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„

XIX. évf. 3. szám l 2012. március l Ára: 100 Ft
Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

A tARtAlomból

Önkormányzati hírek

Télűző mulatságok

35 év a gyermekek között

Bag Nagyközség Önkormányzata
2012. február 23-án tartott képviselőtestületi ülésén egyhangúlag elfogadta költségvetését.
/ 3. oldal

Farsang idején általános iskolánkban
és óvodánkban is vidám mulatságra
gyűltek össze a gyermekek és szüleik, hogy előcsalogasság a tavaszt.
/ 5., 7. oldal

Tábik Andrásné Terka óvó néni 35
év a bagi óvodában végzett pedagógiai munkája után nyugdíjba vonult.
Ez alkalomból kereste fel őt lapunk
/ 6. oldal
munkatársa.

„

Meghívó

Pillanatra fölriadt e nemzet,
S szétnézett, mi zaj van a világban?
És a másik oldalára fordult,
S mostan ujra aluszik javában.

Ébredj, ébredj, istenverte nemzet,
Aki ott az elsők közt lehetnél,
S kárhozatos lomhaságod által
Mindig hátul és alant hevertél!

Részlet
Petőfi Sándor
A nemzethez
c. verséből

Szeretettel
várunk mindenkit
2012. március 15-én
az 1848/49-es
Forradalom és
Szabadságharc
emlékünnepélyére.

A PRogRAm: 17 órakor gyülekező az általános iskola előtt, koszorúzás a temetőben lázár
lajos sírjánál, beszédet mond benedekné boda Regina. Fáklyás felvonulás a Szent Imre úton,
koszorúzás a Hősök terén. Ünnepi műsor a művelődési házban, ünnepi beszédet mond: benke
Zoltánné. műSoRt AdnAk: a Faforgács Színtársulat, az Arany János Általános Iskola diákjai és
bag nagyközség Önkormányzata
a muharay Elemér népi Együttes.
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AZ ÖnkoRmÁnyZAt HíREI
Önkormányzatunk képviselő-testülete 2012. február 23-án
testületi ülést tartott, ahol elfogadták bag nagyközség Önkormányzatának idei költségvetését.

többsége egyetértett abban, hogy ha az önkormányzat nem
gondoskodik a romatelepen a szemét elszállításáról, akkor az
a falu számára is kellemetlen helyzetet idézhetne elő.

Talajterhelési díj

a hatvani kórházhoz tartozzunk?

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
12.§-ának 3. bekezdése megváltozott, mely szerint 2012. február 1-jétől a talajterhelési díj egységdíjának mértékét a tör3
vény meghatározza, ez 1200 Ft/m . Emiatt szükségessé vált az
önkormányzat erre vonatkozó helyi, a Talajterhelési díjról szóló
5/2005 (II.24.) számú önkormányzati rendeletének módosítása.

A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma Egészségügyekért felelős
államtitkársága a napokban dönt a kórházi ellátási rendszer új
rendszeréről. Tóth Gábor polgármester úr levélben kérte, hogy
falunk az átszervezést követően a hatvani kórház ellátási területéhez tartozzon, és ehhez kérte a képviselő-testület támogatását. Tóth Gábor elmondta, hogy az Aszódi Rendelőintézet léte bizonytalan, ha esetleg megszűnnek, akkor laboratóriumba,
röntgenre és más szakrendelésekre is a területileg illetékes
kórházba kell mennie a lakosságnak. A hatvani kórház pedig
közelebb van, az odautazási lehetőségek is jobbak, emellett a
hatvani kórház ellátási területe kisebb, így rövidebb a várakozási idő, míg Kerepestarcsa sokkal nagyobb „üzem”, ott hosszabbak az előjegyzési listák, és csak átszállással lehet oda utazni.
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a kérést.

Étkezési térítési díjak
Az étkezési térítési díjak 2 százalékkal emelkedtek , amelyet
az ÁFA emelkedés indokolt. A konyha üzemeltetőjének 3 százalékos áremelési igényét nem tartotta indokoltnak az önkormányzat. Az új étkezési térítési díjak, amelyek 2012. február
1-jétől érvényesek:
áFa nélküli összeg 27% áfával terhelt összeg
óvodai étkezés
356 Ft
452 Ft
napközis étkezés
496 Ft
630 Ft
iskolai ebéd
356 Ft
452 Ft
felnőtt étkezés
564 Ft
716 Ft

Új számlavezetője van önkormányzatunknak
A Sajóvölgye Takarékszövetkezet vette át Bag Nagyközség
Önkormányzata és a Bagi Polgármesteri Hivatal számlavezetését és hitelkeretét a Raiffeisen Banktól. A Banketikai kódex
alapján a fentiek fedezeteként az önkormányzatnak fel kellett
ajánlania egy ingatlanját. Közös megegyezéssel a Bag belterület 1615 hrsz-ú épület, a Dózsa György út 54. szám alatt
2
található orvosi rendelő 100 m -es szolgálati lakása lett a
fedezetül szolgáló ingatlan. Ezt a képviselő-testület 6 igen és
1 nem szavazattal jóváhagyta.

