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A PRogRAm: 17 órakor gyü le ke ző az ál ta lá nos is ko la előtt, ko szo rú zás a te me tő ben láz ár
la jos sírjá nál, beszédet mond benedekné boda Regina. Fák lyás felvo nu lás a Szent Im re úton,
ko szo rú zás a Hő sök te rén. Ün ne pi mű sor a mű ve lő dé si ház ban, ünnepi beszédet mond: benke
Zoltánné. műSoRt AdnAk: a Faforgács Színtársulat, az Arany Já nos Ál ta lá nos Is ko la di ák ja i  és
a muharay Elem ér né pi Együt tes.                                                  bag nagyközség  Önkormányzata

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

„

A tARtAlomból

Önkormányzati hírek
Bag Nagyközség Önkormányzata
2012. február 23-án tartott kép vi se lő-
testületi ülésén egyhangúlag elfo-
gadta költségvetését. 

/ 3. oldal

Télűző mulatságok 
Farsang idején általános isko lánk ban
és óvodánkban is vidám mulatságra
gyűltek össze a gyermekek és szü -
leik, hogy előcsalogasság a tavaszt.

/ 5., 7. oldal

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

„

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
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Ön kor mány za tunk kép vi se lő-tes tü le te 2012. feb ru ár 23-án
tes tü le ti ülést tar tott, ahol el fo gad ták bag nagy köz ség Ön -
kor mány za tá nak idei költ ség ve tés ét.

Ta laj ter he lé si díj
A kör nye zet ter he lé si díj ról szó ló 2003. évi LXXXIX. tör vény
12.§-ának 3. be kez dé se meg vál to zott, mely sze rint 2012. feb -
ru ár 1-jé től a ta laj ter he lé si díj egy ség dí já nak mér té két a tör -
vény meg ha tá roz za, ez 1200 Ft/m3. Emi att szük sé ges sé vált az
ön kor mány zat er re vo nat ko zó he lyi, a Ta laj ter he lé si díj ról szó ló
5/2005 (II.24.) szá mú ön kor mány za ti ren de le té nek mó do sí tá sa.

Ét ke zé si té rí té si dí jak
Az ét ke zé si té rí té si dí jak 2 szá za lék kal emel ked tek , amelyet
az ÁFA emel ke dés in do kolt. A kony ha üze mel te tő jé nek 3 szá -
za lé kos ár eme lé si igé nyét nem tar tot ta in do kolt nak az ön kor -
mány zat. Az új ét ke zé si té rí té si dí jak, ame lyek 2012. feb ru ár
1-jé től ér vé nye sek:

áFa nél kü li  összeg 27% áfával terhelt összeg
óvo dai ét ke zés 356 Ft 452 Ft
nap kö zis ét ke zés 496 Ft 630 Ft
is ko lai ebéd 356 Ft 452 Ft
fel nőtt ét ke zés 564 Ft 716 Ft

Új szám la ve ze tő je van ön kor mány za tunk nak
A Sajóvölgye Ta ka rék szö vet ke zet vet te át Bag Nagy köz ség
Ön kor mány zata és a Bagi Pol gár mes te ri Hi va tal szám la ve ze -
té sét és hi tel ke ret ét a Raiffeisen Bank tól. A Bank eti kai kó dex
alap ján a fen ti ek fe de ze te ként az ön kor mány zat nak fel kel lett
aján la nia egy in gat lan ját. Kö zös meg egye zés sel a Bag bel te -
rü let 1615 hrsz-ú épü let, a Dó zsa György út 54. szám alatt
ta lál ha tó or vo si ren de lő 100 m2-es szol gá la ti la ká sa lett a
fe de ze tül szol gá ló in gat lan. Ezt a kép vi se lő-tes tü let 6 igen és
1 nem sza va zat tal jó vá hagy ta. 

Kon té ne res sitt – és sze mét szál lí tá si díj vál to zá sa
A kon té ne res sitt – és sze mét szál lí tást a Ka to na And rás ve zet -
te Andreas-Trans Kft. vég zi fa lunk ban. Rend sze re sen el szál lít -
ja a ro ma te le pen meg telt sze me tes kon té ne re ket, il let ve idő -
sza kon ként az össze gyűlt épí té si tör me lé ket. Ka to na And rás
díj eme lé si ké re lem mel for dult az ön kor mány zat hoz, me lyet a
meg emel ke dett üzem anyagárak és le ra ká si dí jak in do kol tak.
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag meg sza vaz ta a díj eme lést,
esze rint a 4 m3-es kon té ner el szál lí tá si dí ja 15 000 Ft+Áfa
összeg ről 17 000 Ft+Áfa összeg re emel ke dett, a le ra ká si díj
pe dig 6800 Ft+Áfa összeg ről 7300 Ft+Áfa összeg re. Var ga And rás
kép vi se lő ész re vé te lez te, hogy ez anya gi lag na gyon nagy
ter het ró éves szin ten az ön kor mány zat ra, ám a kép vi se lők

több sé ge egyetér tett ab ban, hogy ha az ön kor mány zat nem
gon dos ko dik a ro ma te le pen a sze mét el szál lí tá sá ról, ak kor az
a fa lu szá má ra is kel le met len hely ze tet idéz het ne elő. 

a hat va ni kór ház hoz tar toz zunk?
A Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri u ma Egész ség ügye kért fe le lős
ál lam tit kár sá ga a na pok ban dönt a kór há zi el lá tá si rend szer új
rend sze ré ről. Tóth Gá bor pol gár mes ter úr le vél ben kér te, hogy
fa lunk az át szer ve zést kö ve tő en a hat va ni kór ház el lá tá si te rü -
le té hez tar toz zon, és eh hez kér te a kép vi se lő-tes tü let tá mo ga -
tá sát. Tóth Gá bor el mond ta, hogy az Aszó di Ren de lő in té zet lé -
te bi zony ta lan, ha eset leg meg szűn nek, ak kor la bo ra tó ri um ba,
rönt gen re és más szak ren de lé sek re is a te rü le ti leg il le té kes
kór ház ba kell men nie a la kos ság nak. A hat va ni kór ház pe dig
kö ze lebb van, az oda uta zá si le he tő sé gek is job bak, emel lett a
hat va ni kór ház el lá tá si te rü le te ki sebb, így rö vi debb a vá ra ko zá -
si idő, míg Kerepestarcsa sok kal na gyobb „üzem”, ott hosszab -
bak az elő jegy zé si lis ták, és csak át szál lás sal le het oda utaz ni.
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag tá mo gat ta a ké rést.

