre kell fordítaniuk. A veszélyes ebeket ezután nem a fajtájuk, hanem a viselkedésük alapján ítélik meg.
Az ebrendészeti hozzájárulás megfizetése alól mentesülnek a segítő,
közfeladatot ellátó kutyák, illetve menhelyről származó, ivartalanított ebek,
vagy az őshonos magyar kutyafajták (kuvasz, komondor, magyar vizsla, puli, pumi, mudi, magyar agár, erdélyi kopó)
gazdái. Az ebadó havi összege nem lehet
több 500 ft-nál, de veszélyes kutyáknál
elérheti az évi 20 000 ft-ot is. A bevétel
minimum felét az önkormányzatoknak az
ebek ivartalanításra, állatjóléti, vagy köz-

egészségügyi intézkedésre kell fordítaniuk.
A törvény lényege a veszélyes ebekkel
kapcsolatos szabályok újragondolása. A
korábbiakkal ellentétben a kutyákról,
pusztán fajtájuk alapján nem ítélkezhet
majd a hatóság. Az új jogi szabályozás
szerint nem az állat anatómiai, külső jegyei határozzák meg a tulajdonságait, agresszióra való hajlamát, hanem a tartási
körülményei, a gazda hozzáállása. Veszélyesnek azok a kutyák minősülnek, amelyek fizikai sérülést okoztak, vagy fizikai,

pszichikai állapotuk alapján feltételezhető, hogy fizikai sérülést okozhatnak. A
törvénymódosítás értelmében a chippel
jelölt kutyákat kötelező lesz egy egységes
országos adatbázisba bejelenteni és ott
nyilvántartani. A tárca így szeretné elérni,
hogy átláthatóbb legyen a hazai eb állomány, és csökkenjen a kóbor kutyák száma. Az önkormányzatok háromévente
legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek, ami a járványvédelmi, illetve ebrendészeti feladatok elvégzése érdekében
szükséges. A jelölt ebek adatbázisát az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv működteti.
Változnak a prémtermelésre vonatkozó szabályok is. Alapvetően nem lehet
majd állatot tartani a szőrméjéért, azonban lesznek kivételek, amelyeket később
végrehajtási rendeletben szabályoz a tárca.
Vidékfejlesztési Minisztérium

ünnepekre való készülődés, de milyen áron?!
néhány jótanács:
w A parkolóhely kiválasztása alkalmával
az elsődleges szempont ne a bejárat
közelsége, hanem a parkolóhely és az
odavezető út megvilágítása legyen.
w fontos, hogy semmit ne hagyjunk a
gépkocsi utasterében, illetve a már
megvásárolt értékeket rögtön a csomagtartóba pakoljuk.
w Vásárláshoz csak azt vigyük magunkkal, amire feltétlenül szükségünk van.
w Vásárlás alkalmával a bevásárlókocsin
ne hagyjuk őrizetlenül táskánkat, kabátunkat a benne lévő értékekkel, a
vásárlásra szánt pénzösszeggel!

w A megvásárolt termékeket megfelelő
körültekintéssel pakoljuk be személygépkocsinkba. miután bepakoltunk.
zárjuk be járművünket. és úgy toljuk
vissza a bevásárlókocsit a helyére.
Szórakozóhelyen:
w fokozottan figyeljünk értékeinkre,
ha tömegben tartózkodunk!
w semmiképpen ne tartsunk semmit a
farzsebünkben, mert innen a legkönnyebb ellopni az értékeket.
w A zakónk, blézerünk, kabátunk zsebében ne legyen semmilyen érték ha
levesszük, mert ettől a pillanattól

kezdve nem tudjuk megóvni, amit a
zsebébe hagyunk.
w ne tegyük le a táskánkat a földre és
magunk mellé, főleg ha egyedül vagyunk.
w soha ne hagyjuk táskánkat, kabátunkat őrizetlenül, ha a mosdóba,
vagy levegőzni megyünk.
w tartózkodjunk a szabálytalanságok
elkövetésétől!
áldOtt,
Békés ünnEPEkEt kíVánunk!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

B kistérségi hírek – www.aszodikisterseg.hu

a többcélú társulás tanácsa november 23-i üléséről
NovemberiülésénaTanácselsősorbanpénzügyijellegűnapirendipontokat
tárgyalt:elsőkéntazAszódiKistérségÖnkormányzatainakTöbbcélúTársulása
2011.háromnegyed-évespénzügyitájékoztatójáthallgattameg,majda2012.
éviköltségvetésikoncepcióttárgyalta.
AzAszódiKistérségÖnkormányzatainakTöbbcélúTársulása2012.évi
költségvetési koncepciója a társult önkormányzatok polgármesterei által
elfogadottfeladat-ellátásitervreépül,aTársulásháromnegyed-évesteljesítésénekfigyelembevételével.ATanácsaTársulás2012.éviköltségvetési
koncepciójánakbevételiéskiadásifőösszegét126,1millióforintösszegben 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 hozzájárulásánakalapjátaközösenellátottfeladatokbanvalórészvételaránya,
azabbóligényeltszolgáltatásokmértékehatározzameg.Akiadások44%-a
az Aszódi Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata sokoldalú tevé-

kenységét szolgálja. A közoktatási intézményfenntartó társulások számára a kiegészítő
normatíva igénylésének lehetőségével élve
2012-ben a Kartal-Verseg társulás számára 16 millió forintot, az IkladDomonytársulásszámáraközel9millióforintotbiztosítaköltségvetésitervezet.AKistérségiGondozásiKözpontáltalellátottfeladatokhozaTársulás
évesszintentöbbmint19millióforintotadát.Atársultönkormányzatok
felhatalmazásábólellátottegyébfeladatokra– munkavédelem,pedagógiai
szakmaiszolgáltatások,belsőellenőrzés– aTársulás7millióFt-ottervez.
EzekutánaTanácsaTársulásköltségvetésiszerveinek–AszódiKistérségiIroda,AszódiKistérségEgységesPedagógiaiSzakszolgálata– 2012.évi
belsőellenőrzésitervétfogadtael.VégezetülazönállóAszódijáráslétrehozásáróltárgyaltaTanács.Ajelenlévőpolgármesterekúgylátták,hogya
helyi lakosság gazdaságos, hatékony és ügyfélközpontú kiszolgálása az
önállóAszódijáráskereteinbelülvalósíthatómeg.
dr. Kórós Tímea
kistérségireferens
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Akik Bagnak dicsőséget szereztek

Lovag Kapu Júlia Munkácsy nívódíjas festőművészünk
és lovag Kapu Lajos hidegkovácsoló iparművészünk az
általuk készített koronázási ékszerek és világi jelvények
élethű másolataival az alábbi ünnepségeken vettek részt
és öregbítették Bag hírnevét:
1)2011. okt. 19-én szent József városába, Salgótarjánba voltak meghívva a szent koronával és az Eskü kereszttel a szent lázár katonai és kórházi lovagrend lovagavató ünnepségére és a szent lázár kórház kápolnája felszentelésének 20. évfordulójára tartott szentmisére.
A lovagrend évente tartja a lovagavató ünnepségét, ahol
az új lovagjelölteket avatják, illetve kitüntetésben részesítik az
arra érdemes lovagokat munkásságukért. minden lovagnak
ugyanis havonta jelentési kötelezettsége van a vállalt munkáinak teljesítéséről, melyet a magyarországi kancellária továbbít
máltára és Jeruzsálembe, a lovagrend központjába. itt máltán és Jeruzsálemben döntik el, hogy az egyes lovagok közül
ki az, aki valamilyen szintű kitüntetést vagy tiszti előléptetést
érdemel az emberiségért végzett munkásságáért.
A lovagrendbe nem könnyű bejutni, hiszen a lovagjelöltet
7 lovagnak kell ajánlania úgy, hogy ismertetik a jelölt addigi
emberiségért végzett hasznos tevékenységét. Ha ezt méltó
munkásságnak ítéli a rend, akkor veszi fel a jelöltet sorai közé.
A mostani ünnepségen jelen voltak a lovagrend legmagasabb vezetői is, így ott volt őexcellenciája Vittorio Galoppini
nagyvikárius, Olaszország nagyhercege, őexcellenciája Björn
Petterson svédország nagyperjele, Helen Meli Attard főkincstárnok máltáról, őexcellenciája dr. Fridrich Schubert emeritus
nagykancellár Ausztriából és több európai parlamenti képviselő. A nagyvikárius beszédében kiemelten köszönetet mondott lovag Kapu Júliának és Lajosnak, hogy a csodálatosan elkészített koronázási ékszereikkel emelték az ünnepség fényét.
Tempfli József, a rend tagja, nyugalmazott nagyváradi megyés püspök pedig többször is megáldotta a szent koronát és
az Eskü keresztet, és ő is megköszönte azt, hogy a miséjén ott
lehettek ezek az ékszerek.