Konténeres sitt – és szemétszállítási díj változása
A konténeres sitt – és szemétszállítást a Katona András vezette Andreas-Trans Kft. végzi falunkban. Rendszeresen elszállítja a romatelepen megtelt szemetes konténereket, illetve időszakonként az összegyűlt építési törmeléket. Katona András
díjemelési kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyet a
megemelkedett üzemanyagárak és lerakási díjak indokoltak.
A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a díjemelést,
3
eszerint a 4 m -es konténer elszállítási díja 15 000 Ft+Áfa
összegről 17 000 Ft+Áfa összegre emelkedett, a lerakási díj
pedig 6800 Ft+Áfa összegről 7300 Ft+Áfa összegre. Varga András
képviselő észrevételezte, hogy ez anyagilag nagyon nagy
terhet ró éves szinten az önkormányzatra, ám a képviselők

a turai Vasutasok Szakszervezetének támogatása
2012. február 8-án kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz
a Vasutasok Szakszervezetének turai vasutas nyugdíjas csoportja, hogy a előző évekhez hasonlóan támogassa a Vasutas
napi rendezvényüket. Antal Istvánné azon az állásponton volt,
hogy mivel az önkormányzat egyetlen civil szervezetét sem
tudja támogatni, így ezt a rendezvényt se támogassa. Végül is
a képviselők 15 000 Ft támogatást szavaztak meg 4 igen 1
nem szavazattal 1 tartózkodás mellett, amit dr. Balatoni Gyöngyi
alpolgármester asszony és Tóth Gábor polgármester úr saját
pénzéből 15-15 ezer forinttal toldott meg.

a polgármesteri hivatal létszámleépítésével járó költségeinek visszaigénylése
2011. december 15-én a képviselő-testület takarékossági
szempontok alapján 1 fős létszámleépítést határozott el a polgármesteri hivatalban. Magyarország 2012. évi központi költségvetésében keretet biztosított a helyi önkormányzatok létszámleépítésének költségeire, így pályázni lehet a költségek 50
százalékának és az egy havi felmondási összegnek visszatérítésére. A képviselő-testület jóváhagyta a pályázat benyújtását.

Temetőrendelet
Képviselő-testületünk módosította a Köztemetők és temetkezés
rendjéről szóló 6/2005.(III.31.) számú önkormányzati rendeletet.
A módosítások elsősorban az urnás és kriptás temetkezést
érintették. Erről januári számunkban már értesítettük olvasóinkat. A rendelet módosítását a testület egyhangúlag
fogadta el.

Weboldal ajánló:

www.kiskerek.hu – Galga mente katalógusa
Új regionális portál, amely a Galga mente településein tevékenykedő kiskereskedések, vállalkozások,
szolgáltatások összefoglalását tűzte ki célul, hogy a lakosság könnyen rátalálhasson lakóhelyünk
környezetében azokra a lelőhelyekre, ahol termelőktől vásárolhatunk minőségi élelmiszereket,
termékeket, illetve hozzáértő szakemberektől rendelhetünk meg szolgáltatásokat. A katalógus rendszerben való szereplés a térség szolgáltatóinak ingyenes, jelentkezni az info@kiskerek.hu e-mail címen, a
06-20-446-4850-es telefonszámon, ill. a honlapon található űrlap kitöltésével lehetséges. www.kiskerek.hu
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bag nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2012. február 23-án
tartott ülésen elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetését.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szól a 2011. évi cLXXXIX. törvényben,
az Államháztartásról szóló 2011. évi cXcV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011 (XII.31) Korm.
rendelet (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2012. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
I. rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak
bizottságaira, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő szervekre terjed ki.
2.§ (1)Az önkormányzat költségvetési szervei:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
– Bag Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Önállóan működő költségvetési szervek:
– Arany János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
– Iglice Napközi Otthonos Óvoda
– Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és
gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények
külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat címrendjét a 4. sz melléklet tartalmazza.
II. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012.
évi költségvetése
3.§ Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési főösszegét
kiadási főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:

671 540 e Ft
525 736 e Ft
145 804 e Ft

bevételi főösszegét
melyből: működési:
felhalmozási:
állapítja meg.

71 540 e Ft
562 273 e Ft
109 267 e Ft

A költségvetési hiány 267 248 e Ft, a hiány belső finanszírozása: 118 391 e Ft. A hiány fedezetére az önkormányzat
likividhitelt kíván igénybe venni.
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SÓSzOBA Az IGLIcE ÓVODÁBAN
Tisztelt Szülők, nagyszülők, bagiak, Támogatóink!
A Galga-völgyében a település klímája igen párás,
ködös, ez kedvez az asztmatikus betegségek
kialakulásának. Nagyon sok gyermekünk
küzd felső légúti megbetegedésben. A
betegségek megelőzésében, a gyógyulás
elősegítése érdekében, a gyermekek
immunerősítése céljából nagyon hasznos
a sóterápia. (Sajnos a megbetegedések
kezelése igen drága, sok időt vesz
igénybe, más településekre kell elvinni
a gyermeket a tünetek enyhítése, vagy a
gyógyulás érdekében.)
Szülői, támogatói segítséggel, pályázatírással, Az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
támogatásával szeretnénk megvalósítani az óvodában egy sószoba kialakítását.

Ezért kérünk mindenkit, hogy a támogassa a terápiás
lehetőség megvalósulását.
Délutánonként az érdeklődő gyógyulni vágyók is
igénybe vehetik majd a sószobát.
Az óvoda területén rendelkezésünkre
áll az átalakítandó helyiség. Minél nagyobb
falfelületet tudunk a tervezett helyiségben kialakítani, annál hatásosabb lesz
a terápia.
a megvalósulása a közös összefogás eredménye lesz. ebben kérem
megértésüket és TáMogaTáSUKaT.