a turai Vas utasok Szak szer ve zetének tá mo ga tá sa
2012. feb ru ár 8-án ké re lem mel for dult ön kor mány za tunk hoz
a Vas uta sok Szak szer ve zet ének turai vas utas nyug dí jas cso -
port ja, hogy a elő ző évek hez ha son ló an tá mo gas sa a Vas utas
na pi ren dez vé nyü ket. An tal Istvánné azon az ál lás pon ton volt,
hogy mi vel az ön kor mány zat egyet len ci vil szer ve ze tét sem
tud ja tá mo gat ni, így ezt  a ren dez vényt se tá mo gas sa. Vé gül is
a kép vi se lők 15 000 Ft tá mo ga tást sza vaz tak meg 4 igen 1
nem sza va zat tal 1 tar tóz ko dás mel lett, amit dr. Ba la to ni Gyön gyi
al pol gár mes ter asszony és Tóth Gá bor pol gár mes ter úr sa ját
pén zé ből  15-15 ezer fo rint tal tol dott meg.

a pol gár mes te ri hi va tal lét szám le épí té sé vel já -
ró költ sé geinek vissza igény lé se
2011. de cem ber 15-én a kép vi se lő-tes tü let ta ka ré kos sá gi
szem   pont ok alap ján 1 fős lét szám le épí tést ha tá ro zott el a pol -
gár mes te ri hi va tal ban. Ma gyar or szág 2012. évi köz pon ti költ -
ség ve tés ében ke re tet biz to sí tott a he lyi ön kor mány zat ok lét -
szám le épí té sé nek költ sé ge i re, így pá lyáz ni le het a költ sé gek 50
szá za lé ká nak és az egy ha vi fel mon dá si összegnek vissza té rí -
té sé re. A kép vi se lő-tes tü let jó váhagy ta a pá lyá zat be nyúj tá sát. 

Te me tő ren de let
Kép vi se lő-tes tü le tünk mó do sí totta a Köz te me tők és te met ke zés
rend jé ről szó ló 6/2005.(III.31.) szá mú ön kor mány za ti ren de le tet.
A mó do sí tá sok el sősor ban az ur nás és krip tás te met ke zést
érin tet ték. Er ről ja nu á ri szá munk ban már ér te sí tet tük ol va -
só in kat. A ren de let mó do sí tá sát a tes tü let egy han gú lag
fo gad ta el.

AZ ÖnkoRmÁnyZAt HíREI

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 rend-

szerben 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

Weboldal ajánló:
www.kiskerek.hu – Galga mente katalógusa
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bag nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2012. február 23-án
tartott ülésen elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetését. 

Bag Nagyközség Önkormányzat Kép vi selő-testülete a helyi
önkormányzatokról szól a 2011. évi cLXXXIX. törvényben,
az Államháztartásról szóló 2011. évi cXcV. törvény (továb-
biakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról
szóló tör vény végrehajtásáról a 368/2011 (XII.31) Korm.
rendelet (továbbiakban Ávr.) fog lal tak alapján a 2012. évi
költség ve téséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak
bizottságaira, az Önkormányzatra, valamint az önkor-
mányzat 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 tartal-
mazza.

II. Az önkormányzat és költségvetési szer veinek 2012.
évi költségvetése
3.§ Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési főösszegét

kiadási főösszegét 671 540 e Ft
melyből: működési: 525 736 e Ft

felhalmozási: 145 804 e Ft

bevételi főösszegét 71 540 e Ft
melyből: működési: 562 273 e Ft

felhalmozási: 109 267 e Ft
állapítja meg.

A költségvetési hiány 267 248 e Ft, a hiány belső finanszí -
ro zása: 118 391 e Ft. A hiány fedezetére az önkormányzat
likividhitelt kíván igénybe venni.
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Ka ro li nát a ta pasz ta la ta i ról kér de zem,
ezen be lül a gyár tó so ri ope rá tor kép zés -
ről, ame lyet ő a leg hasz no sabb nak ítél
min den szol gál ta tás kö zül. 

Kon takt: Hol hal lott a prog ram ról? 
K: A csa lád se gí tő Szol gá lat szólt a

le he tő ség ről, és rög tön je lent kez tem is. 
Kon takt: Most mit csi nál je len leg,

és mit ter vez a kép zést kö ve tő en? 
K: Ott hon va gyok a har ma dik gye re -

kem mel, utá na sze ret nék el he lyez ked ni. 
Kon takt: Mi ben ka pott se gít sé get,

mi re jó a kép zés? 
K: Olyan dol go kat ta nul tam, amit

tény leg tu dok ké sőbb hasz nál ni, na gyon
örü lök, hogy je lent kez tem rá. Most vizs -
gáz tunk rak tá ro zás ból, mun ka vé de lem ből,
er go nó mi á ból, és lo gisz ti ká ból fo gunk
nem so ká ra. A vizs gák után gya kor lat -
ban is ki pró bál hat juk ma gun kat, a ta ná -
runk azt ígér te, ki me gyünk majd gyá rat
lá to gat ni, hogy élő ben is lás suk, ho gyan
fo lyik a mun ka, és lesz olyan is, hogy
gya kor lás kép pen ös  sze sze re lünk dol -
go kat. A ta ná run kat na gyon sze re tem,

min dig na gyon ké szül az órák ra, vi deó -
fel vé telt hoz, a vá la szo kat ki dol goz za és
di án le ve tí ti, és tény leg szív vel-lé lek kel
ta nít min ket. 

Kon takt: Ho gyan tud ja majd hasz -
no sí ta ni az itt ta nul ta kat? 

K: Ha egy ál lás in ter jú ra el me gyek
ez zel a tu dás sal, más hogy fog nak rám
néz ni, mint ha csak beesek az ut cá ról,
tud ni fo gok egy cso mó dol got, pl. a rak -
tár ban mit je len te nek a szí nek, a szá -
mok, en gem már nem kell be ta ní ta ni,
és így előny ben le szek a töb bi je lent ke -
ző vel szem ben. Min den ki nek csak aján -
la ni tu dom, a töb bi kép zés sel egye tem ben,
meg ta nul tam hasz nál ni a szá mí tó gé pet,
és a Te(a)Ház cso port ban olyan ma ga -
biz tos ság ra tet tem szert, ami jól fog
jön ni az ál lás in ter jú kon. 