2) 2011. november 6-án a bagiSzentAndrás-templomban felszentelte Karácsondi Mihály plébános úr a kapu Júlia és lajos által készített magyar címert, mária-képet, Eskü
keresztet és Attila kardot a már felszentelt szent korona jelenlétében.
3) 2011. november 12-én acinkotai Batsányi-Cserhát Országos
Művészkör az őszi gálájára hívta
meg lovag kapu Júliát és lovag kapu lajost a 10 darabos felszentelt
egyházi és állami ereklyéjével. itt a
magyarok világhimnuszának zenéjére vonultak be az ünneplőbe, magyaros ruhába felöltözött emberek
az ereklyékkel, akik előtt a magyaros ruhába felöltöztetett 5 éves Kánai Mína vitte a magyar zászlót
(kapu Júlia és lajos unokája).

2011. november 6-án a bagi Szent andrás-templomban felszentelte karácsondi Mihály plébános úr a kapu júlia és lajos által készített
magyar címert, Mária-képet, eskü keresztet és attila kardot a már felszentelt Szent korona jelenlétében

2011 dEcEmBEr

BAgi HírlAP 5

ebben az évben
Ez a gála egyben megmérettetés is, hiszen az ország sok neves művésze hozta el zsűrizésre alkotásait. A színvonalas műsor
után került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre és a zsűrizés
díjainak átadására. kapu Júlia és lajos a fenti ereklyékkel és
egyéb munkáikkal szerepeltek a zsűrizettek között. igen nagy sikert elérve az alábbi kitüntetéseket vehették át: Kapu Lajos
Szent István Emlékdíjat és érmet, valamint Kiváló Iparművész
címről szóló oklevelet kapott, Kapu Júlia Szent István Emlékdíjat és érmet, Munkácsy Emlékdíjat és Érdemes művész címet
igazoló oklevelet kapott. Később a 300 fős tagság egyhangúlag
megválasztotta Júliát a Művészkör kulturális bizottságának elnökségi tagjává. A tisztséget Júlia köszönettel elfogadta.
4) 2011.november 26-án az összes ereklyével részt vettek a
Budapesti egyetemi katolikus gimnázium jótékonysági bálján, ahol Júlia 1 db. zsűrizett festményét árverésre bocsátotta.
A befolyó összeggel segítette az 1. Hadik András Hagyományőrző Jótékonysági Bál bevételét. Az est védnöke Erdő Péter bíboros úr volt. A bál vezetői és résztvevői csodálatukat és hálájukat fejezték ki az ereklyék elhozásáért és az ajándék képért.
2011. december 26-án de. 9 órakor a bagiSzentAndrástemplomban a nagymisén kerül átadásra a szent család című
festménye kapu Júliának, aki ezt a család éve tiszteletére
ajánlja fel a szent András-templom javára. minden bagi lakost
szeretettel várnak erre az ünnepélyes eseményre a nagymisére.
Basa Pankát, falunk ismert kiváló népdalénekesét pedig Budapesten, 2011. november 3-án a nyugdíjasklubok és idősek
„életet az éveknek” Országos szövetsége a hagyományőrző együttesek és
szólisták iii. országos találkozóján elért kiváló művészeti munkája elismeréseként díszoklevélben részesítette.
Köszönjük mindhármuknak áldozatkész művészi munkáját és azt, hogy falunk hírnevét tovább erősítették. Kívánunk mindannyiuknak jó egészséget és
sok sikert az elkövetkező években is!
B.F.K.

lovagavatás...

Egymás fElé HAlAdVA
A családok éve alkalmából adventi délutánra hívta a bagiakat Katonáné Kovács Erika és Volterné Jamrik Éva, hogy
tartalmas műsorszámok, beszélgetések után szívünket megnyitva
haladhassunk egymás felé. Karácsondi Mihály atya gondolatait
követően általános iskolásaink két műsorszámmal is megörvendeztették 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 családalapításról több fontos gondolat is elhangzott
tőlük, először is az, hogy soha ne feküdjünk úgy le, hogy házastársunkkal ki ne békültünk volna, valamint az, hogy a házasságkötéssel az ember egy másik családot is családjává fogad.
Esti dal címmel irodalmi összeállítást is hallhattunk. Az
előadásnak különleges ízt adott, hogy egy családból több generáció 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 előadásában Jókai mór melyiket a kilenc közül? című darabját
láthatták a jelenlévők.
A tartalmas délutánt szeretetvendégség zárta. sajnos az eseményt több ízben áramszünet zavarta meg, de üzenjük a szervezőknek, hogy ez semmit nem vont le a délután értékéből,
köszönjük mindenkinek, aki szerepet vállalt abban, hogy ez a
délután megszületett.
-kr-
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mi A PályA? – Pályaválasztás ma
2011. november 14-én Kun Richárdné iskolapszichológus és iskolánk szervezésében pályaválasztási délutánt tartottunk. A nyolcadikos gyerekek és szüleik
mellett a hetedikes tanulóknak is lehetősége nyílt betekintést nyerni a környező középiskolák világába. Engedjék meg, hogy Önökkel is megosszuk tapasztalatainkat a továbbtanulási lehetőségekről.

nak javasolja, aki nagyon tud tanulni, de annak nem, akit nem
érdekel a tanulás, mert az nagyon el tud kanászodni, ha a szüleitől távol kerül. Hatvan nincs messze Bagtól, busszal átszállással,
vagy vonattal megoldható a bejárás. www.diszi.hu

Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium

A gödöllői szakképző magániskolát tóth gábor képviselte.
Elmondta, hogy azért célszerű szakképző intézetbe járni, mert
akkor a gyermek 3 év alatt megtanul egy szakmát, majd 2 év
alatt leérettségizhet. A magániskolában 6000-15000 forint
körül vannak a tandíjak, amit az előadó elmondása szerint a
gyerekek „megesznek” hiszen szakácsnak és pincérnek képezik ki őket. mivel a gyerekek kiváló helyekre (gundel, külföld…) mennek gyakorlatra, jó esélyük van rá, hogy konyhafőnökként elhelyezkedve, a későbbiekben sok pénzt keressenek. Az iskolában folyó képzésekről és tudnivalókról az iskola honlapján lehet tájékozódni. www.gszm.hu

A madách imre szakközépiskola szakiskola és kollégiumot
Berze Erika és rugáné stark izabella tanárnők képviselték. Elmondták, hogy a szakközépiskola elvégzését általában a közepes képességű gyerekek választják. 4 év elteltével érettségi vizsgát tesznek, majd az ottmaradók 2 év alatt kitanulják valamelyik szakmát. 2012 őszén várhatóan előrehozott szakképzés is
indul a 8. osztály elvégzése után, így 3 év alatt lehetőség lesz elsajátítani egy szakmát. A teva gyógyszergyár zrt felkérésére
vegyészképzés is folyik, így a szakmai gyakorlat helyszíne és a
későbbi munkalehetőség is adott. A tanulók ösztöndíjat is kaphatnak, amelynek összege 2500 forinttól 30 ezerig terjed, feltétele a tanulmányi eredmény és, hogy ne legyen igazolatlan mulasztás. de máshogy is motiválják hallgatóikat: a varrónőnek
tanulók – az elkészített ruhákból – divatbemutatót is tartanak.
Az iskola szállóigéje: „ne legyél munkanélküli lángész, legyél
inkább vegyész!” Az iskola elérhetősége: www.miszki.hu

Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium

Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és Kollégium

intézménytípusok és lehetőségek az általános iskola befejezése után, az előadások sorrendjében:

