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Önkormányzati�hírek
Új szemétszállítója van
falunknak, az ezzel kapcsolatos
tudnivalókat és egyéb friss
híreket gyűjtöttük egy csokorba.

/�3.�oldal

lelkünkbe�kódolt�
hazaszeretet
Beszámoló falunk megemlékezé -
séről az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulója 
alkalmából. /4.�oldal

„Megölelhetlek,�óvó�néni?”
Interjú Bereczki Mihályné Julika óvó
nénivel, aki 30 év gyermekek között
eltöltött nevelői munka után nyug -
díjba ment.

/�6.�oldal

Hús vét haj na lán a
fel tá madt Krisz tus
kö szönt ránk, aki lát ja
sze münk ben a könnyet,
a bá na tot és a vá gyat,
amellyel ke res sük Őt, az
Éle tet és a Re ményt.
„Mi�ért�sírsz?�Kit�ke�re�sel?” –
ezek a fel tá madt Krisz tus kér dé -
sei hoz zánk, akik sír já hoz fu tunk,
mint Má ria Mag dol na. „Fel tá mad tam és új -
ból ve led va gyok!” Ezek a hús vé ti öröm el ső hang jai. 

Az Egy ház ar ra hív meg min ket az idei hús vé -
ton, hogy új ra él jük át azt a nagy aján dé kot, amellyel
mennyei Atyánk, Jé zus Krisz tus ha lá lá ban és fel -
tá ma dá sá ban jó sá go san meg aján dé ko zott min -
ket. A hús vé ti an gyal lel künk re kö ti: „mond já tok el
test vé re i tek nek” a fel tá ma dás öröm hír ét eb ben az
ér ték- és re mény vesz tett vi lág ban és ki ált sá tok:
az Élet le győz te a ha lált, a Sze re tet di a dalt ara tott
a gyű lö let és az igaz ság ta lan ság fö lött. Akit „ki -
tép tek az élők föld jé ről” (Ézs:53) és akit „a mi bű -
ne in kért szúr tak át”, mint „győ ző tért vissza”.

Ezért hús vé ti hit -
tel, bát ran kell hir -
det nünk: Krisz�tus�él!

Nem el ér he tet len mesz   -
sze ség ben, ha nem itt él

kö zöt tünk Egy há zá ban,
amely nek a ke reszt ség

ál  tal tag jai va gyunk. Itt él kö-
 zöt tünk vagy még in kább ben -

nünk, hi szen so ha sem hagy el: én
ve le tek va gyok min den nap, a vi lág vé gé ig

(Mt 28:20) Bár csak fel is mer nék raj tunk, ke resz té -
nye ken, hí ve ken, csa lád ja in kon és egy ház köz sé -
gün kön, hogy a fel tá madt Úr ma is sze lí den
áraszt ja a meg vál tás fé nyét min den em ber re.

A Szent lé lek, aki fel tá masz tot ta Krisz tust a ha lál -
ból, for mál jon min ket is hús vé ti, bol dog ke resz té -
nyek ké. Szép ke resz tény éle tünk pe dig ta nú sít sa a
hús vé ti örö möt, az Élet és a Sze re tet Evan gé li u mát: 

Krisz�tus�fel�tá�madt!�Va�ló�ban�fel�tá�madt,

Al le lu ja!

Hús�vét��Haj�na�lán

„M
iér

t keresitek az élőt a halottak között?” (Lukács 24:5)

Karácsondi Mihály
plébános
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Jé zus em be ri ter mé sze te a
mi énk hez ha son ló volt. A szen -

ve dést azon ban éle seb ben érez te,
mert lel ki ter mé sze te men tes volt a
bűn min den érin té sé től. Mennyi re
in ten zív volt ben ne a vágy – em be ri
ter mé sze te sze rint –, hogy meg me -
ne kül jön a bűn ál tal meg szo mo rí tott
Is ten rosszal lá sá nak lel ki ter hé től!
Hogy mennyi re só vár gott lel ke a
meg sza ba du lás ra, az ki fe je zés re jut sza va i ban: „Atyám, ha
el nem múl hat tő lem e pohár,... le gyen meg a te akara-
tod." „Angyal je lent meg né ki a menny ből, erő sít vén őt” (Luk
22:43) Az an gyal nem azért jött, hogy ki ve gye Jé zus ke zé ből
a szen ve dés ke se rű po ha rát, ha nem hogy meg erő sít se és
biz to sít sa Őt Aty ja sze re te té ről.