Kon takt: Mon da na né hány szót a
Te(a)Ház ne vű szol gál ta tás ról is? 

K: Azt a szol gál ta tás is na gyon sze -
re tem, együtt sí runk, együtt nevetünk..
Na gyon jó já té kok szok tak len ni, és sze -
rin tem klassz kis csa pat ala kult ki. 

Kon takt: Mi ről szól ez a cso port, mi
a cél ja? 

K: Hogy job ban fel ta lál juk ma gun kat
az életben.. több ön bi zal munk le gyen. Bi -
zal mi lég kör ala kult ki kö zöt tünk, van egy
hely, ahol el mond hat juk, mi a baj, fog lal -
koz nak ve lünk, és a sor sunk kal, lát juk,
hogy nemcsak mi va gyunk ne héz hely zet -
ben, ha nem má sok is, és ez erőt ad. Volt
olyan em ber, aki so ká ig egy ál ta lán nem
tu dott meg nyíl ni, az tán volt egy al ka lom,
ami kor át sza kadt ez a gát, és el kez dett
ma gá ról be szél ni, az na gyon meg ha tó
volt. Ab ban se gít a cso port, hogy job ban
tisz tá ban le gyek ön ma gam mal, hogy mi -
ben va gyok jó, vagy gyen gébb. Pél dá ul ha
majd el me gyek egy ál lás in ter jú ra, meg
tu dok szó lal ni, tu dom, mit mond jak el
ma gam ról, mik az erős sé ge im, te hát fej -
lő dik a kom mu ni ká ci ós ké pes sé gem. 

Kon takt: Kö szö nöm a be szél ge tést! 
Ká pol nai zi ta 

Kon takt Ala pít vány

Tisztelt Szü lők, nagy szü lők, bagiak, Tá mo ga tó ink!

A Galga-völ gyé ben a te le pü lés klí má ja igen pá rás,
kö dös, ez ked vez az aszt ma ti kus be teg sé gek
ki ala ku lá sá nak. Na gyon sok gyer me künk
küzd fel ső lég úti meg be te ge dés ben. A
be teg sé gek meg elő zé sé ben, a gyógy ulás
elő se gí té se ér de ké ben, a gyer me kek
im mun erő sí té se cél já ból na gyon hasz nos
a sóte rá pia. (Saj nos a meg be te ge dé sek
ke ze lé se igen drá ga, sok időt vesz
igény be, más te le pü lé sek re kell el vin ni
a gyer me ket a tü ne tek eny hí té se, vagy a
gyógy ulás ér de ké ben.)

Szü lői, tá mo ga tói se gít ség gel, pá lyá zat -
írás sal, Az Óvo da a Gyer me ke kért Ala pít vány
tá mo ga tá sá val sze ret nénk meg va ló sí ta ni az óvo dá -
ban egy sószoba ki ala kí tá sát. 

Ezért ké rünk min den kit, hogy a tá mo gas sa a te rá pi ás
le he tő ség meg va ló su lá sát. 

Dél utá non ként az ér dek lő dő gyógy ul ni vá gyók is
igény be ve he tik majd a sószobát.

Az óvo da te rü le tén ren del ke zé sünk re
áll az át ala kí tan dó he lyi ség. Mi nél na gyobb

fal fe lü le tet tu dunk a ter ve zett he lyi ség -
ben ki ala kí ta ni, an nál ha tá so sabb lesz
a te rá pia.

a meg va ló su lá sa a kö zös ös  sze fo -
gás ered mé nye lesz. eb ben ké rem
meg ér té sü ket és Tá Mo ga Tá SU KaT.

Meg ér té sü ket és se gít sé gü ket elő re is
kö szön jük.

Tisz te let tel:
Ko vács Istvánné

óvo da ve ze tő

Szénásiné ko lom pár ka ro li na egyi ke azok nak a bagi ügy fe lek nek, akik a kon takt
Ala pít vány szer ve zé sé ben részt ve het nek egy, az Eu ró pai Unió ál tal tá mo ga tott
tÁ moP-5.3.1-C Ala po zó pro jekt ben. A prog ra mon be lül ka ro li na egy húsz órás szá -
mí tó gé pes tan fo lya mon, egy 80 órás gyár tó so ri ope rá to ri kép zé sen és te(a)Házon
vesz részt, amely nek cél ja az ön is me ret fej lesz té se és a mun ká ba ál lás tá mo ga tá sa. 

SÓSzOBA Az IGLIcE ÓVODÁBAN

a fotó 
illusztráció

Az Ala po zó prog ram 
ta pasz ta la tai
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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)

SuLIFARSANG 2012
A hagyományokhoz híven általános iskolánk nyolcadik osztályo-
sainak 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 ferge te -
ges volt, a házi sütemények nagyon finomak, a hangulat pedig
felejthetetlen. -kr-
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tábik Andrásné, ter ka óvó né ni  35 évi pe da gó gi ai
mun ká ja után nyug díj ba vo nult. Ebből az alkalomból
kérdeztük őt.

– Kér lek, be szélj a gyer mek ko rod ról és a csa lá dod ról.
Ter ka óvó nő: Itt szü let tem Bagon, az őse im is itt él tek.
Édes apám Koncz Pál ci pész mes ter volt, majd a vas út nál
dol go zott. Édes anyám Deme Te ré zia a bagi té esz ben
dol go zott, majd be dol go zó lett.  Két öcsém volt, Pa li az
épí tő ipar ban dol go zik, La ci öcsém ko rán meg halt.