Gödöllői Szakképző Magániskola

A damjanich János szakközépiskola, szakiskola és kollégium
képviseletében tóth zsolt elmondta, hogy véleménye szerint
annál jobban járnak a gyerekek, minél tovább tanulnak, hiszen
tanulás után még közel 50 dolgos év vár rájuk. iskolájukban kimondottan célirányos képzés folyik, a Bosch felkérésére képeznek későbbi munkaerőnek- műszaki szakembereket – informatika, elektronika, logisztika szakirányban. de ha valaki autószerelőnek, fodrásznak, varrónőnek készül, az is mehet a hatvani iskolába. igazgató úr szerint ahhoz, hogy jó iskolát válasszanak a
gyerekek, nem kell elmenniük a világ végére. A kollégiumot an-

Az iskola képviseletében Járjapka zsuzsanna elmondta, hogy
náluk is van uszoda, így tanítványaink, ha náluk tanulnak tovább, folytathatják az úszást. Van az aszódi iskolában általános
képzés, valamint speciális képzés keretében magas szintű nyelvoktatás, informatikai képzés. Az általános gimnáziumi képzés
után technikusi képzés keretében tanulhatnak az érdeklődők
szakmát. A bekerülés feltételei a központi felvételi vizsgán való
eredményes részvétel, (2012. január 21), megfelelés a felvételi elbeszélgetésen, és a felvételi feladatlapon szereplő általános iskolai jegyek. Bővebb tájékozódási lehetőség: www.petofi-aszod.hu
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lélekmentő BAgázs Bagon

Grassalkovich Antal Szakközépiskola,
Szakiskola

grassalkovich Antal szakközépiskola, szakiskola és
felnőttek általános iskolája a 6. osztály elvégzése
után már várja a tanulókat. Akit sehová nem vettek
fel, annak sem kell kétségbeesnie, mert a bagi gyerekek számára a grassalkovich – akárcsak a gödöllői
madách imre szakközépiskola – befogadó iskola.
Akit sehová sem vettek fel, azt ők kötelesek felvenni,
de természetesen csak akkor, ha az illető még tanköteles. Jelenleg a tankötelezettség a 18. életévig tart. A
grassalkovichban is van ösztöndíj és levásárolható étkezési utalvány. A tankertben saját zöldséget termesztenek. Erős a kereskedelmi szakképzés és a kosárfonó,
fonott bútor-készítő szakirányukra is nagyon büszkék.
www.befogadoiskola.hu
kínálat, mint látjuk, van bőven. célszerű sok szempontból átgondolni, hogy milyen iskola lenne a legjobb a gyermeknek! Javaslom, hogy ha tehetik, személyesen is nézzék meg a kiválasztott iskolát, szinte mindenhol szerveznek nyílt napokat…
Szásziné Győri Éva

karácsony közeledtével egyre többet hallhatunk a szeretetrõl. ilyenkor a
világ kicsit megváltozik, felértékelõdik a család, az emberi kapcsolat, ilyenkor mindenki ellágyul és akár távoli országok szenvedõivel is együtt tud érezni.
Hogy mi a helyzet azokkal akik a saját országunkban, saját városunkban, netán
a szomszédunkban laknak? Ennek jártam utána a Bagázs közhasznú Egyesület
mentorprogramját bemutató konferenciáján.
Az empátia próbája a gyakorlat – gondoltam magamban Bag felé zötykölõdve a buszon. A szobából szolidarítani a tévében szenvedõkkel kényelmes és legfõképp kockázatmentes. mi a helyzet akkor, ha embertársaink szociális-kulturális hátránya kellemetlenséget okoz nekünk? mi van akkor, ha közös élettéren
kell osztoznunk velük? idáig juthattam gondolatmenetben, mert megérkeztem.
megérkeztem és leesett az állam. Annyit hallani mindenfelõl az integráció
szükségességérõl, a fiatalok szociális hátrányokból fakadó szenvedélybetegségének és kriminalizálódásának megoldhatatlan problémakörérõl, hogy az ember
kezdi elhinni, hogy a helyzet tényleg megoldhatatlan. Bagra kell jönnie, ahhoz,
hogy amit a józan ész mindig is sejtetett az a gyakorlatban bizonyítást nyerjen. mi
más lehetõség adódna egy nagyobb s egy kisebb, különbözõ szokásrendszeren alapuló emberi közösség kommunikációjának beindításán, mint a közvetítõk alkalmazása? Errõl szól a Bagázs közhasznú Egyesület mentorprogramja. röviden.
részletesen tanulmányokat lehetne írni róla, ez azonban nem volna hasznos,
mint a munka, amit valójában végeznek az egyesületnél. külsõ szemlélõként idecsöppenve is igen gyorsan bontakozott ki ezen benyomásom a felszólalókat hallgatva.
A bagi romatelep halmozottan hátrányos helyzetû fiataljai számára nem sok lehetõség mutatkozik arra, hogy kitörjenek generációk által kényszeresen ismételt
életvezetési zsákutcákból. szélsõségesen rossz szociális helyzetbõl adódó képzetlenség, képzetlenségbõl adódó munkanélküliség, munkanélküliségbõl adódó kilátástalanság és rossz szociális helyzet ördögi köre ez, aminek kínját egy fiatal ember
vagy gyerek számára sokszor az alkohol vagy drogfogyasztás látszik enyhíteni. A
bûncselekményekkel könnyen szerezhetõ pénz is nagy kísértés lehet számukra. Ez
a realitás, amin valljuk be, a „fejük felett” zajló szociológiai eszmefuttatások vajmi
keveset változtatnak. Az egyetlen mûködõképesnek tûnõ megoldás ebben a helyzetben, ha õket „saját nyelvükön” megszólító kortársaik közelítenek hozzájuk
olyan alternatívákat mutatva, amelyek hasznosíthatóak és adaptálhatóak számukra. Ebben áll a mentorprogram hatékonysága -kezdett bennem kialakulni a kép miközben a „kortárs mentorok” beszámolóit hallgattam. Õk felsõoktatási intézmények speciálisan erre a feladatkörre kiképzett hallgatói. még inkább a „sorstárs
mentorok” megismerése után, õk élõ példaként mutatják, hogyan vezet út a boldoguláshoz akár a romateleprõl is. nem kell romának lenni ahhoz, hogy belássuk
az élõ példa ereje elsöpör minden spekulációt. A sorstárs mentorok puszta léte kettõs bizonyíték. Bizonyíték a többségi társadalom felé, hogy megfelelõ segítséggel
lehetséges változás, alkalmazkodás, együttélés, s a telep lakói felé, hogy a jobb életkörülmények felé vezetõ ösvény létezik. lehet bár göröngyösebb, meredekebb,
mint a könnyebbnek látszó utak, de ki van taposva és a helyes irányba vezet.
A konferenciáról távozva tapasztalataim összességét az egyik mentorált, Pisti élménybeszámolójából elcsent mondatával tudom leírni: „A legjobb élmény,
az az egész úgy ahogy volt”. Valamit nem tudok kiverni a fejembõl, valamit
magammal hoztam onnan, beleakadt a ruhámba, mint egy bogáncs s azóta