Megértésüket és segítségüket előre is
köszönjük.
Tisztelettel:
Kovács Istvánné
a fotó
óvodavezető
illusztráció

Az Alapozó program
tapasztalatai
Szénásiné kolompár karolina egyike azoknak a bagi ügyfeleknek, akik a kontakt
Alapítvány szervezésében részt vehetnek egy, az Európai Unió által támogatott
tÁmoP-5.3.1-C Alapozó projektben. A programon belül karolina egy húsz órás számítógépes tanfolyamon, egy 80 órás gyártósori operátori képzésen és te(a)Házon
vesz részt, amelynek célja az önismeret fejlesztése és a munkába állás támogatása.
Karolinát a tapasztalatairól kérdezem,
ezen belül a gyártósori operátorképzésről, amelyet ő a leghasznosabbnak ítél
minden szolgáltatás közül.
Kontakt: Hol hallott a programról?
K: A családsegítő Szolgálat szólt a
lehetőségről, és rögtön jelentkeztem is.
Kontakt: Most mit csinál jelenleg,
és mit tervez a képzést követően?
K: Otthon vagyok a harmadik gyerekemmel, utána szeretnék elhelyezkedni.
Kontakt: Miben kapott segítséget,
mire jó a képzés?
K: Olyan dolgokat tanultam, amit
tényleg tudok később használni, nagyon
örülök, hogy jelentkeztem rá. Most vizsgáztunk raktározásból, munkavédelemből,
ergonómiából, és logisztikából fogunk
nemsokára. A vizsgák után gyakorlatban is kipróbálhatjuk magunkat, a tanárunk azt ígérte, kimegyünk majd gyárat
látogatni, hogy élőben is lássuk, hogyan
folyik a munka, és lesz olyan is, hogy
gyakorlásképpen összeszerelünk dolgokat. A tanárunkat nagyon szeretem,

mindig nagyon készül az órákra, videófelvételt hoz, a válaszokat kidolgozza és
dián levetíti, és tényleg szívvel-lélekkel
tanít minket.
Kontakt: Hogyan tudja majd hasznosítani az itt tanultakat?
K: Ha egy állásinterjúra elmegyek
ezzel a tudással, máshogy fognak rám
nézni, mintha csak beesek az utcáról,
tudni fogok egy csomó dolgot, pl. a raktárban mit jelentenek a színek, a számok, engem már nem kell betanítani,
és így előnyben leszek a többi jelentkezővel szemben. Mindenkinek csak ajánlani tudom, a többi képzéssel egyetemben,
megtanultam használni a számítógépet,
és a Te(a)Ház csoportban olyan magabiztosságra tettem szert, ami jól fog
jönni az állásinterjúkon.
Kontakt: Mondana néhány szót a
Te(a)Ház nevű szolgáltatásról is?

K: Azt a szolgáltatás is nagyon szeretem, együtt sírunk, együtt nevetünk..
Nagyon jó játékok szoktak lenni, és szerintem klassz kis csapat alakult ki.
Kontakt: Miről szól ez a csoport, mi
a célja?
K: Hogy jobban feltaláljuk magunkat
az életben.. több önbizalmunk legyen. Bizalmi légkör alakult ki közöttünk, van egy
hely, ahol elmondhatjuk, mi a baj, foglalkoznak velünk, és a sorsunkkal, látjuk,
hogy nemcsak mi vagyunk nehéz helyzetben, hanem mások is, és ez erőt ad. Volt
olyan ember, aki sokáig egyáltalán nem
tudott megnyílni, aztán volt egy alkalom,
amikor átszakadt ez a gát, és elkezdett
magáról beszélni, az nagyon megható
volt. Abban segít a csoport, hogy jobban
tisztában legyek önmagammal, hogy miben vagyok jó, vagy gyengébb. Például ha
majd elmegyek egy állásinterjúra, meg
tudok szólalni, tudom, mit mondjak el
magamról, mik az erősségeim, tehát fejlődik a kommunikációs képességem.
Kontakt: Köszönöm a beszélgetést!
Kápolnai zita
Kontakt Alapítvány
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SuLIFARSANG 2012
A hagyományokhoz híven általános iskolánk nyolcadik osztályosainak nyitótáncával indult az idei farsangi mulatság, amelyet
Katonás Lilla koreografált és tanított be. Gyönyörű, valóságos
fiatal hölgyek és fiatalemberek léptek a közönség elé nagy
tetszést aratva táncukkal.
A jelmezversenyen nagyon sok ötletes, házi kivitelezésű
jelmezt viselő diák mérettette meg magát, a három tagú zsűri
meglehetősen nehéz helyzetben volt. A táncmulatság fergeteges volt, a házi sütemények nagyon finomak, a hangulat pedig
-krfelejthetetlen.

JELMEzVERSENy
DíJAzOTTJAI
Egyéni kategória
I. helyezett:
Gólyacsalád a kéményen
(Gazda Boglárka 4.a)
II. helyezett:
Rubik-kocka
(Begidsan Bence 2.a)
Strucc (McFegan Rebeka 2.a)
III. helyezett:
Jeti (Ódor Ágota 3.b)
Csoportos kategória
I. helyezett:
Reklámok (6.b osztály)
II. helyezett:
Frédi és Béni, valamint Enikő
(Nagy Bálint, Jusztinger
Szilárd és Dóra 3.b)
III. helyezett:
Vámpírok (Fekete Szófia,
Bartók Evelin 3.a)
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„csuhéztunk, szőttünk, szalmából fűből,
fonálból, fontunk”
tábik Andrásné, terka óvó néni 35 évi pedagógiai
munkája után nyugdíjba vonult. Ebből az alkalomból
kérdeztük őt.