Az ál ta lá nos is ko lát Bagon vé gez tem el, majd Bu da pes ten a
szö vő szak mát ta nul tam ki. Ahogy azon ban le he tő sé gem nyílt rá,
be irat koz tam az aszó di Pe tő fi Sán dor Gim ná zi um le ve le ző ta go za -
tá ra. Köz ben férj hez men tem. A fér jem az épí tő ipar ban dol go zott,
je len leg vál lal ko zó. Egy év múl va meg szü le tett Ber na dett ne vű le -
á nyunk, én azért to vább ra is ta nul tam, és 1976-ban le érett sé giz -
tem. Még min dig ott hon vol tam gye sen, és köz ben meg ér le lő dött
ben nem, hogy a leg szí ve seb ben gye re kek kel sze ret nék a to váb bi -
ak ban fog lal koz ni, ezért je lent kez tem a bagi óvo dá ba. Ger gely
Klá ra, az ak ko ri óvo da ve ze tő fel is vett ké pe sí tés nél kü li óvó nő nek,
majd ugyan ab ban az év ben fel vé telt nyer tem a bu da pes ti ta ní tó -
kép ző óvó női sza ká ra. 1980-ban sze rez tem meg ott a dip lo má mat.
ugyan eb ben az év ben meg szü le tett Ri chárd ne vű fi am.

– Mi ért pont az óvó női pá lyát vá lasz tot tad?
Ter ka óvó nő: Ami kor a gye re ke im  ki csik vol tak, nagy öröm -

mel ját szot tam, éne kel tem ve lük, mond tuk a mon dó ká kat, ver -
se ket. Rá jöt tem, hogy szí ve sen ten ném ezt má sok gyer me ke i -
vel is. Tu dod, so ha nem bán tam meg, hogy er re a pá lyá ra lép tem,
mert ennyi sze re te tet, örö met, él ményt más mun ka kör ben nem
kap hat tam vol na.

– Mit sze ret tél a leg job ban az óvó női pá lyád so rán?
Ter ka óvó nő: Az ének-ze nei fog lal ko zá so kat sze ret tem a

leg job ban. Min dig is a nép mű vé szet, a né pi gyer mek já ték ok,
mon dó kák, da lok, szo ká sok áll tak kö zel hoz zám. Fel is mer tem
ugyan is, hogy a ma gyar né pi kul tú rá nak mi lyen gaz dag a tár há -
za, és mi lyen sok ol da lú an fej leszt he tő ek a gye re kek ál ta la. Kü -
lö nös hang súlyt ka pott  a bagi és a Galga men ti nép ha gyo mány -
ok és nép szo kás ok be épí té se az óvo dai ne ve lő-ok ta tó mun kám -
ba. így pél dá ul az őszi idő szak ban az őszi te vé keny sé gek hez
kap csol tuk az iro dal mi anya got, a né pi já té ko kat, mon dó ká kat,
ta lá lós kér dé se ket, és is mer tet tük a kü lön bö ző nép szo ká so kat
is, mint a szü re ti mu lat sá got, ami ma is élő nép ha gyo mány a fa -
lunk ban. Mind ezt azért tar tot tam fon tos nak, hogy a ma gyar nép -
ha gyo mány ok to vább él hes se nek a mai fi a tal ság tu da tá ban is.

A né pi szel le mi ér té kek tisz te le te mel lett fon tos nak tar tot tuk
a bagi nép vi se let meg őr zé sét is. Mind annyi unk nak nagy örö met
je len tett, ami kor az óvo dá sa ink a bagi nép vi se let ben ját szot tak,
sze re pel tek egy-egy ün nep sé gen, ese mé nyen. A né pi kul tú rá hoz
tar to zott az is, hogy a né pi kis mes ter sé ge ket is meg is mer tes sük
és gya ko rol tas suk a gye re kek kel. Ezért csu héz tunk, szőt tünk,
fon tunk fo nál ból, fű ből, szal má ból, fűz tünk gyön gyöt, bar ká csol -
tunk ter mé sek ből és kü lön bö ző anya gok ból. Az el ké szült mun -
kák kal az tán fel dí szí tet tük a cso port szo bát, vagy aján dék ba ad -
tuk a csa lád juk nak. Ez zel az öröm szer zés re, a csa lád juk irán ti
tisz te let re, sze re tet re is ne vel tük a gye re ke ket. Nagy él ményt je -
len tett min dig az is a szá mom ra, ami kor az óvo dánk ba há rom -
éve sen, te le szo ron gás sal és fé le lem mel be ke rü lő gye re kek az

én ha tá som ra bol dog, sze re tet tel és ra gasz ko dás sal te li em ber -
kék ké vál tak. Öröm mel gon do lok vissza egy-egy ki rán du lá sunk -
ra is, ami kor át ad hat tam, meg mu tat hat tam a gye re kek nek a
kör nye zet szép sé ge it, ér té ke it, és meg ta nít hat tam ne kik, hogy
mi ért és ho gyan le het és kell is vé de ni ük az őket kö rül ve vő ter -
mé sze tet. Meg elé ge dés sel gon do lok vissza egy-egy ün ne pé -
lyünk re, ami kor be ért a mun kánk ered mé nye, és a gye re kek tu -
dá suk leg ja vát ad ták, bol dog sá got okoz va ez zel a szü le ik nek is.

Rend kí vü li él ményt je len tett ne kem min dig az is, ami kor
egy-egy fog lal ko zá son, be szél ge tés so rán nem csak én ad hat -
tam át új is me re te ket, ha nem én is ta nul hat tam a gye re kek től.
Pél dá ul egy al ka lom mal, ami kor szo kás sze rint kör be ül ve be -
szél get tünk, az egyik kis lány a kö vet ke ző ket mond ta: „Tu dod-e,
óvó né ni, hogy az in di á nok éle té ben na gyon fon tos a kör? A nap
is kör ala kú. Kör pá lyán kel és kör pá lyán nyug szik. A dön té se in -
ket is kör ben ül ve hoz zuk meg.” Le het en nél szak sze rűb ben
meg fo gal maz ni, hogy mennyi re fon tos az együ vé tar to zás?!

– nem, va ló ban nem. azt hal lot tam, hogy  mun kás sá go dért
te is kap tál a Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti erő for rás Mi nisz té -
ri u má nak mi nisz te ré től em lék la pot és ér dem ér met.

Ter ka óvó nő: Igen, ez nagy meg le pe tés volt, és jó le sett a sok -
évi mun kám után.