mindenhová viszem magammal
akaratlan. Egy tekintetet. Egy
gyerek arcából nézett rám, de
nem gyerektekintet volt. A fájdalomban érlelõdött nehéz tudás látszott benne, bár tulajdonosa csocsó, az egyesület egyik
mentoráltja könynyednek ható
szertelenséggel beszélt. Hiába.
A szemei többet mondtak.
Varga Krisztina
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„Vannak a léleknek régiói, melyekbe
csak a zene világít be”
IDőSEbbróNAIlAjoSélETéről,
MuNKájáról,MINDENNAPjAIról
„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő.
Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.” (Kodály Zoltán) Ez az idézet jutott eszembe,
amikor id. Rónai Lajossal, a Podmaniczky Művészeti
Iskola igazgatójával, a Muharay Elemér Népi Együttes
Fix Stimm ze ne ka rá nak ve ze tő jé vel ké szí tet tem
interjút, hiszen az igazgató úrnak az egész életét kitölti a zene. Megkértem, meséljen a gyermekkoráról,
tanulmányairól, zenei képzéséről.
– rónai lajos: alföldi születésű vagyok, gyermekkoromat
szolnokon, a középiskolás és főiskolás éveimet debrecenben töltöttem.
Ötödikes voltam, amikor harmonikán kezdtem el tanulni. A harmonikatanárom ajánlotta, hogy iratkozzam be a
szolnoki zeneiskolába, mert jó képességűnek tartott. itt
klarinétot kezdtem el tanulni, és a további zenei tanulmányaimban – így a főiskolán is – ez lett a fő hangszerem.
természetesen mellette zongorát és fuvolát is tanultam társhangszerként. debrecenben a liszt ferenc zeneművészeti
főiskolán végeztem l976-ban klarinét szakon.
A főiskola után rögtön Aszódra kerültem az állami zeneiskolába – akkor még így hívták a mai iskolánkat –, mint
klarinéttanár.
mindkét fiam már itt született. Zoltán jelenleg a budapesti duna művészegyüttes cimbalmosa és hegedűse. Lajos
fiam pedig a muharay Elemér népi Együttes vezetője.
Egyébként mindketten a Podmaniczky művészeti iskola
tanárai is.
– B.F.K.: Kodály Zoltán azt tanította, hogy:” A magyar
népdal az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős… Benne mindannyian magunkra ismerhetünk…” Tudom. hogy az ön életét is kitölti a népzene, kérem, mondja
el, hogy hol és mikor került vele kapcsolatba.
– id.rónailajos: A népzenével a főiskolás évek alatt találkoztam. Akkor debrecenben működött a délibáb népzenei Együttes, aminek a vezetője az én szolfézs módszertan
tanárom, Joób Árpád volt. innentől számítom azt a népzene
iránti szeretetet, ami azóta is megmaradt, és remélem, életem végéig el is kísér. én is furulyáztam a délibáb népzenei
Együttes utánpótlás zenekarában.

1986-ban honosította meg a galga mentén a népzenei
oktatást. emellett aktív népzenész is. korábban a tarisnyás,
később a galga zenekar és a Fix Stimm együttes vezetője.
ezek az zenekarok országszerte ismertek színpadi és médiaszereplésekről, hanglemezekről. külföldi útjaikon is nagy
sikerrel képviselik a magyar népzenét. a galga zenekar a
Magyar állami népi együttes állandó 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.

A főiskolás évek alatt Szabóné Judit néni keze alatt – aki
a népzenét oktatta nekünk – ismerkedtem meg a népdalgyűjtéssel. A környező falvakban gyűjtöttük a népzenét.
A 80-as évek második felében Maczkó Mária énekessel
együtt megalapítottuk a galga menti népzenei műhelyt,
melynek feladatául tűztük ki a galga menti népzenészek
képzését. Ez az Aszódi zeneiskolában működött.
Azért volt nagy szükség erre a műhelyre, mert a galga
menti népi együtteseknek nem volt kísérő zenekaruk. Ezt a
hiányt szerettük volna pótolni. ma már látható, nem volt hiábavaló ez a kezdeményezés, hiszen ebből a műhelyből nőtt
ki a galga zenekar és a fix stimm zenekar.
– B.F.K.: Kérem, beszéljen bővebben ezekről a zenekarokról.
– id.rónailajos: A fix stimm zenekar tagjai 9-10 éves
koruktól kezdték el ebben a műhelyben a zenét tanulni,
majd később az Aszódi zeneiskola népzene szakán folytatták a tanulmányaikat. A zenekar tagjai az alábbiak voltak:
Bar tók József nagybőgő, Balogh Roland brácsa, Unger Balázs
brácsa, Dulai Zoltán hegedű, Rónai Zoltán hegedű.

“

Mivel Mindannyiunknak a zene az életünk, nagyobb öröMet seMMi
seM jelenthet, Mint hogy zenénkkel, játékunkkal Másokat is gyönyörködtethetünk. kodály zoltán erről így írt: „teljes lelki élet zene nélkül nincs.
vannak a léleknek régiói, Melyekbe csak a zene világít be.”
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interJú

A zenekarból az idők során 2 ember vált ki. Az egyik unger Balázs, aki elsősorban a tanulmányai miatt rövid időre
szüneteltette a zene tanulását, majd később cimbalom szakon folytatta, és ma már a cimbaliband zenekar vezetője
turán. A másik, aki kivált a zenekarból, Bartók József volt,
akinek a családi körülményei úgy alakultak, hogy kecskemétre költözött, ahol a csík zenekar nagybőgőse lett.
Bartók József helyett belépett a zenekarunkba Mihálydeák Bar na, és unger Balázs helylett pedig jómagam, fúvósként.
Az első időszakban főleg táncegyüttesek zenei kíséretét
láttuk el országos szinten, majd egyre több önálló koncertet
is vállaltunk. Ezek alatt az évek alatt szinte az egész világot
bejártuk. Voltunk Amerikában, Afrikában, törökországban,
finnországban, észt- és lettországban, franciaországban és
Európa szinte minden államában. A zenekar kizárólag feldolgozásoktól mentes, autentikus népzenét játszik. főleg
magyar és erdélyi népzenét játszunk, de szívesen foglalkozunk román és délszláv zenével is.
– B.F.K.: Gondolom, minden fellépésük szerte a világban
sok sikert hozott a zenekarnak. Mondana erről is valamit?
– id.rónailajos: szívesen. részt vettünk több nemzetközi népzenei és néptánc fesztiválon is, és több alkalommal
sikerült elnyernie zenekarunknak a zenei fődíjat. mondhatom, bármerre jártunk a világban, mindenhol óriási sikere
volt a magyar népzenének. mégis az első és legnagyobb élményünk kanadában a nemzetközi gyermek Világfesztivál
volt, ahol a bagi muharay Elemér népi Együttes gyermek
tánccsoportját kísértük zenekarunkkal. Ez a rendezvény egy
több mint 10.000 főt befogadó hatalmas csarnokban volt, és
az egész közönség felállva, vastapssal köszönte meg az előadásunkat. Azt az érzést, amit akkor és ott átéltünk, soha
nem lehet elfelejtenünk.
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– B.F.K.: Mit és hol dolgozik mostanában?
– id.rónailajos: Jelenleg továbbra is az aszódi Podmaniczky művészeti iskolában tanítok, mint az intézmény igazgatója. természetesen a fix stimm zenekarnak is a tagja vagyok. Hat évvel ezelőtt pedig létrehoztam a galga menti
dudazenekart, és 3 évvel ezelőtt az Aszódi Breda zenekart.
A dudazenekar elsősorban galga menti régi dudazenét játszik, míg a Breda zenekar moldvai csángó hangszeres és énekes zenét.
– B.F.K.: Kérem, mondjon valamit a távlati terveiről,
céljairól is.
– id.rónailajos: A Breda zenekarral készülünk egy cd
anyagának a felvételére. A fix stimm zenekarnak és személy
szerint nekem is kihívást jelent a muharay együttes ifjúsági
csoportjának új, készülő műsora, ami sobri Jóska betyár történetének a feldolgozása. A koreográfiát a fiam, ifjabb rónai lajos készíti, a zenei alapot hozzá a másik fiam: rónai
zoltán. nekünk, zenekari tagoknak erre a zenei alapra kell
a saját zenei elképzeléseinket hozzátenni. mindenesetre mindannyian érdeklődéssel és nem kevés szakmai izgalommal
várjuk a végeredményt, amellyel reméljük, másoknak is örömöt okozhatunk.
mivel mindannyiunknak a zene az életünk, nagyobb
örömet semmi sem jelenthet, mint hogy zenénkkel, játékunkkal másokat is gyönyörködtethetünk. kodály zoltán
erről így írt: „teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”
Köszönöm az interjút, és a Bagi Hírlap és a magam nevében kívánok a további munkájához jó egészséget, sok sikert
és Isten áldását!
Baczoniné Felszeghy Katalin

Fotó: www.friweb.hu/muharay-bag/egy_zenekar.htm

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 este, naplemente idején, háza küszöbén elmélkedett a földműves, és élvezte a
hűvös estét. közelében volt egy út, amely
a faluba vezetett. Jött valaki, és amikor
meglátta a gazdát, elgondolkozott: „Ez
egy lusta férfi lehet, nem dolgozik, és az
egész napot a küszöbén ülve tölti el...”
később egy másik utas jött arra. Ő pedig
ezt gondolta: „Ez a férfi egy szoknyavadász. csak azért ül itt, hogy a lányokat
nézze és megjegyzést tegyen rájuk...” A
harmadik idegen, aki a helység felé igyekezett, így gondolkozott: „Ez a férfi biztosan egy szorgalmas ember. napközben
sokat dolgozott, és egész este élvezi a
megérdemelt pihenést...”
túl sokat mi sem tudhatunk a földművesről, aki az ajtó előtt ült. Annál többet a három férfiról: az első egy lusta ember volt, a másodikban volt valami jó, a
harmadik pedig egy dolgos ember volt.
Amit kimondasz, az rólad beszél, különösen, ha másról teszed.