– Kérlek, beszélj a gyermekkorodról és a családodról.
Terka óvónő: Itt születtem Bagon, az őseim is itt éltek.
Édesapám Koncz Pál cipészmester volt, majd a vasútnál
dolgozott. Édesanyám Deme Terézia a bagi téeszben
dolgozott, majd bedolgozó lett. Két öcsém volt, Pali az
építőiparban dolgozik, Laci öcsém korán meghalt.
Az általános iskolát Bagon végeztem el, majd Budapesten a
szövő szakmát tanultam ki. Ahogy azonban lehetőségem nyílt rá,
beiratkoztam az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium levelező tagozatára. Közben férjhez mentem. A férjem az építőiparban dolgozott,
jelenleg vállalkozó. Egy év múlva megszületett Bernadett nevű leányunk, én azért továbbra is tanultam, és 1976-ban leérettségiztem. Még mindig otthon voltam gyesen, és közben megérlelődött
bennem, hogy a legszívesebben gyerekekkel szeretnék a továbbiakban foglalkozni, ezért jelentkeztem a bagi óvodába. Gergely
Klára, az akkori óvodavezető fel is vett képesítés nélküli óvónőnek,
majd ugyanabban az évben felvételt nyertem a budapesti tanítóképző óvónői szakára. 1980-ban szereztem meg ott a diplomámat.
ugyanebben az évben megszületett Richárd nevű fiam.
– Miért pont az óvónői pályát választottad?
Terka óvónő: Amikor a gyerekeim kicsik voltak, nagy örömmel játszottam, énekeltem velük, mondtuk a mondókákat, verseket. Rájöttem, hogy szívesen tenném ezt mások gyermekeivel is. Tudod, soha nem bántam meg, hogy erre a pályára léptem,
mert ennyi szeretetet, örömet, élményt más munkakörben nem
kaphattam volna.
– Mit szerettél a legjobban az óvónői pályád során?
Terka óvónő: Az ének-zenei foglalkozásokat szerettem a
legjobban. Mindig is a népművészet, a népi gyermekjátékok,
mondókák, dalok, szokások álltak közel hozzám. Felismertem
ugyanis, hogy a magyar népi kultúrának milyen gazdag a tárháza, és milyen sokoldalúan fejleszthetőek a gyerekek általa. Különös hangsúlyt kapott a bagi és a Galga menti néphagyományok és népszokások beépítése az óvodai nevelő-oktató munkámba. így például az őszi időszakban az őszi tevékenységekhez
kapcsoltuk az irodalmi anyagot, a népi játékokat, mondókákat,
találós kérdéseket, és ismertettük a különböző népszokásokat
is, mint a szüreti mulatságot, ami ma is élő néphagyomány a falunkban. Mindezt azért tartottam fontosnak, hogy a magyar néphagyományok tovább élhessenek a mai fiatalság tudatában is.
A népi szellemi értékek tisztelete mellett fontosnak tartottuk
a bagi népviselet megőrzését is. Mindannyiunknak nagy örömet
jelentett, amikor az óvodásaink a bagi népviseletben játszottak,
szerepeltek egy-egy ünnepségen, eseményen. A népi kultúrához
tartozott az is, hogy a népi kismesterségeket is megismertessük
és gyakoroltassuk a gyerekekkel. Ezért csuhéztunk, szőttünk,
fontunk fonálból, fűből, szalmából, fűztünk gyöngyöt, barkácsoltunk termésekből és különböző anyagokból. Az elkészült munkákkal aztán feldíszítettük a csoportszobát, vagy ajándékba adtuk a családjuknak. Ezzel az örömszerzésre, a családjuk iránti
tiszteletre, szeretetre is neveltük a gyerekeket. Nagy élményt jelentett mindig az is a számomra, amikor az óvodánkba háromévesen, tele szorongással és félelemmel bekerülő gyerekek az

Felismertem, hogy a magyar népi kultúrának milyen
gazdag a tárháza, és milyen sokoldalúan fejleszthetőek a
gyerekek általa. Különös hangsúlyt kapott a bagi és a
galga menti néphagyományok és népszokások beépítése az óvodai nevelő-oktató munkámba
én hatásomra boldog, szeretettel és ragaszkodással teli emberkékké váltak. Örömmel gondolok vissza egy-egy kirándulásunkra is, amikor átadhattam, megmutathattam a gyerekeknek a
környezet szépségeit, értékeit, és megtaníthattam nekik, hogy
miért és hogyan lehet és kell is védeniük az őket körülvevő természetet. Megelégedéssel gondolok vissza egy-egy ünnepélyünkre, amikor beért a munkánk eredménye, és a gyerekek tudásuk legjavát adták, boldogságot okozva ezzel a szüleiknek is.
Rendkívüli élményt jelentett nekem mindig az is, amikor
egy-egy foglalkozáson, beszélgetés során nemcsak én adhattam át új ismereteket, hanem én is tanulhattam a gyerekektől.
Például egy alkalommal, amikor szokás szerint körbe ülve beszélgettünk, az egyik kislány a következőket mondta: „Tudod-e,
óvó néni, hogy az indiánok életében nagyon fontos a kör? A nap
is kör alakú. Körpályán kel és körpályán nyugszik. A döntéseinket is körben ülve hozzuk meg.” Lehet ennél szakszerűbben
megfogalmazni, hogy mennyire fontos az együvé tartozás?!
– nem, valóban nem. azt hallottam, hogy munkásságodért
te is kaptál a Magyar Köztársaság nemzeti erőforrás Minisztériumának miniszterétől emléklapot és érdemérmet.
Terka óvónő: Igen, ez nagy meglepetés volt, és jólesett a sokévi munkám után.
– Kérlek, mondj még valamit a további terveidről, céljaidról.
Terka óvónő: Mivel a 44 munkával eltöltött évem során a
családom mindig egy kicsit háttérbe szorult, most nyugdíjasként igyekszem nekik és értük minél többet tenni. Főleg az
unokáimmal, Kyrával és Rózával játszom sokat, és mondhatom, nagyon örülünk az együttléteinknek. Ha egyedül vagyok,
azért szívesen nézegetem azokat a rajzokat, amelyeket az
óvodásaimtól kaptam, illetve fényképeket, amelyek felidézik
az óvodában eltöltött 35 évemet.
Azért a közéletben, önkormányzati képviselőként igyekszem
továbbra is szolgálni és használni a falumnak.
a bagi Hírlap és a magam nevében pedig kívánok a nyugdíjas
éveidhez jó egészséget, sok örömet, és hosszú életet!
b.F.K.
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Farsangi pillanatképek
A bagi Iglice Óvodában is minden évben vidám mulatsággal búcsúztatják
a telet, melyre az óvódások szüleit is szeretettel várják. Idén is együtt
vigadoztak szülők, óvó nénik és persze a gyerekek változatos jelmezt
öltve. Dagobert bácsi, kalóz csapat, szőlő, az elmaradhatatlan királylányok, csizmás kandúr, focista és szurkolója, Rubik kocka, vámpír, Irma
a Frédi Béniből, világutazó... csak néhány az ötletes maskarák közül.
Vidám játékok, éneklés és tánc szerepeltek a délelőtti választékban, az
étlapon pedig finom nassolnivalók voltak.
A szomorkás, borongós tél után jó volt a vidám felüdülés, amely úgy
-krtűnik idén is elhozta a tavaszt.
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Az ISTEN LÁSSA, HOGy BÖJTÖLüNK,
A böjt a keresztény élet szerves része, fontos fegyver a
kezünkben. Ételtől való megfosztás szellemi célokért
(általában szilárd ételektől való tartózkodás, de néha
folyadéktól is).