– Kér lek, mondj még va la mit a to váb bi ter ve id ről, cél ja id ról.
Ter ka óvó nő: Mi vel a 44 mun ká val el töl tött évem so rán a

csa lá dom min dig egy ki csit hát tér be szo rult, most nyug dí jas -
ként igyek szem ne kik és ér tük mi nél töb bet ten ni. Fő leg az
uno ká im mal, Kyrával és Ró zá val ját szom so kat, és mond ha -
tom, na gyon örü lünk az együtt lé te ink nek. Ha egye dül va gyok,
azért szí ve sen né ze ge tem azo kat a raj zo kat, ame lye ket az
óvo dá sa im tól kap tam, il let ve fény ké pe ket, ame lyek fel idé zik
az óvo dá ban el töl tött 35 éve met.

Azért a köz élet ben, ön kor mány za ti kép vi se lő ként igyek szem
to vább ra is szol gál ni és hasz nál ni a fa lum nak. 

a bagi Hír lap és a ma gam ne vé ben pe dig kí vá nok a nyug dí jas
éve id hez jó egész sé get, sok örö met, és hosszú éle tet!  b.F.K.

„csu héz tunk, szőt tünk, szal má ból fű ből,
fonálból, fon tunk”

Fel is mer tem, hogy a ma gyar né pi kul tú rá nak mi lyen
gaz dag a tár há za, és mi lyen sok ol da lú an fej leszt he tő ek a
gye re kek ál ta la. Kü lö nös hang súlyt ka pott  a bagi és a
galga men ti nép ha gyo mány ok és nép szo kás ok be épí té -
se az óvo dai ne ve lő-ok ta tó mun kám ba
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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 király -
lányok, 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
tűnik idén is elhozta a tavaszt.                                                            -kr-
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A böjt a keresztény élet szerves része, fontos fegyver a
ke zünkben. Ételtől való megfosztás szellemi célokért
(ált a lában szilárd ételektől való tartózkodás, de néha
folyadéktól is). 

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 moz -
gósít 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 Fontos, hogy böjtölés során ne űzzük a kedvtelésünket:

min   den szórakozást, hobbit, szabadidős tevékenységet (TV!)
Ilyenkor ezeket fel kell függeszteni, és az így fel sza ba duló
időt az imára, az istenkeresésre, az Igére, az elmél ke dés -
re kell fordítani.

w Jó, ha böjtöléskor „megszűnsz a munkától”, és az Úrral
foglalkozol. Jó összekötni a böjtöt a pihenéssel. Nem ok -
vet lenül szükséges a munkától való tartózkodás, azonban
a munkamániát el kell kerülni, helyette az Úrral kell
foglalkozni.

w Ideális aznap böjtölni, amikor istentisztelet van.

Böjtöléskor az ember gyakran érzelmi terheket él át, emiatt
mo  gorva, komor, ingerlékeny, veszekedős, türelmetlen lesz,
de ezt meg kell feszíteni és a kapcsolatainkat sze retetben és
igazságban kell megőrizni, nem pedig a környezetünket bün-
tetni a kielégítetlen vágyak miatt.

a jó böjt ál dá sai:
w Vi lá gos ság, út mu ta tás, a Szent Lélek vezetése. 
w Gyógy ulás, cson tok meg erő sö dé se. 
w Igaz ság, meg iga zu lás, az Úr di cső sé ge raj tad van. 
w Is ten je len lé te életedben, ima meg hall ga tás. 
w Szel le mi szá raz ság meg szű né se.

az atya lássa...
„Mi kor pe dig bőjtöltök, ne le gyen ko mor a nézéstek, mint a
kép mu ta tó ké, a kik el tor zít ják arczukat, hogy lás sák az em be -
rek, hogy ők böj töl nek. Bi zony mon dom nék tek, el vet ték ju tal -
mu kat. Te pe dig mi kor böj tölsz, kend meg a te fe je det, és a te
orczádat mosd meg; hogy ne az em be rek lás sák böj tö lé se det,
ha nem a te Atyád, a ki tit kon van; és a te Atyád, a ki tit kon néz,
meg fi zet né ked nyil ván.” (Mt 6:16-18) Az Atya lás sa, hogy böj -
tö lünk, ne em be rek!

Az előbbt már idé zett Má té 6:16–18-ban Jé zus az zal kez -
di, hogy „mi kor böj töl tök”, az az evi dens nek ve szi, hogy a ta nít -
vá nyai böj töl nek, te hát nincs ke resz tény élet böj tö lés nél kül. 

w Ha kü lön le ges cé lod van a böjt tel, ak kor cél sze rű össze ír ni
a cé lo kat, hogy ima köz ben is könnyen össze tudd szed ni
őket, és lásd, hogy mennyi min den tel je se dett már be azok
kö zül, amit kér tél Is ten től (az az, mit adott már meg az Úr.

Az ISTEN LÁS SA, HOGy BÖJ TÖ LüNK,     
a böjt ide je és a jól la kás ti lal ma
A Ham va zó szer da és Nagy pén tek kö zöt ti időszakot,
egy kor – főleg a vi dé ki Ma gya ror szá gon szi go rú an meg -
tar tot ták. Eb ben az időszakban a val lá si előírások mi att
el hagy ták az ál la ti eredetű zsír ral va ló sütést-főzést és
min dent, még a desszer te ket is olaj jal ké szí tet ték.

Na pon ta két szer ét kez tek, ebéd re ola jos le vest, böj -
tös sü te ményt, vé kony pi tét et tek, va cso rá ra pe dig ola -
jos nyers ká posz ta, sa va nyú pap ri ka, dió és méz ju tott.

Szo kás volt, hogy a nagy böjt kez de te előtt az asszo -
nyok po gá csát készítettek,lesütötték a sza lon nát, el -
mo so gat ták és el tet ték a zsí ros edé nye ket és leg kö ze -
lebb csak hús vét nap ján vet ték elő új ra. Böj ti időszak
alatt ti los volt la ko dal mat, bá lo kat és különböző ze nés
össze jö ve te le ket tar ta ni. 