Aki a vérét adja…

Egy kislány haldoklott egy olyan betegségben, amiből nyolcéves bátyja valamivel korábban felgyógyult. A doktor így
szólt a fiúhoz:
– csak a véred transzfúziója mentheti meg kishúgod életét. kész vagy-e vért
adni neki?
A kisfiú szeme tágra nyílt a félelemtől. Habozott egy darabig, aztán azt
mondta:
– rendben van, doktor bácsi, kész
vagyok.
Egy órával a transzfúzió végeztével a
kisfiú tétovázva megkérdezte:
– mondja, doktor bácsi, mikor halok
meg?
A doktor csak ekkor értette meg azt
a pillanatnyi félelmet, ami elfogta a fiút: azt gondolta, hogyha a vérét adja, az
életét adja kishúgáért.

Nincs hely a fogadóban

kovács Pisti abban az évben kilencéves
volt, de még csak második osztályos.
szinte az egész város tudta, hogy nehezen
tart lépést a többiekkel. nagydarab, esetlen fiú volt, lassú a mozgása és a gondolkodása is. Osztálytársai mégis kedvelték,
bár a fiúk nehezen leplezték ingerültségüket, amikor Pisti labdázni akart velük.

általában sikerült valamilyen kifogást találniuk, de Pisti ilyenkor is ott maradt – és reménykedett. szívesen és mosolyogva segített mindenkinek, és védelmezte a gyengébbeket.
Pisti nagyon szerette volna a karácsonyi ünnepélyen eljátszani a furulyázó
pásztort, de a darab rendezője fontosabb
szerepet osztott rá. A fogadósnak nem
volt hosszú a szövege, és Pisti termete
nyomatékosabbá tette József kérésének
visszautasítását.
szokás szerint nagy közönség gyűlt
össze az év legfontosabb előadására. A
rendező a színfalak mögött állt, és lenyűgözve figyelt.
megjelent József – máriát lassan és
gyengéden vezetve –, és hangosan kopogtatott a díszlet ajtaján.
Pisti, a fogadós, kitárta az ajtót, és ridegen megkérdezte: – mit akartok?
– szállást keresünk.
– keressetek máshol! – Pisti mereven
előre nézett, de hangosan beszélt. – A
fogadó megtelt.
– uram, hiába próbálkoztunk mindenhol. messziről érkeztünk, és fáradtak
vagyunk.
– Ebben a fogadóban nincs hely. –
Pisti kellőképpen szigorúnak látszott.
– kérlek, jó fogadós, ez itt a feleségem, mária. gyermeket vár. Biztosan
akad valahol egy zug, ahol megpihenhet.
A fogadós most először nézett máriára. Hosszú szünetet tartott, elég
hosszút ahhoz, hogy a közönség feszülten figyeljen.
– nem! távozzatok! – suttogta a
színfalak mögül a súgó.
– nem! – ismételte Pisti. – távozzatok!
József szomorúan átölelte máriát. mária férje vállára hajtotta a fejét, és elindultak. Pisti az ajtóban állt, a kétségbeesett
párt figyelte. szája tátva maradt, homlokára ráncot vont az aggodalom, s szeme minden kétséget kizáróan könnybe lábadt.
és a karácsonyi előadás hirtelen minden más előadástól eltérővé vált.
– ne menjetek, József! – kiáltotta
Pisti. – Hozd vissza máriát! megkaphatjátok az én szobámat. – A rendező boldogan mosolygott.
Néhányan úgy tartották, elrontotta az egészet. De többen úgy vélték, soha nem láttak ennél jobb karácsonyi
előadást.

A kövér és a sovány ördög
Egyszer a földön valahol egymással két
ördög találkozott. Egyik nagyon kövér, a
másik nagyon sovány volt. A kövér csúfosan szólítja a soványt: – Hát téged mi lelt,
mondd, mi bánt? Hisz csak csont és bőr
vagy már amint én látom! na, kolléga,
hallod, ezt szörnyen csodálom! – így szól
a kövér, s a sovány ördög búsan hallgat,
mint akinek súlyos bánata van.
– szólj már! – mondja a kövér. tán
nincs gyomorrákod?! Heptikás vagy talán, vagy mond mi bajod?
– A szádat jobb volna, ha befognád
talán – szólt végre bosszúsan s mogorván
a sovány. – legnagyobb bajom, ha tudni
akarod, hogy rossz helyen lakom, enni
mit sem kapok. keresztény családhoz
szállásolt be urunk, s bár próbáltam, mit
mi ördögök tudunk, de békéjüket még
felborítani sem tudtam, s mint látod,
nyomorult egy sorsra jutottam. kaphat
ott mindenki szállást, táplálékot, csak
egyedül én nem, s az állam felkopott.
– nagy buta vagy, öcsém, ezt neked
mondhatom – szólt újra a kövér –, keményen állítom. Ha minden ördög ily mafla volna, mint te, tönkremenne dicső
urunk nagy üzlete. de nagy luciferre
merem még mondani, volnék csak helyedben, meg tudnám mutatni, hogy
akármiféle keresztyén családban, hogy
kell bajt csinálni ott, ahol béke van.
ám hallgassál rám, én megtanítlak,
saját módszeremmel, majd én kioktatlak.
Ha aztán követni fogod tanácsomat
könnyen elérheted vágyadat, célodat.
kitöröm például az egyik ablakot, mit
a szél kissé valahogy becsapott. így a házigazda csúnyán káromkodik, s ahogy
száján kifér, üvölt, ordítozik. Vagy másképp csinálok egy kis bosszúságot. Az
ingről szakítok le egy vagy két gombot
épp vasárnap reggel, amikor a gazda nagy
buzgón igyekszik menni a templomba,
mérgében az aztán mond egy olyan cifrát,
hogy felülhalad az minden remek imát.
majd kiált a gazda: „Hol van a pápaszem, asszony, a szemedet azonnal kiverem!” Persze én dugtam el, nem tudja
senki sem, azt sem, hogy őket mennyire
szeretem.
Aztán meg a csizma sem elég fényes,
a kabát meg itt-ott gyűrött és pecsétes,
van ám olyan átok, szitok, ha hallanád,
szemeidet, szádat, tudom eltátanád.
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Vagy amit a gazda igen szeret, tudom,
a jó tyúklevest, azt én megsózom, és a
mérges gazda a levest kiönti, a tányért az
asszony fejéhez röpíti. csinálok aztán
még másféle galibát, vagy a férj az
asszonyt, vagy a nő az urát csalja meg
hűtlenül, csúf, csapodár módra, s válik az
életük igazi pokolra.
Vagy sokszor a férjet féltékennyé teszem, vagy pedig a nőt a férjével szemben. képzelheted most már, milyen béke
van ott, ahol a bizalom emiatt felbomlott.
Vagy a férj iszákos, vagy az asszony
puccos, ez mind az én munkám, ez már
szent és biztos. már elég az hozzá, hogy
én a háztüzet bontom, ahogy tudom,
rontom.
Persze tudod, ilyenkor jóllakom. láthatod, mennyire megnőtt a pocakom. de
még pénzem is van, kolléga, idenézz, idepislogass, nézd meg ezt az erszényt. isten
országa nagy, szent ügyére kellett volna
adni, vagy talán a szegénynek, apátlan,
anyátlan árvának, özvegynek. de fösvénnyé, fukarrá tettem én ám őt, s így a
pénz az enyém lett. Ezt mind elhiheted.
felkiált a sovány: – Elég! Elég! Elég!
untat már, butaság ez az egész beszéd,
mit most összevissza hadartál, fecsegtél.
árthatsz vele, de csak hitetleneknél. A
keresztyéneknél semmit nem ér, mondom, azért mondom, mert ezt tapasztaltam s tudom.
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– még te mersz beszélni! – ordít most
a kövér. nemhiába hallod, hogy sok piszok rád fér. Vagy tudod, mit mondok? tegyünk hát egy próbát! szeretném én látni
azt a famíliát. cseréljük meg helyünk ezen
perctől kezdve. te most rögtön elmégy az
én volt helyembe, s ahol te voltál, majd én
megyek oda, abba a hívő családba.
így helyet cseréltek gyorsan egy perc
alatt, és megváltoztatták régi szállásukat.
megkezdődött másnap most már a nagy
munka. A kövér ördögnek korgott már a
gyomra, nagyon kellett volna már enni
valamit, csakhogy az új helyen nem kapott még semmit. éles, gonosz szemmel
néz körül az ördög, szédül az éhségtől, s
már csak úgy lődörög.
na, dél van, az asszony hozza is a levest, s az ördög, amikor éppen meglátta
ezt, a hívő nő kezén fürgén lökött egyet
úgy, hogy a leves fele kibillent. – Ejnye
no! – mondja az asszony szégyenkezve
amikor a tálat az asztalra tette. mintha
csak az ördög incselkedne velem, vagy
nem is tudom, hogy miért ügyetlenkedem. – sebaj! – mondja most a férj. Elég,
mi megmaradt. máskor jobban ügyelsz,
ne búsulj emiatt.
és ették a levest szép csendben, békével. még a gyermek is megelégedéssel.
de bez zeg az ör dög ször nyen
bosszankodik, hogy valamit kaphasson,
még kísérletezik. Egy legyet, egy pókot
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dob be a levesbe, és várja a hatást türelmetlenkedve. de a hatás most is elmarad, mint előbb, a férj szép csendesen kidobja mindkettőt. – se pók, se légy –
mondja –, nem nekünk való, egye meg az
ördög, mert az csak neki jó! Az egész kis
család nevetett jó nagyot, az ördög mérgében majdnem kipukkadott.
de akármit csinált, bármit, mindhiába, kezdett soványodni, zörgött a bordája. „Akármit szeretnék, pénzt se szerezhetek, szegényeknek adják, misszióba
tesznek. Ha bármit csinálok, rám minden szégyent hoz” – az ördög magában
eképp morfondíroz.
mikor a kis család buzgón imádkozott, az ördög didergett, háta is borzongott. mikor énekeltek, vonaglott kínjában, látva hogy hiába minden fáradsága.
Ha valamit eldugott, szépen megtalálták. Ha valamit eltört, szépen abbahagyták. Ha valamit is csinált a nap bármely szakán, megtört a hatalma a hiten
és imán. „no, innen mennem kell, tovább már nem bírom! kár volt változtatni a régi szálláson, hol alaposan meghizlaltam magam, de innen elmegyek, mert
éhen pusztulok. imádkozást szenvedni
nem tudok.”
El is ment az ör dög puk kan va
mé reggel, jól lesoványodva, haraggal,
szégyennel.