a böjt ideje és a jóllakás tilalma
A Hamvazószerda és Nagypéntek közötti időszakot,
egykor – főleg a vidéki Magyarországon szigorúan megtartották. Ebben az időszakban a vallási előírások miatt
elhagyták az állati eredetű zsírral való sütést-főzést és
mindent, még a desszerteket is olajjal készítették.
Naponta kétszer étkeztek, ebédre olajos levest, böjtös süteményt, vékony pitét ettek, vacsorára pedig olajos nyerskáposzta, savanyú paprika, dió és méz jutott.
Szokás volt, hogy a nagyböjt kezdete előtt az asszonyok pogácsát készítettek,lesütötték a szalonnát, elmosogatták és eltették a zsíros edényeket és legközelebb csak húsvét napján vették elő újra. Böjti időszak
alatt tilos volt lakodalmat, bálokat és különböző zenés
összejöveteleket tartani.
Napjainkra persze már sokat enyhült az egyház szigorúsága: először a zsírral való főzés tilalma szűnt
meg, majd a húsfogyasztás negyvennapos tilalma. Manapság böjtös napnak csak a hamvazószerdát és a pénteki napokat tartják meg, vagyis, ezeken a napokon nem
lehet húst fogyasztani, és jól lakni is csak egyszer lehet.

Létezik a böjtnek egy speciális formája is, mégpedig az, hogy
az ember csak kívánatos ételt nem eszik. „Azokon a napokon
én, Dániel, bánkódtam három egész hétig. Kívánatos étket
nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és soha sem
kentem meg magamat, míg el nem telék az egész három
hét.” (Dániel könyve)

a böjt egyszerre két munkát is végez a lélekben
1 befelé: a testet megfeszíti, a léleknek-szellemnek teljes
szabadságot ad a kívánságoktól, ezáltal megtisztít, megújít,
megszentel, segít a lelki helyreállásban, útkeresésben
2. kifelé: a Szent Lelket, az angyalokat, szellemi erőket mozgósít a Sátán erőivel szemben. A böjt képes megtörni olyan
ellenálló erőket a szellemvilágban, amelyeket imával nem
lehet áttörni, illetve erőteljes harcot indít el a gonosz erőkkel
– átok, bűn, démonok, betegségek, tudatlanságok, stb. ellen.

a böjt a gyakorlatban
w

w

w

jellegzetes böjti ételek
Népi konyhaművészetünkben jellegzetes böjti ételnek
számított a cibereleves, a korpából készült savanyú leves, a tejleves, túrós vagy mákos csikmák (házi, gyúrt
tészta, amelyet kinyújtás után csíkokra vágnak, frissen,
forrásba levő vízben kifőznek, majd cukrozott, darált
mákkal megszórva fogyasztják), különböző aszalt gyümölcsök, tojás, halételek és sóban főtt bab, vagy a paprikás lepény.

Fontos, hogy böjtölés során ne űzzük a kedvtelésünket:
minden szórakozást, hobbit, szabadidős tevékenységet (TV!)
Ilyenkor ezeket fel kell függeszteni, és az így felszabaduló
időt az imára, az istenkeresésre, az Igére, az elmélkedésre kell fordítani.
Jó, ha böjtöléskor „megszűnsz a munkától”, és az Úrral
foglalkozol. Jó összekötni a böjtöt a pihenéssel. Nem okvetlenül szükséges a munkától való tartózkodás, azonban
a munkamániát el kell kerülni, helyette az Úrral kell
foglalkozni.
Ideális aznap böjtölni, amikor istentisztelet van.

tejfölös leves
2,5 dl tejföl w egy vöröshagyma w csipet köménymag
2 evőkanál liszt w kicsi só w 1 liter víz

Böjtöléskor az ember gyakran érzelmi terheket él át, emiatt
mogorva, komor, ingerlékeny, veszekedős, türelmetlen lesz,
de ezt meg kell feszíteni és a kapcsolatainkat szeretetben és
igazságban kell megőrizni, nem pedig a környezetünket büntetni a kielégítetlen vágyak miatt.

Elkészítése:
A vízbe beletesszük a vöröshagymát és a köménymagot és összeforraljuk. A tejfölből és lisztből készült habarásra ráöntjük az elkészített levet, majd újra felforraljuk, megsózzuk. Tetejére nyuszi alakú pirítós mehet.
Füleit egy-egy zsályalevélből, bajuszát meg a füvet metélőhagymából készítsük el.
A tavasz első friss zöldségféléjéből, a sóskából készített levest is díszíthetjük ezzel.

a jó böjt áldásai:
w
w
w
w
w

Világosság, útmutatás, a Szent Lélek vezetése.
Gyógyulás, csontok megerősödése.
Igazság, megigazulás, az Úr dicsősége rajtad van.
Isten jelenléte életedben, imameghallgatás.
Szellemi szárazság megszűnése.

az atya lássa...
„Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a
képmutatóké, a kik eltorzítják arczukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te
orczádat mosd meg; hogy ne az emberek lássák böjtölésedet,
hanem a te Atyád, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz,
megfizet néked nyilván.” (Mt 6:16-18) Az Atya lássa, hogy böjtölünk, ne emberek!