Nap ja ink ra per sze már so kat eny hült az egy ház szi -
go rú sá ga: először a zsír ral va ló főzés ti lal ma szűnt
meg, majd a hús fo gyasz tás negy ven na pos ti lal ma. Ma -
nap ság böj tös nap nak csak a ham va zó szer dát és a pén -
te ki na po kat tart ják meg, va gyis, eze ken a na po kon nem
le het húst fo gyasz ta ni, és jól lak ni is csak egy szer le het. 

jel leg ze tes böj ti éte lek
Né pi konyhaművészetünkben jel leg ze tes böj ti étel nek
szá mí tott a ci be re le ves, a kor pá ból ké szült sa va nyú le -
ves, a tej le ves, tú rós vagy má kos csikmák (há zi, gyúrt
tész ta, ame lyet ki nyúj tás után csí kok ra vág nak, fris sen,
for rás ba levő víz ben kifőznek, majd cuk ro zott, da rált
mák kal meg szór va fo gyaszt ják), különböző aszalt gyü -
möl csök, to jás, hal éte lek és só ban főtt bab, vagy a pap -
ri kás le pény.

tejfölös leves
2,5 dl tej föl w egy vö rös hagy ma w csi pet kö mény mag 
2 evő ka nál liszt  w ki csi só  w 1 li ter víz

El ké szí té se:
A víz be be le tesszük a vö rös hagy mát és a kö mény ma -
got és össze for ral juk. A tej föl ből és liszt ből ké szült ha -
ba rás ra rá önt jük az el ké szí tett le vet, majd új ra fel for -
ral juk, meg sóz zuk. Te te jé re nyu szi ala kú pi rí tós me het.
Fü le it egy-egy zsá lya le vél ből, ba ju szát meg a fü vet me -
té lő hagy má ból ké szít sük el.

A ta vasz el ső friss zöld ség fé lé jé ből, a sós ká ból ké -
szí tett le vest is dí szít het jük ez zel. 
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az idő SeK Hez
Az idő sek le gye nek tü rel me sek! Ta ná csot ne ad ja tok, csak ha
kér nek! Sze lí den hú zód ja tok fél re, mert így ke rül het tek leg in -
kább kö zép re! Ne pa nasz kod ja tok, ne so rol já tok sok tes ti ba -
jo tok! Lás sá tok el ma ga to kat, ha még tud já tok! Ne men je tek
ott ho nok ba, ha még erős az iz mo tok! Le gye tek tá ma szai az ut -
ca be li kis le ány nak, fi a tal öz vegy nek! Ne fél je tek az egye dül lét -
től, mert aki má so kért él, ma gá nyos so sem le het!

Ne or vo sok vá ró ter me i ben tölt sé tek idő tö ket! Ke res sé tek a
le he tő sé get, má so kon mi ként se gít het tek! Ne kös sé tek ma ga -
tok hoz gyer me ke i te ket! Örül je tek, ha hoz zá tok meg ér kez nek,
örül je tek, ha in dul ni ké szül nek! Le gye tek bol do gok, ha ők is
azok, és vi gasz tal ja tok, ha könnyes az ar cuk! Ti ma ga tok ne
sír ja tok! Bíz za tok gyer me ke i tek ben, mert leg töb bet raj tuk így
se gít het tek! Hig  gyé tek, hogy az idő, amit ve le tek tölt het tek,
nem ho zott éret len gyü möl csö ket!

Fon to sat köz lök az idő sek kel. Ke vés az idő ezen a Föl dön.
So kan nem ta ná csa im sze rint él te tek. Bű nö ket kö vet te tek el,
mik az utol só idők ben nyom ják lel ke te ket. Örül je tek, ha fel éb -
redt ben ne tek a lel ki is me ret! Vi gad ja tok, ha most kín ban tel -
nek nap ja i tok! A Szent Lé lek kel be szél éne tek, ez hoz za majd
a tisz tu lást nek tek. Gon dol já tok vé gig éle te te ket! Ves se tek
szá mot min den nel, és él jé tek át új ra lé te tek leg fon to sabb ál -
lo má sa it! Mond já tok el Is ten nek, ha hely te le nül cse le ked te tek,
és kér jé tek, hogy, bo csás sa meg bű ne i te ket! Fo gad já tok meg,
hogy nem kö ve ti tek el új ból a vét ket, és hig  gyé tek, hogy ke vés
idő tök ben még kap tok le he tő sé get a jó vá té tel re!

Bo csás sa tok meg ön ma ga tok nak is, ez igen lé nye ges! A
bűn tu dat pusz tít ja a lel ket és le gyen gí ti az utol só idők re. A bűn -
tu dat tal ter helt lé lek kel kön  nyű el hi tet ni, hogy nincs esély az Új
Je ru zsá lem be be jut ni. Bo csás sa tok meg ma ga tok nak, és jár já -
tok ve lem to vább uta to kat! Ne gon dol já tok, hogy ez le he tet len!
Él het tél is ten ta ga dó ként hos  szú éve ket, ám a vég ső idők ben
meg tér hetsz. csak raj tad áll, azon mú lik, hogy aka rod-e!

Ne mondd, hogy nincs esé lyed! Nem szá mít, hogy az em -
be rek, akik kö rü löt ted él nek, mi lyen nek is mer nek. El ha tá ro -

zá sod és tö rek vé sed szá mít, ami Is ten fe lé ve zet. Ne hall gass
a ne ve tők re! Ne fi gyelj a két ke dők re! Bíz zál ön ma gad ban és a
Szent Lé lek ere jé ben! Ne fe led jé tek, mit ta ní tot tam nek tek! Az
én nyug ta lan, mert tud ja, hogy e Föl dön ide je ke vés. 

Mi ként kö vet he ted éle ted al ko nyán Is tent, ha ed dig nem
tet ted? Vess szá mot éle ted del és is merd fel ben ne Is tent! Te -
kintsd a sok jót, mit Tő le kap tál! Gon dolj a ne héz per cek re,
ami kor úgy érez ted, en nél ros  szabb már nem tör tén het! Ki nek
kö szön het ted fel emel ke dé sed? Meg le het, hogy em be rek se gí -
tet tek, de Is ten mun kál ta ben nük a fe léd su gár zott ke gyel met.

Is mer jé tek fel Is ten ha tal mas jó sá gát éle te tek ben, és hi tet
nyer tek. Idő sek, ha egy más tár sa sá gát ke re si tek, ne be teg sé -
ge i tek ről be szél je tek! Ne a hi ányt te kint sé tek, ke res sé tek
min den ben a tel jes sé get! Is ten ről tár sa log ja tok, ke ze tek ből a
Bib li át ne te gyé tek le! Ol vas sá tok tör té ne te met és kö ves se tek!
Ne kér je tek se gít sé get, ha fe les le ges! Ti nyújt sa tok tá maszt az
el eset tek nek! A fi a ta lok nak szük sé ges ta ná csa i to kat meg hall -
gat ni. Az utol só idők ben ta pasz ta la ta i tok nél kül ne he zen bol -
do gul nak. Le gye tek azok ra az idők re hit tel fel vér tez ve, így kön -
 nye dén se gít het tek!