Kedves lélek! – Most tőled is azt
kérdem, az ördög miképpen boldogul körödben? Marad vagy távozik,
kövér-e vagy sovány? Ki kormányoz
téged: Jézus vagy a Sátán? Légy vigyázó, okos! Folyton imádkozzál!
Mámorban, emberben, magadban
ne bízzál! Az ördögnek soha egy falatot ne adj! Pénzt, vagyont, kincseket az ölébe ne rakj!
Szegd meg kenyeredet árvának,
szegénynek, pénzed, minden kincsed szenteld Istennek! Gyűjtsél
olyan kincset, mit a moly és penész
soha meg nem emészt, és soha el
nem vész!
Törekedj arra, hogy az egész
életed Megváltódé legyen, Ő legyen
mindened! Jézus erejével győzzél a
Sátánon! Szívemből őszintén neked
ezt kívánom.
Papp Károly
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Mi a legfontosabb?

Egy filozófusprofesszor előadását úgy
kezdte, hogy fogott egy befőttesüveget és
feltöltötte kb. 5 cm átmérőjű kövekkel.
rákérdezett, hogy tele van-e az üveg?
– igen – hangzott a válasz.
Ezután elővett egy dobozt tele apró
kavicsokkal, és elkezdte beleszórni az
üvegbe. miután a kavicsok kitöltötték a kövek közötti
üres helyeket, megint
megállapították, hogy
tele van az üveg. Ezután a professzor
elővett egy doboz
homokot és azt
kezdte beletölteni az
üvegbe. természetesen a homok minden
kis rést kitöltött.
– és most – mondta a
professzor – vegyék észre, hogy ez
az önök élete.
A kövek a fontos dolgok: a családod, a partnered, a barátaid, az egészséged. Ha minden mást elveszítenél, az
életed akkor is teljes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amik még számítanak, mint a munkád, a házad, esetleg az
autód. A homok az összes többi apróság. Ha a homokot töltöd be először,
nem marad hely a köveknek és a kavicsoknak. ugyanez történik az életeddel
is. Ha minden idődet és energiádat az
apróságokra fordítod, nem marad hely
azoknak a dolgoknak, amik igazán fontosak számodra.
tehát fordíts figyelmet azokra a dolgokra, amelyek alapvetők boldogságod
érdekében. Játssz a gyerekeiddel, vidd el
a párodat táncolni, szakíts időt orvosi ellenőrzésre. mindig lesz időd dolgozni, takarítani, vendégeket hívni, rendet rakni.
Először a kövekre figyelj, azokra,
amelyek igazán számítanak. állítsd be a
pioritásokat. A többi csak homok.

Boldogság

– rettenetesen szükségem van egy kis
segítségre, máskülönben megbolondulok – fordult a tanítvány mesteréhez. –
Egyetlen szobában élünk: feleségem, a
gyermekeim, meg az apósom és anyósom. Az idegeink kikészültek, egymással
üvöltözünk. A szobánk maga a pokol.
– megígéred, hogy megteszed, akármit is mondok neked? – kérdezi a mester.
– Esküszöm, bármit megteszek.
– Jól van. Hány állatotok van?
– Egy tehenünk, egy kecskénk és hat
tyúkunk.

Advent
– tartsd benn azokat is a szobában,
ahol laktok. Azután egy hét múlva gyere vissza.
A tanítvány megrémült, de mivel
megígérte a mesternek, hogy engedelmeskedik, bevitte az állataikat is a szobába. Egy hét múlva nyomorultan és siránkozva tért vissza.
– idegroncs vagyok. A
kosz! A bűz! A zaj! Az
őrültség határán vagyunk mindannyian.
– menj haza –
mondta a mester – és
tedd ki az állatokat.
Az ember egész
úton rohant hazafelé. másnap örömtől
csillogó szemmel jött
vissza.
– mily gyönyörű az élet!
Az állatok kint vannak. A szobánk
maga a mennyország, olyan csendes,
tiszta és tágas!

Csak egyszerűen

élt egyszer egy öreg bölcs, akinek nem
volt semmije, mégis boldog volt, úgy
hívták, hogy diogenész. Hordóban lakott, s minden vagyona a köpenye volt,
amely öltözékül szolgált nappal, éjszaka
pedig a takarója volt. diogenészt meghívta egyszer a házába egy dúsgazdag
ember, akinek mindene volt. Volt háza
és kertje. A kertben oszlopcsarnoka, az
oszlopcsarnokban száztizenhat szobra.
Aranytálban hoztak fürge szolgák kézmosóvizet a vendégnek, ezüstkupába
töltötték neki az italt, s bíborszőnyeget
terítettek a pázsiton a talpa alá, hogy
meztelen lábát a nedves füvön be ne sározza. diogenész csak bámult és nézett.
Végignézte a lakószobákban felhalmozott kincseket, a kertben elhelyezett műremekeket, aztán összecsapta a
tenyerét, és felkiáltott: „Hihetetlen, hogy én mi minden nélkül tudok élni!”