Az előbbt már idézett Máté 6:16–18-ban Jézus azzal kezdi, hogy „mikor böjtöltök”, azaz evidensnek veszi, hogy a tanítványai böjtölnek, tehát nincs keresztény élet böjtölés nélkül.
w

Ha különleges célod van a böjttel, akkor célszerű összeírni
a célokat, hogy ima közben is könnyen össze tudd szedni
őket, és lásd, hogy mennyi minden teljesedett már be azok
közül, amit kértél Istentől (azaz, mit adott már meg az Úr.
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NE Az EMBEREK!
w

w

w

w

A böjt minősége fontosabb, mint az időtartama, ezért
inkább rövidebb ideig böjtölj jól (fegyelmezetten), mint
hosszabb ideig, de nem az igéket követve. El kell kezdeni
rendszeresen böjtölni, mondjuk azzal, hogy kihagyunk egy
étkezést.
Böjtölés közben érhetnek különböző fizikai reakciók (szédülés, émelygés, fejfájás…). Ha ezeket érzékeled, akkor se
add fel! Érdemes sok folyadékot inni, pihenni, friss levegőn lenni, így fizikailag is megtisztulsz – ez természetes,
és jó folyamat, (manapság ilyen okokból divat világiak körében a „wellness-böjt”).
A böjt megtörésének fokozatosan, óvatosan kell megtörténnie. Érdemes könnyű étellel megtörni. Legalább
annyi nap kell a helyreálláshoz, ahány napot böjtöltél.
Nehéz étellel nemcsak a jó biológiai hatásokat veszítheted el, de a megkapott áldásokat is, ezért böjt után ne jutalmazd magad, ne tedd tönkre a megharcolt dolgokat!
A böjt alatt fontos az imádkozásra is nagyobb hangsúlyt
tenni, különben kiüresedhet a szellemed.

BAGI HíRLAP
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Fontos az is, hogy:
Mi határozzuk meg szabadon, hogy mikor, milyen jellegű, súlyú, és milyen hosszú böjtöt tartunk, de amit elhatároztunk,
azt kell megtartani. Ezért nagyon fontos, hogy a szívünk szerint hozzunk döntést: ne kevesebbet, és ne többet, mint ami a
szívünkben van. Ennek alapján kell a feltételeket megállapítanunk. „Mikor Istennek fogadást téssz, ne halogasd annak
megadását; mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd! Jobb hogy ne fogadj, hogynem mint fogadj és ne teljesítsd be.” (Préd 5:4-5)

nagyon ajánlott fiatal felnőtteknek, mert:
w
w
w
w
w

Sok lekötetlen energia van még,
Meg kell találni az elhívásodat és sok más fontos döntés
előtt állsz (házasság, munkahely, lakóhely, szolgálat stb.),
A testet, a világot le kell győzni,
Mélyebb természetfölötti élményekre van szüksége a
léleknek, ami tartalék az egész életre,
Fegyelmezettséget hoz létre.

Lejegyezte: szt.

JÉZUS kRISZtUS tAnÁCSAI A CSAlÁdHoZ (2 RÉSZ)

az időSeKHez
Az idősek legyenek türelmesek! Tanácsot ne adjatok, csak ha
kérnek! Szelíden húzódjatok félre, mert így kerülhettek leginkább középre! Ne panaszkodjatok, ne soroljátok sok testi bajotok! Lássátok el magatokat, ha még tudjátok! Ne menjetek
otthonokba, ha még erős az izmotok! Legyetek támaszai az utcabeli kisleánynak, fiatal özvegynek! Ne féljetek az egyedülléttől, mert aki másokért él, magányos sosem lehet!
Ne orvosok várótermeiben töltsétek időtöket! Keressétek a
lehetőséget, másokon miként segíthettek! Ne kössétek magatokhoz gyermekeiteket! Örüljetek, ha hozzátok megérkeznek,
örüljetek, ha indulni készülnek! Legyetek boldogok, ha ők is
azok, és vigasztaljatok, ha könnyes az arcuk! Ti magatok ne
sírjatok! Bízzatok gyermekeitekben, mert legtöbbet rajtuk így
segíthettek! Higgyétek, hogy az idő, amit veletek tölthettek,
nem hozott éretlen gyümölcsöket!
Fontosat közlök az idősekkel. Kevés az idő ezen a Földön.
Sokan nem tanácsaim szerint éltetek. Bűnöket követtetek el,
mik az utolsó időkben nyomják lelketeket. Örüljetek, ha felébredt bennetek a lelkiismeret! Vigadjatok, ha most kínban telnek napjaitok! A Szent Lélekkel beszél énetek, ez hozza majd
a tisztulást nektek. Gondoljátok végig életeteket! Vessetek
számot mindennel, és éljétek át újra létetek legfontosabb állomásait! Mondjátok el Istennek, ha helytelenül cselekedtetek,
és kérjétek, hogy, bocsássa meg bűneiteket! Fogadjátok meg,
hogy nem követitek el újból a vétket, és higgyétek, hogy kevés
időtökben még kaptok lehetőséget a jóvátételre!
Bocsássatok meg önmagatoknak is, ez igen lényeges! A
bűntudat pusztítja a lelket és legyengíti az utolsó időkre. A bűntudattal terhelt lélekkel könnyű elhitetni, hogy nincs esély az Új
Jeruzsálembe bejutni. Bocsássatok meg magatoknak, és járjátok velem tovább utatokat! Ne gondoljátok, hogy ez lehetetlen!
Élhettél istentagadóként hosszú éveket, ám a végső időkben
megtérhetsz. csak rajtad áll, azon múlik, hogy akarod-e!
Ne mondd, hogy nincs esélyed! Nem számít, hogy az emberek, akik körülötted élnek, milyennek ismernek. Elhatáro-