Ne ke se reg je tek, ha gyer me ke i tek nem kér nek sze líd sza -
va i tok ból! Te kint sé tek úgy, hogy nem ér dem lik azt meg! Azok -
nak ad ja tok kin cse i tek ből, akik ke zü ket nyújt ják ér te! Ne ra -
gasz kod ja tok gyer me ke i tek hez, te kint se tek test vé re tek nek
min den em bert! Ha reg gel ágyad ból nem bírsz fel kel ni, és lá -
zas tes ted egy po hár vi zet kí ván, nem mind egy ne ked, hogy azt
ki nyújt ja át?

Mond ja-e aj kad, hogy nem kell, csak ha gyer me kem ad ja?
Ne bánd, ha a gon dos ko dást más tól ka pod meg, mint aki től te
aka rod! A cse le ke de tet te kint sé tek! Ha gon dos ko dás ra, ápo -
lás ra szo rul tok, ne sze mé lyek től vár já tok! Fo gad já tok el alá -
zat tal Is ten dön té sét, és örül je tek, hogy se gít sé get kül dött
nek tek! Örül je tek an nak a kéz nek, ame lyik nyújt ja fe lé tek a ke -
nye ret, és ne azon ke se reg je tek, hogy nin cse nek ve le tek gyer -
me ke i tek!

(Rész let a Ta ní tá sok a vég ső idők ből c. könyv ből)

JÉZUS kRISZtUS tAnÁCSAI A CSAlÁdHoZ (2 RÉSZ)

w A böjt mi nő sé ge fon to sabb, mint az idő tar ta ma, ezért
in kább rö vi debb ide ig böj tölj jól (fe gyel me zet ten), mint
hosszabb ide ig, de nem az igé ket kö vet ve. El kell kez de ni
rend sze re sen böj töl ni, mond juk az zal, hogy ki ha gyunk egy
ét ke zést.

w Böj tö lés köz ben ér het nek kü lön bö ző fi zi kai re ak ci ók (szé -
dü lés, émely gés, fejfájás…). Ha eze ket ér zé ke led, ak kor se
add fel! Ér de mes sok fo lya dé kot in ni, pi hen ni, friss le ve -
gőn len ni, így fi zi ka i lag is meg tisz tulsz – ez ter mé sze tes,
és jó fo lya mat, (ma nap ság ilyen okok ból di vat vi lá gi ak kö -
ré ben a „wellness-böjt”).

w A böjt meg tö ré sé nek fo ko za to san, óva to san kell meg tör -
tén nie. Ér de mes könnyű étel lel meg tör ni. Leg alább
annyi nap kell a hely re ál lás hoz, ahány na pot böj töl tél.
Ne héz étel lel nem csak a jó bi o ló gi ai ha tá so kat ve szít he -
ted el, de a meg ka pott ál dá so kat is, ezért böjt után ne ju -
tal mazd ma gad, ne tedd tönk re a meg har colt dol go kat!

w A böjt alatt fon tos az imád ko zás ra is na gyobb hang súlyt
ten ni, kü lön ben ki üre sed het a szel le med.

Fon tos az is, hogy:
Mi ha tá roz zuk meg sza ba don, hogy mi kor, mi lyen jel le gű, sú -
lyú, és mi lyen hosszú böj töt tar tunk, de amit el ha tá roz tunk,
azt kell meg tar ta ni. Ezért na gyon fon tos, hogy a szí vünk sze -
rint hoz zunk dön tést: ne ke ve seb bet, és ne töb bet, mint ami a
szí vünk ben van. En nek alap ján kell a fel té te le ket meg ál la pí -
ta nunk. „Mi kor Is ten nek fo ga dást téssz, ne ha lo gasd an nak
meg adá sát; mert nem gyö nyör kö dik a bo lon dok ban. Amit fo -
gadsz, meg tel je sítsd! Jobb hogy ne fo gadj, hogynem mint fo -
gadj és ne tel je sítsd be.” (Préd 5:4-5)

nagyon ajánlott fi a tal fel nőt tek nek, mert:
w Sok le kö tet len ener gia van még,
w Meg kell ta lál ni az el hí vá so dat és sok más fon tos dön tés

előtt állsz (há zas ság, mun ka hely, la kó hely, szol gá lat stb.),
w A tes tet, a vi lá got le kell győz ni,
w Mé lyebb ter mé szet fö löt ti él mé nyek re van szük sé ge a

lé lek nek, ami tar ta lék az egész élet re,
w Fe gyel me zett sé get hoz létre.

Lejegyezte: szt.

        NE Az EM BE REK!
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oRvoSok ÁllAtI ÜgyEk

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

lAbdARÚgÁSw

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

dÁtUm IdőPont mÉRkőZÉS EREdmÉny IFI EREdmÉny

Március 11. vasárnap 14:30 Örkény SE – bagi TC '96 c –– c c –– c
Március18. vasárnap 15:00 bagi TC '96 – Hévízgyörk c –– c c –– c
Március 25. vasárnap 15:00 Újlengyel DSE – bagi TC '96 c –– c c –– c
Március 31. szombat 15:00 Gödöllői SK – bagi TC '96 c –– c c –– c
Április 07. szombat 16:00 Felsőpakony – bagi TC '96 c –– c c –– c
Április15. vasárnap 16:00 bagi TC '96 – Bugyi c –– c c –– c
Április 22. vasárnap 16:30 Kisnémedi – bagi TC '96 c –– c c –– c
Április 29. vasárnap 16:30 bagi TC '96 – Tárnok KSK c –– c c –– c
Május 05. szombat 17:00 NK Kinizsi – bagi TC '96 c –– c c –– c
Május 13. vasárnap 17:00 Verőce SE – bagi TC '96 c –– c c –– c
Május 20. vasárnap 17:00 bagi TC '96 – Alsónémedi c –– c c –– c
Május 27. vasárnap 17:00 Pilisi LK – bagi TC '96 c –– c c –– c
Június 03. vasárnap 17:00 bagi TC '96 – Sülysáp KSK c –– c c –– c
Június 10. vasárnap 17:00 Veresegyház – bagi TC '96 c –– c c –– c
Június 17. vasárnap 17:00 bagi TC '96 – Budakalász c –– c c –– c

!