Egyedül Krisztus

Egy férfi beleesett egy
kiapadt kútba és nem
tudott kijönni. Egy
utazó ment arra, és azt
tanácsolta neki, meditáljon, hogy tisztítsa meg a lelkét, és ha megállapodik a nirvánában, minden szenvedése elmúlik. A
férfi megtette amit az utazó mondott,
de továbbra is a kútban maradt.
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Egy másik ember tűnt fel, ő azt állította, hogy mindez nem valóság, minden körülötte csak illúzió. Azt mondta,
a férfinek, hogy nem lehet egy olyan
kútban, ami csak illúzió, ami nem is létezik. A férfi erősen erre gondolt,
mégis a kút fenekén maradt.
majd újabb ember nézett le a kútba.
Arra biztatta a férfit, hogy imádkozzon
naponta ötször a természet isteneihez, a
naphoz, a holdhoz, tegye ezt folyamatosan és ha kitartó lesz, talán egy nap
megszabadul. A férfi ezt tette, de így
sem történt semmi.
Újabb látogató érkezett, aki arra
utasította a férfit, hogy jó cselekedetekkel javítsa meg a karmáját, és ha majd
meghal, valami jobb testben fog reinkarnálódni. így könnyíthet a lelkén.
Erre a férfi könyörgött, ahogy tudott, és
kezdte elveszíteni erejét. már a keselyűk köröztek fölötte, szája kiszáradt,
alig lélegzett...
Egy másik Ember tűnt fel. Ő különbözött a többitől. lekiáltott a férfinek a
kútba és megkérdezte, hogy akar-e szabad lenni? – igen – válaszolta. Ez az ember saját maga ereszkedett le a kútba, és
kivitte onnan a férfit a világosságra. és a
férfi, aki a kútba esett megvoltmentve.

Ugrás az időben

Volt egyszer egy parasztlegény, akinek
találkozója volt a szerelmével. nagyon
nyugtalan fiatalember volt, túl korán
érkezett a találkára, és nem tudott várakozni. észre sem vette a napsütést, a
tavaszt, a virágok pompáját. türelmetlenül heveredett le egy fa alá, és zsörtölődött magával és a világgal. Hirtelen
egy pici szürke emberke állt előtte és így
szolt: „tudom, mi bajod. fogd ezt a
gombot itt, és varrd fel a kabátkádra.
Ha valamire várnod kell és az idő szerinted túl lassan múlik, akkor csak csavard jobbra a gombot, és máris
ugrasz egyet az időben,
oda, ahová akarod.”
Ez aztán tetszett a
fiúnak. fogta a varázsgombot és mindjárt ki
is próbálta, megtekerte: és lám előtte
állt kedvese és ránevetett. Ez mind nagyon
szép és jó, gondolta, de
bárcsak már az esküvőnk
lenne! Újra megcsavarta a gombot: és most ott ültek a lakodalmi asztalnál, körülöttük fuvolák és hegedűk
szóltak. Ekkor felesége szemébe nézett:
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Advent

bárcsak már egyedül lehetnénk! Egy újabb titkos
csavarintás: késő éjszaka volt és vágya beteljesült.
és aztán a terveiről beszélt. majd ha elkészül a házunk – és újból megtekerte a gombot: nyár lett, ott
állt a tágas üres ház és befogadta őket. most már
csak a gyerekek hiányoznak, mondta, és ismét
nem tudott várni. gyorsan megtekerte a gombot:
ekkor idősebb volt, fiai a térdén ültek, és az ablakon
át a szemközti fiatal szőlőhegyet nézte. milyen
kár, hogy még nem terem! Egy titkos mozdulat, és
újra röpült az idő. mindig járt valami a fejében,
soha sem tudott várni, csak csavarta, tekerte a
gombot és az élete elröpült. mielőtt észbekapott
volna, öregember lett és a halálos ágyán feküdt.
most már nem volt miért csavarni a gombot és
visszanézve rájött, hogy rosszul gazdálkodott.
meg akarta takarítani a várakozást és csak a beteljesülést élvezni, mint amikor az ember kiszedegeti
a mazsolát a kalácsból. most, amikor az élete elsuhant, rádöbbent, hogy milyen értékes a várakozás,
hiszen az fűszerezi a beteljesülést. mit adna azért,
ha az idő kerekét kicsit visszaforgathatná! reszketve próbálta a gombot egy kicsit balra tekerni. Ekkor egy lökést érzett, felébredt, s még mindig a virágzó fa alatt feküdt és várta a kedvesét. de most
már megtanult várakozni. minden sietség és nyugtalanság elszállt belőle; békésen nézte a kék eget,
hallgatta a madarakat, játszott a fűben a bogarakkal és örült a változásnak.
„Ha valakivel találkozol, gondolj arra, hogy a
találkozás mögött ezer és ezeregy ok rejlik. Minden emberi kapcsolat szent egymásra találás. A
másik emberben önmagad másik felét ismered fel,
minden vonásában saját vonásaidat látod meg.
Amit róla gondolsz, magadról gondolod. Amit vele teszel, magaddal teszed. Amit róla képzelsz, azt
magadról képzeled. Mindaz, amit neki kívánsz,
egy napon veled fog megtörténni. ”

AzöröM10PArAnCSOlAtA:

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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olvasói levél
EGyKEDVESolVASóNKSzErETNéMEGoSzTANIVElüNK
ÖrÖMéT,hITVAlláSáT:

Életünk legfontosabb kérdése
kedves Olvasó! feltetted-e már magadnak a kérdést, „mi történik velem a halál után?” Egy napon mindannyian szembesülünk
a fizikai halállal. nem mindenki éli meg a 70-80 évet. Az élet
azonban a fizikai halállal nem ér véget. A tested porrá lesz, hiszen
porból vétetett, de isten az utolsó napon a lelked a romolhatatlan testtel együtt feltámasztja. lélek = értelem, érzelem, akarat.
A Biblia szerint két hely létezik: a menny és a Pokol. Vajon
mi dönti el, hogy hova kerülsz? Ha úgy gondolod, hogy a jó cselekedeteid alapján fogsz eljutni a mennybe, akkor tévedsz! Ha
úgy gondolod, te már annyi bűnt, rosszat követtél el, hogy nincs
esélyed, akkor is tévedsz! nincs olyan bűn – amit ha megbánsz –
megakadályozna abban, hogy a mennybe kerülj. másrészt nem
kerülhetsz oda csupán azért, mert sok jót tettél az életben. mi határozza meg akkor hát, hogy hová kerülsz? Az Úr Jézus krisztus
egyetlen feltételt említ: „Szükséges nektek újonnan születnetek”
(Ján3:7). kérdezed, hogyan születhetek újjá? nikodémus sem értette: „Mi módon születhetik az ember, ha vén?” – kérdezte Jézustól. Jézus így válaszolt: „Ami testtől született test az, és ami
Lélektől született lélek az” (Ján3:6).
isten hatalmas árat fizetett a szellemi újjászületésedért, az egyszülött fiát adta érted, mert annyira szeret téged, és nagyon vágyik
arra, hogy újra közösségben legyen veled. „Mert úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Ján3:16). Ez csodálatos!
isten kidolgozta számodra az utat, hogy megmenekülj (üdvözülj).
Hála és dicsőség neki! tudnod kell, nincs más út az Atyához csak
krisztus által. „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem
mehet az Atyához, csakis énáltalam” (Ján14:6). tehát nem gyülekezethez való tartozás, sem vallási hagyományok követése
(betartása), sem a jó cselekedetek, sem a tökéletes életvitel nem
vezet az Atyához! Egyetlen út vezet: Jézus A mEgVáltó.
Jézus ezért született a földre, megüresítette isteni mivoltát
„bealázkodott” egy emberi testbe, s vállalta a golgotai keresztet,
a mi bűneinkért. értEd és értem! legyen áldott az Ő neve. Jézus
ezt mondja: én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek! én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.
Valóban kimondhatatlan az Ő ajándéka!
minden embernek választania kell, hogy kinek hisz! A sátán
fogságában marad, a bűnben, ami ádám és éva óta átöröklődik,
vagy az istent választja, az örök életet?
kedves Olvasó! Az üdvösségedhez – újjászületésedhez –
nemkellmásttenned, mintelismerned:bűnösvagyokésszükségemvanJézuskrisztusra.Ő az, Aki által isten új szövetséget
kötött és minden ember számára felkínálta. Ez az örömüzenet!
szabadon ragaddmeg,fogaddel,hiddel ezt a nagy kegyelmet!
A döntés a tied!
krisztust már most elfogadhatod, hittel imádkozva:
„Úr Jézus, szükségem van Rád. Köszönöm, hogy meghaltál
értem a kereszten. Kinyitom életem ajtaját és elfogadlak Téged
mint Megváltómat és Uramat. Köszönöm, hogy megbocsátottad
bűneimet, és örök életet adtál nekem. Foglald el az életem trónját,
és formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek.”
Egy Küldött
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szent Erzsébet napi szeretetvendégség
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
cereblálta misével kezdődött, majd az iglice óvoda nagycsoportosai és általános
iskolásaink adtak elő egy-egy műsorszámot. A fiatalok apró ajándékkal,
mézeskaláccsal is kedveskedtek az időseknek, akiket a bagi karitasz
egy tál finom étellel és házi süteményekkel is meglepett. reméljük
jól érezték magukat a szép korúak, az iStenÉlteSSeőket!