zásod és törekvésed számít, ami Isten felé vezet. Ne hallgass
a nevetőkre! Ne figyelj a kétkedőkre! Bízzál önmagadban és a
Szent Lélek erejében! Ne feledjétek, mit tanítottam nektek! Az
én nyugtalan, mert tudja, hogy e Földön ideje kevés.
Miként követheted életed alkonyán Istent, ha eddig nem
tetted? Vess számot életeddel és ismerd fel benne Istent! Tekintsd a sok jót, mit Tőle kaptál! Gondolj a nehéz percekre,
amikor úgy érezted, ennél rosszabb már nem történhet! Kinek
köszönhetted felemelkedésed? Meglehet, hogy emberek segítettek, de Isten munkálta bennük a feléd sugárzott kegyelmet.
Ismerjétek fel Isten hatalmas jóságát életetekben, és hitet
nyertek. Idősek, ha egymás társaságát keresitek, ne betegségeitekről beszéljetek! Ne a hiányt tekintsétek, keressétek
mindenben a teljességet! Istenről társalogjatok, kezetekből a
Bibliát ne tegyétek le! Olvassátok történetemet és kövessetek!
Ne kérjetek segítséget, ha felesleges! Ti nyújtsatok támaszt az
elesetteknek! A fiataloknak szükséges tanácsaitokat meghallgatni. Az utolsó időkben tapasztalataitok nélkül nehezen boldogulnak. Legyetek azokra az időkre hittel felvértezve, így könnyedén segíthettek!
Ne keseregjetek, ha gyermekeitek nem kérnek szelíd szavaitokból! Tekintsétek úgy, hogy nem érdemlik azt meg! Azoknak adjatok kincseitekből, akik kezüket nyújtják érte! Ne ragaszkodjatok gyermekeitekhez, tekintsetek testvéreteknek
minden embert! Ha reggel ágyadból nem bírsz felkelni, és lázas tested egy pohár vizet kíván, nem mindegy neked, hogy azt
ki nyújtja át?
Mondja-e ajkad, hogy nem kell, csak ha gyermekem adja?
Ne bánd, ha a gondoskodást mástól kapod meg, mint akitől te
akarod! A cselekedetet tekintsétek! Ha gondoskodásra, ápolásra szorultok, ne személyektől várjátok! Fogadjátok el alázattal Isten döntését, és örüljetek, hogy segítséget küldött
nektek! Örüljetek annak a kéznek, amelyik nyújtja felétek a kenyeret, és ne azon keseregjetek, hogy nincsenek veletek gyermekeitek!
(Részlet a Tanítások a végső időkből c. könyvből)
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!w lAbdARÚgÁS

R-PC PlAnEtt PESt mEgyEI I. oSZtÁlyÚ lAbdARÚgó-bAJnokSÁg
2011/2012. ÉvI tAvASZI FoRdUlóJÁnAk mÉRkőZÉSEI
dÁtUm

IdőPont

mÉRkőZÉS

Március 11. vasárnap 14:30

Örkény SE – bagi TC '96

Március18. vasárnap

bagi TC '96 – Hévízgyörk

15:00

Március 25. vasárnap 15:00

Újlengyel DSE – bagi TC '96

Március 31. szombat

15:00

Gödöllői SK – bagi TC '96

Április 07. szombat

16:00

Felsőpakony – bagi TC '96

Április15. vasárnap

16:00

bagi TC '96 – Bugyi

Április 22. vasárnap

16:30

Kisnémedi – bagi TC '96

Április 29. vasárnap

16:30

bagi TC '96 – Tárnok KSK

Május 05. szombat

17:00

NK Kinizsi – bagi TC '96

Május 13. vasárnap

17:00

Verőce SE – bagi TC '96

Május 20. vasárnap

17:00

bagi TC '96 – Alsónémedi

Május 27. vasárnap

17:00

Pilisi LK – bagi TC '96

Június 03. vasárnap

17:00

bagi TC '96 – Sülysáp KSK

Június 10. vasárnap

17:00

Veresegyház – bagi TC '96

Június 17. vasárnap

17:00

bagi TC '96 – Budakalász

EREdmÉny

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
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Az ifjúsági meccsek minden esetben a felnőtt meccsek előtt két órával kezdődnek!
oRvoSok

ÁllAtI ÜgyEk

HÁZIoRvoSok REndElÉSI IdEJE
I. számú rendelő: Hősök tere 1.
dr. balatoni gyöngyi.
tel.: +36/28-504-215.

II. számú rendelő: dózsa gy. u. 53.
dr. Cséke Ibolya
tel.: +36/28-408-031

hétfő: 8-12
kedd: 8-12
szerda: 14-16
csütörtök: 8-12
péntek (minden páratlan héten): 8-11

hétfő: 8-12
kedd: 12-18
szerda: 8-12
csütörtök: 12-16
péntek (minden páros héten): 8-11

nAPPAlI, ÉJSZAkAI ÉS HÉtvÉgI ÜgyElEt
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a Turai Központi
ügyelet látja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek
délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. Címe: Tura,
Petőfi tér 2. Telefon.: 104
A FogoRvoS REndElÉSI IdEJE
dr. Szabó Melánia (Bag, Hősök tere 1.) Telefon: +36/28-409-670
rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig,
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig.