HÁ ZI oR voS ok REn dE lÉ SI IdE JE

nAP PA lI, ÉJ SZA kAI ÉS HÉt vÉ gI ÜgyE lEt
A hétvégi ügyelet mellett a nap pa li és éj sza kai ügye le tet is a Turai Köz ponti
ügye let lát ja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek
délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. Cí me: Tura,
Pe tő fi tér 2. Te lefon.: 104 

A Fog oR voS REndElÉSI IdEJE 
dr. Szabó Melánia (Bag, Hősök tere 1.) Telefon: +36/28-409-670
rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig, 
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig. 

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

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

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

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

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



A PolgÁRőRSÉg HíREIből
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bAgI PolgÁRőRSÉg: 
06-30/62-10-210
06-30/51-56-945

ASZódI REndőRÖRS:
28/400-012

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!!!

ITALDISZKONT ÉS LOTTÓZÓ

SÖR AKCIÓ

Az el múlt he tek ben Bagon
sajnos meg sza po rod tak az
úgyne vezett ut cai rab lá sok,
lo pá sok. Egy szemtanú sze -
rint, egyik vasárnap dé lelőtt a
templomból jövő nő ke zé ből
tép ték ki a ké zi tás ká ját a
Szent András utcában. Ál ta -
lá ban az egyedül lévőket tá -
mad ják az erre szakosodók.
A pol gár őr ség több ilyen eset -
 ről is tud.

Ja nu ár vé gén, ami kor
–200c fok volt a hő mér sék let,
a Ta vasz ut cá ban egye dül élő
B. né nit ra bol ták ki, az alatt
az idő alatt, amíg ő az or vos -
nál volt. 

Az aj tót be tör ték és min -
den moz dít ha tó dol got el  vit -
tek. Konyhai gépeket, hasz -
nálati tárgyakat, élel mi sz e -
reket, sőt a kály hát is ami -
ben még égett a pa rázs. A
gázon lévő ételt kiöntötték,
és a szőnyegbe taposták. 

A bagi pol gár őr ség ér te -
sí tet te az aszódi rendőrörs
illetékeseit, azok át ku tat ták
a rablással gyanúsítható sze -
mélyek házait, és az el lo pott
tár gyak fe lét meg ta lál ták. A
kály hát is si ke rült vissza szál -
lí ta ni. A meg ron gált aj tót
pedig Ka to na Vik tor asz ta los -
mes ter nek si ke rült hely re ál -
lí ta ni. Kö szö net ér te ne ki!

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



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

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

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. élet évüket. Illetve azon  gyermekek szü leinek a
jelent kezését is, akik már elmúltak 3 évesek, és nincsenek
beíratva az óvodába. beíratáshoz szükséges dokumentumok: a
gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája.

Tisztelettel: az óvoda vezetősége

Új háziorvos
Tá jé koz tat juk a Tisz telt la kos -
sá got, hogy úgy néz ki, vég re
meg ol dó dott a rég óta bi zony -
ta lan há zi or vo si tiszt ség be -
töl té se. Dr. cséke Ibo lya már -
ci us 5-től ve szi át – az ide ig le -
ne sen a köz sé gün ket ki se gí -
tő – dr. Józsa Vik tó ri á tól a II.
szá mú (Dó zsa György úti) ren -
de lő in té ze tet. Ezt a ren de lőt
is, egy ide ig, ere jén felül, két
komp lett kör ze tet, Dr. Ba la to -
ni Gyön gyi al pol gár mes ter
asszo ny lát ta el. Az új dok tor -
nőnk eb ben a fa lu ban sze ret -
ne dol goz ni, és in nen nyug díj -
ba men ni (ad dig még sze ren -
csé re sok-sok év van hát ra). 

Ké rem se gít sék mun ká ját,
és for dul ja nak hoz zá bi za lom -
mal!

Dr. Józsa Vik tó ri á nak kö -
szön jük ezt a pár hó na pot,
amit be te ge ink ér de ké ben
tett! Kí ván juk, hogy új he lyén
leg alább ek ko ra sze re tet fo -
gad ja, mint köz sé günk ben!

dr. ba la to ni gyön gyi nek
kö szön jük ál do za tos, fá rad -
sá gos mun ká ját, mi kor pi he -
nő ide jét fel ál doz va, sa ját
egész sé gét nem kí mél ve,
mind a két ren de lő ben ren -
delt fel vált va, hogy a bagi la -
ko sok ne ma rad ja nak egy
perc re sem há zi or vos nél kül!

Új dok tor nőnk nek pe dig
sok si kert, sok elé ge dett be -
te get (és még több egész sé -
ges em bert) kí vá nunk!

Benedek Miklós

– 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.

S z e r e T e T T e l  V á r U n K  M i n d e n  K e d V e S  M e S e K e d V e l ő T !

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.

KA TO NA JÓ ZSEF EM LÉ KÉ RE
Ka to na Jó zsef, Bag köz ség ze nei éle té ben, a hu sza dik szá zad má so dik fe lé ben
meg ha tá ro zó sze mé lyi ség volt. Az 1954 ta va szán ala kult caravan ze ne kar ba,
az öt ve nes évek vé gén je lent ke zett, ahol több éven ke resz tül, B te nor sza xo fon
já té ká val ré sze se volt az ak ko ri idők, kis fú vós kó rust (B te nor szax., Es alto
szax., B klarinet, B trom bi ta) meg szó lal ta tó si ke res ze ne ka rá nak. Ké sőbb
más ze ne kar ok ban is helyt állt ze nei, em be ri eré nyei meg be csü lé sé vel. Szak mai,
ba rá ti, csa lá di vi szo nyai el fo ga dott sá gá ra mi sem jel lem zőbb, mint hogy utol só
út já ra is – kik meg te het tük – so kan el kí sér tük már ci us 2-án. Het ven éves ko -
rá ban, feb ru ár 28-án hunyt el. B.G.