UrAM, köSzönöM neked az
ajándékba kapott éveket és évtizedeket. köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél
és minden kudarcát, amivel korlátaimra figyelmeztettél. köszönöm
családtagjaimat, akik elviselnek,
akik mellettem állnak és szeretnek.
uram, kérlek, bocsásd meg, amit
rosszul tettem, és amit elmulasztottam. köszönöm, hogy te nem mégy
nyugdíjba, hanem ma is mindent
megteszel üdvösségemre.
uram, adj nekem hálás szívet,
hogy mindig észrevegyem: több
okom van a hálára, mint a panaszra.
ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás látszatától és a mindentjobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar.
ments meg a közönytől, a házsártos,
barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a
mindent elborító keserűségtől és a
hiábavalóság nyomasztó érzésétől.
uram, adj erőt, hogy békésen
hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam feledékenységem
jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm
hanyatlását.
uram, adj bölcs szívet, hogy meg
ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. kérlek, adj kedvet a
munkához, amit még elvégezhetek.
tégy hasznossá, hogy ne érezzem
csak tehernek magam és adj alázatot, hogy belássam egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez.
Adj világosságot, hogy jól lássam
magam, és jól lássak másokat is. Adj
jó kedvet és nyitottságot, hogy még
mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak
mások hidegsége miatt, hanem
árasszam szereteted melegét.
uram, maradj az, aki mindig voltál: megbocsátó édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. ne engedd, hogy valaha
is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam dicséretedet. tartsd meg
és növeld hitemet. szólj uram, még
hallja a te szolgád
(ismeretlen szerző)
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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
2115Vácszentlászló,Erdőu.75.
telefon: +3620203-2359
e-mail:ebfarm.sipos@gmail.com
www.ebfarm.eoldal.hu

ügyeletes
állatorvosok
dr. szőke zsolt
Kartal,Felszabadulásu.197.
telefon: +3620956-6529
dr. németh mihály
Aszód,Kossuthlajosu.62.
telefon: +3630275-4718
dr. márton János
Galgamácsa,Kiskútu.3.
telefon: +3630400-9819
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SzOlgáltAtó

labdarúgás – felnőtt
bag– PilisilK:1–3,Sülysáp– bag:0–0.

felnőtt tabella (december 1-Jén)
hely csapat
m gy
1. NKKinizsiTlFC
15 11
2. AlsónémediSE
15 10
3. PilisilK
15
7
4. ÚjlengyelDSE
15
8
5. VerőceSE
15
7
6. VeresegyházVSK
15
6
7. GödöllőiSK
15
6
8. bagiTC'96
15
6
9. Kisnémedi
15
6
10. budakalásziMSE
15
5
11. TárnokKSK
15
4
12. hévizgyörkSC
15
4
13. Felsőpakony
15
3
14. ÖrkénySE
15
2
15. SülysápKSK
15
2
16. bugyiSE
15
1

d
3
5
6
2
3
4
4
3
2
4
6
3
6
6
3
4

v
1
0
2
5
5
5
5
6
7
6
5
8
6
7
10
10

lg
50
42
37
40
32
24
24
27
28
22
21
27
28
12
19
18

kg
17
22
16
34
20
20
25
25
31
30
27
41
26
23
37
57

gk
33
20
21
6
12
4
-1
2
-3
-8
-6
-14
2
-11
-18
-39

p
36
35
27
26
24
22
22
21
20
19
18
15
15
12
9
7

m: Mérkőzés,gy: Győzelem,d: Döntetlen, v: Vereség,lg: lőttgól,
kg: Kapottgól, gk: Gólkülönbség,p: Pont

9 orvosi ügyeletek
háziorvosok rendelési ideJe
dr. balatoni gyöngyi (bag,hősöktere1.)
rendelési idő: hétfő,Kedd,Csütörtök:8-12óráig,Szerda:14-18óráig,
péntek:8-11óráig(péntekencsakpároshétenrendel)
dr. Józsa viktória (bag,DózsaGyörgyu.53.)Telefon:+3628408-031
rendelési idő: hétfő:10-14,kedd:12-16,szerda:9-13,csütörtök:12-16
péntek(pároshéten):9-12
nappali, éJszakai és hétvégi ügyelet
AhétvégiügyeletmellettanappaliéséjszakaiügyeletetisaTuraiKözpontiügyeletlátja
el.Köznapokon16órátólmásnapreggel8óráig,hétvégénpéntekdélután14órától
hétfőreggel8óráighívható,illetvekereshetőfel.címe: Tura,Petőfitér2.Telefon.:104
a fogorvos rendelési ideJe
dr. szabó melánia (bag,hősöktere1.)
hétfőn,Szerdán,Pénteken:14.00-19.00óráig,kedden,csütörtökön:8.00-13.00óráig.
Telefon:28/409-670

® programajánló
a csillagszemű juhász

ATündérvölgybábszínházbemutatjaa csillagszemű juhász címűbábelőadását.
időpont: december12.,hétfő16óra.helyszín: művelődésiház,bag
Akineknincsenbérlete,ahelyszínentudjegyetváltani.Jegyár: 600Ft/fő

Falukarácsony

időpont: december18.,vas.18óra.helyszín: hűvelődésiház,bag.a részvétel
ingyenes. SzErETETTElVáruNKMINDENKIT!

Szilveszteri bál

időpont: december31.,szombat.helyszín:művelődésiház,bag
bővebb információ: 06/30-667-0471,06/20-401-7711
kulturhazbag@gmail.com,Jegyek kizárólag elővételben kaphatók!
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SzeretetteljeS
karácSonyt
kívánunk
falunk minden
lakoSának!

Meghívó

Bag nagyközSég
önkormányzata

Szeretettel meghívjuk falunk minden lakosát, karácsonyi műsorunkra,
melyet december 18-án vasárnap 18 óra.kor tartunk
a bagi művelődési házban. A részvétel ingyenes.
q közmeghallgatás
2011. december 15-én
csütörtökön 19 órakor

közmeghallgatást
tartunk a bagi
művelődési házban.
Mindenérdeklődőt
szeretettelvárunk!
Bag Nagyközség Önkormányzata

( 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

óvatosanatüzesszórakozással!
Megyénk rendőrkapitányságainak munkatársai az ünnepi időszakban a
pirotechnikai termékek forgalmazását, birtoklását és felhasználását fokozottan ellenőrzik.
felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy az 1. osztályba tartozó pirotechnikai
termékeket a 14. életévüket betöltött személyek, a 2. osztályba tartozó pirotechnikai termékeket pedig a 16. életévüket betöltött személyek egész évben engedély
nélkül, viszont a 3. osztályba tartozó tűzijátékot kizárólag nagykorú személyek, december 28–31. közötti időszakban engedély nélkül vásárolhatnak, birtokolhatnak.
Az 1. és 2. osztályú pirotechnikai terméket 1 kg nettó tömegig, a 3. osztályú pirotechnikai terméket 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 forgalmazó által megjelölt helyre vissza kell szállítani. magánszemély petárdát továbbra sem
használhat fel és nem is birtokolhat. A szabálysértőkkel szemben az eljárásokat a hatóság soron kívül lefolytatja.
A rendőrség az ellenőrzések során a jogsértőkkel szemben szabálysértési eljárás
indít, mely alapesetben 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, az engedély
nélküli pirotechnikai tevékenységet végző személyek részére akár 100 ezer forint
pénzbírság is kiszabható.
kérjük, hogy a fenti termékeket az előírásoknak megfelelően,– a balesetek elkerülésének érdekében – fokozott óvatossággal használják!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