ÜgyElEtES
ÁllAtoRvoSok:
dr. Szőke zsolt.
Kartal, Felszabadulás u. 197.
Tel.: +36 20 956-6529
dr. németh Mihály.
Aszód, Kossuth Lajos u. 62.
Tel.: +36 30 275-4718
dr. Márton jános.
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: +36 30 400-9819
EbREndÉSZ, ÁllAtmEntő:
Sipos józsef. 2115
Vácszentlászló, Erdő u. 75.
Tel.: +36 20 203-2359
e-mail:
ebfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu
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A PolgÁRőRSÉg HíREIből

Az elmúlt hetekben Bagon
sajnos megszaporodtak az
úgynevezett utcai rablások,
lopások. Egy szemtanú szerint, egyik vasárnap délelőtt a
templomból jövő nő kezéből
tépték ki a kézitáskáját a
Szent András utcában. Általában az egyedül lévőket támadják az erre szakosodók.
A polgárőrség több ilyen esetről is tud.
Január végén, amikor
0
–20 c fok volt a hőmérséklet,
a Tavasz utcában egyedül élő
B. nénit rabolták ki, az alatt
az idő alatt, amíg ő az orvosnál volt.
Az ajtót betörték és minden mozdítható dolgot elvittek. Konyhai gépeket, használati tárgyakat, élelmiszereket, sőt a kályhát is amiben még égett a parázs. A
gázon lévő ételt kiöntötték,
és a szőnyegbe taposták.
A bagi polgárőrség értesítette az aszódi rendőrörs
illetékeseit, azok átkutatták
a rablással gyanúsítható személyek házait, és az ellopott
tárgyak felét megtalálták. A
kályhát is sikerült visszaszállítani. A megrongált ajtót
pedig Katona Viktor asztalosmesternek sikerült helyreállítani. Köszönet érte neki!

A bagi polgárőrség kéri
a tisztelt lakosságot, hogy
ügyeljenek értekeikre, és
figyeljenek egymásra. Ha
valami gyanúsat észlelnek azonnal értesítsék az
alábbi szerveket:

bAgI PolgÁRőRSÉg:
06-30/62-10-210
06-30/51-56-945
ASZódI REndőRÖRS:
28/400-012

ITALDISZKONT ÉS LOTTÓZÓ

SÖR AKCIÓ
Ne utazzon fölöslegesen,
vásároljon helyben, jó áron!
KANIZSAI világos csak 99 Ft/üveg
ARANY ÁSZOK üveges: 169 Ft/üveg
Ha rekesszel viszi, csak 165 Ft/üveg
ARANY ÁSZOK dobozos, csak 179 Ft/doboz
Ha tálcával viszi csak 175 Ft/doboz
Borok, üdítők és márkás italok

szuper árakon!

Minden termék gyûjtőcsomagolásban

még olcsóbban!!!
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Új háziorvos

óvodai beíratkozás

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy úgy néz ki, végre
megoldódott a régóta bizonytalan háziorvosi tisztség betöltése. Dr. cséke Ibolya március 5-től veszi át – az ideiglenesen a községünket kisegítő – dr. Józsa Viktóriától a II.
számú (Dózsa György úti) rendelőintézetet. Ezt a rendelőt
is, egy ideig, erején felül, két
komplett körzetet, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester
asszony látta el. Az új doktornőnk ebben a faluban szeretne dolgozni, és innen nyugdíjba menni (addig még szerencsére sok-sok év van hátra).
Kérem segítsék munkáját,
és forduljanak hozzá bizalommal!
Dr. Józsa Viktóriának köszönjük ezt a pár hónapot,
amit betegeink érdekében
tett! Kívánjuk, hogy új helyén
legalább ekkora szeretet fogadja, mint községünkben!
dr. balatoni gyöngyinek
köszönjük áldozatos, fáradságos munkáját, mikor pihenőidejét feláldozva, saját
egészségét nem kímélve,
mind a két rendelőben rendelt felváltva, hogy a bagi lakosok ne maradjanak egy
percre sem háziorvos nélkül!
Új doktornőnknek pedig
sok sikert, sok elégedett beteget (és még több egészséges embert) kívánunk!
Benedek Miklós

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy
az Iglice Óvodába a gyermekek beíratása

ImPRESSZUm
Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzata
Szerkesztők: Könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás.
nyomdai munkák: Rosental Kft.
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu
lAPZÁRtA: minden hónap utolsó napja
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2012. április 16-án hétfőn
és 17-én kedden lesz,
8-16 óráig.
Várjuk mindazon gyermekek beíratását, akik 2013. 05. 31-ig
töltik be a 3. életévüket. Illetve azon gyermekek szüleinek a
jelentkezését is, akik már elmúltak 3 évesek, és nincsenek
beíratva az óvodába. beíratáshoz szükséges dokumentumok: a
gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája.
Tisztelettel: az óvoda vezetősége

Jegyek kaphatók a bagi művelődési
házban . Ára: 600 Ft.
bérletár a három előadásra 1500 Ft.
Érdeklődni a 06-30/266-53-96-os
telefonon lehet. Az előadás

helyszíne a bagi művelődési ház.
– Hamupipőke című zenés bábjátékot 03. 20. (kedd) 16 óra.
– A bátor sün című zenés bábjátékot 04. 24. (kedd) 16 óra.
– A mindent látó királylány című zenés bábjátékot. 05. 22. (kedd) 16 óra.
SzereTeTTel VárUnK Minden KedVeS MeSeKedVelőT!

KATONA JÓZSEF EMLÉKÉRE
Katona József, Bag község zenei életében, a huszadik század második felében
meghatározó személyiség volt. Az 1954 tavaszán alakult caravan zenekarba,
az ötvenes évek végén jelentkezett, ahol több éven keresztül, B tenor szaxofon
játékával részese volt az akkori idők, kis fúvós kórust (B tenor szax., Es alto
szax., B klarinet, B trombita) megszólaltató sikeres zenekarának. Később
más zenekarokban is helytállt zenei, emberi erényei megbecsülésével. Szakmai,
baráti, családi viszonyai elfogadottságára mi sem jellemzőbb, minthogy utolsó
útjára is – kik megtehettük – sokan elkísértük március 2-án. Hetven éves korában, február 28-án hunyt el.
B.G.

dUgUlÁS ElHÁRítÁS,
vízvezeték szerelés
és egyéb nemű munkák
koRREkt ÁRAkkAl!
gyorS, PonToS MUnKaVÉgzÉS
Hívjon bizalommal: 06-70-209-6239