Ugyan az az erő ada tik min den ki nek, aki Jé zus drá ga ne -
vé ért szen ved, mint amely ne ki ada tott tes ti szen ve dé se és
lel ki gyöt rel me órá já ban a Gecsemáné-kertben. Ugyan az a
ke gye lem, ugyan az a vi gasz ta lás, az a több mint em be ri áll -
ha ta tos ság ada tik Is ten min den egyes hí vő gyer me ké nek,
aki nyo mo rú ság ba és szen ve dés be jut, mint amely Jé zus nak
ada tott. So ha sem ma rad hat ma gá ra, és so ha sem vesz het el
a Krisz tus ban bí zó lé lek.

El ér ke zett a fé lel me tes pil la nat,
amely től a vi lág sor sa füg gött. A mér le -
gen az em be ri ség sor sa in ga do zott.
Krisz tus még e perc ben is vissza uta sít -
hat ta vol na a bű nös em be ri ség nek
szánt kely het. Még nem volt ké ső! Még
min dig le tö röl het te vol na for ró hom lo -
ká ról a vé res ve rí té ket, és még min dig
pusz tul ni hagy hat ta vol na az em bert is -
ten te len sé gé ben: vi sel je a tör vény sze -

gő bű né nek kö vet kez mé nyét, én vissza me gyek mennyei
Atyám hoz. Ki issza-e va jon Is ten Fia a meg aláz ta tás és a ha lál -
tu sa ke se rű po ha rát? El szen ve di-e az ár tat lan a bűn át ká nak
kö vet kez mé nyét, hogy a bű nöst meg ment se? Resz ket ve hang -
zot tak sá padt aj ka i ról e sza vak: „Atyám, ha akarod, vedd el
tőlem ezt a po harat, mindazáltal ne az én aka ra tom legyen
meg, hanem a tied."  Há rom szor imád ko zott így Jé zus, há rom -
szor ri adt vissza em be ri ter mé sze te az utol só, min dent meg -
ko ro ná zó ál do zat ho za tal tól. Lel ki sze mei előtt még egy szer el -
vo nult az em be ri ség tör té nel me. Lát ta a bű nös sor sát, ha ma -
gá ra hagy ná, lát ta az em ber te he tet len sé gét, a bűn ha tal mát.
Szem lél te a vi lág fe nye ge tő vég ze tét, és dön tött: meg men ti az
em bert, bár mi  áron is. El fo gad ja a vér ke reszt sé get, hogy ve szen -
dő em be rek örök éle tet nyer hes se nek. (E.G.W.: Jézus élete)

Ho gyan jut el az em ber a hit nagy él mé -
nyé re? Va la mi sze ren csés vé let len foly tán,
vagy egy felülről jövő és nem várt aján dék
ré vén jut va la ki hit re? Nem ré gi ben ezt
mond ta va la ki ne kem: „Mind ed dig még
nem tud tam meg ra gad ni a meg vál tás
lé nye gét." Mi re azt vá la szol tam: „Mielőtt
meg ra gad hat ná azt, kell, hogy az ra gad ja
meg önt!" – Az Úr itt egy „megismerésről"
be szél. En nek az a lé nye ge, hogy az igaz -
ság va la mi kü lö nös erővel meg ra gad és
fog va tart min ket. Az Ige más szó val ezt
hit nek ne ve zi. „Ó, bár csak én is tud nék
hin ni, és cselekedni az Ő akaratát!" Az Úr
Jé zus rá mu ta tott egy út ra, ame lyen min -
den bi zonnyal hit re jut ha tunk.

„aki�akar�ja" – ami azt fog lal ja ma gá -
ban, hogy Is ten aka ra tát akar ja cse le ked -
ni –, az majd meg is me ri, hogy va jon Jé -

zus-e az Istentől kül dött Sza ba dí tó, vagy
sem. Pé ter is ezen az úton ju tott hit bi zo -
nyos ság ra. tel jes ko moly ság gal akar ta
azt; így lett Keresztelő Já nos ta nít vá nya,
majd Jé zust kö vet ve ha ladt to vább az Is -
ten aka ra ta meg is me ré sé nek út ján.

te is kí sé reld meg egy szer ko mo lyan,
hogy éle te det Is ten gon do la tai és pa ran -
csai alap ján ren de zed be, s egé szen biz -
to san fel is me red majd, hogy csak egye -
dül Jé zus tud ja meg ad ni ne ked azt, amit
ad dig a ma gad erőfeszítései ré vén hi á ba
igye kez tél el ér ni. Csak egy szer értsd
meg Is ten aka ra tát a ma ga tel jes sé gé -
ben és mély sé gé ben! Csak egy szer
szánd rá ma gad, hogy a ha rag és az i-
rigy ség go nosz in du la ta it ki sza kí tod szí -
vedből, csak egy szer pró báld meg, hogy
úgy sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga -

dat, és pró báld meg le ta szí ta ni éne det a
trón ról. Rá jössz, hogy a ma gad erejéből
so ha sem vi szed ezt vég be! Egy re in kább
csak csődbe ke rülsz ön ma gad ra néz ve.
A bűntudat fo ko zó dik, és te he tet len sé -
ged tu da ta egy re job ban erősödik. Egy -
szer Luther Márton, aki ezt ko mo lyan
meg pró bál ta, ezt a val lo mást tet te:
„min dig mé lyebb re süllyed tem a bűnbe,
mind ke ve sebb jót lát tam ma gam ban, s
mind job ban fog lyul ejtett a bűn". – de
így jutsz egy re kö ze lebb a bűnösök Meg -
vál tó já hoz, így le szel ké pes be fo gad ni a
ke reszt üze ne tét. És Is ten nyil ván va ló vá
te szi előtted Fi át, mint aki egye dül se gít -
het té ged élet re és sza bad ság ra, bé kes -
ség re és öröm re. Hit bi zo nyos ság gá vá lik
ben ned: csak Ő és sen ki más!

Lejegyezte: szt.

A hit re vezető biz tos út
Ha�va�la�ki�cse�le�ked�ni�akar�ja�az�Ő�aka�ra�tát,�meg�is�mer�he�ti�a�ta�ní�tás�felől,�va�jon�Istentől�van-e�vagy�én�ma�gam�tól�szó�lok.�(Já�nos�7:17)
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A döNtÉS
„bi�zo�nyá�ra�iga�zért�is�alig�hal�meg�va�la�-

ki,�ám�a�jó�ért�ta�lán�csak�meg�mer�ne�hal�ni
még�va�la�ki.�Is�ten�pe�dig�a�mihoz�zánk�
va�ló�sze�re�te�tét�ab�ban�mu�tat�ta�meg,�hogy
mi�kor�még�bű�nö�sök�vol�tunk,�Krisz�tus
éret�tünk�meg�halt.”�(róm�5:7–8)
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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

új�cég�szál�lít�ja�a�hul�la�dé�kot�köz�sé�günk�ben�������
2012. már ci us 6-ától kezd ve egy új cég (Müll-transport Kft.)
szál lít ja nagy köz sé günk ben a kom mu ná lis és a sze lek tív hul -
la dé kot. Az el ső al ka lom mal egy ki csit alul mé re tez ték köz sé -
günk te rü le tét, és csak egy ku kás au tót küld tek ki a meg szo -
kott ket tő he lyett, így volt, aho va csak ké ső es te tud tak el jut ni
(rá adá sul, ugye, a so fő rök is csak most is mer ked tek Baggal).
A sze mét szál lí tó cég el né zést kér a kez de ti ap ró ne héz sé ge -
kért, jö vő hét től már ők is két au tó val fog ják jár ni a fa lut, így
re mé nye ink sze rint idő ben vé gez nek a kom mu ná lis sze mét
be gyűj té sé vel. Az el nem vitt ku ká kat a mai nap is mé tel ten
kör be já ró ku kás au tó fog ja be gyűj te ni, il let ve jö vő hé ten még a
ku ka mel lé zsák ban ki tett sze me tet is el vi szik ki vé te le sen.

A sze lek tív sze mét el szál lí tá sát is ugyanez a cég vég zi,
min den hó nap el ső szer dá ján. Itt is tör tén tek ap ró hi bák, volt,
aho va cse re zsá kot nem dob tak be, volt, aho va az au tó nem
ju tott el. A szál lí tó cég kap cso lat tar tó ja úgy in for mált, hogy a
jö vő hé ten ked den (már ci us 13-án) a kom mu ná lis hul la dék
be gyűj té sé vel egy idő ben az el ma radt sze lek tí ves zsá ko kat be
fog ják dob ni. Amennyi ben va la ki nek mégsem jut, az kér jük,
fá rad jon be a hi va tal ba, ahol tu dunk ré szé re zsá kot biz to sí ta ni.

A cég kap cso lat tar tó ja hoz zá já rult, hogy ne ve és el ér he tő -
sé ge a hon la pun kon is fel tün te tés re ke rül jön, úgy hogy ha
bár mi prob lé má ja van a tisz telt La kos ság nak a sze mét el szál -
lí tá sá val, ak kor for dul hat nak hoz zá is bi za lom mal. ter mé sze -
te sen a mű sza ki elő adót is „le bom báz hat ják” pa na sza ik kal,
én is to váb bí ta ni fo gom azt az il le té ke sek hez: Müll-transport
Kft. il le té ke se: Hézső Pé ter +36-30/631-6790

GYeP�Mes�teR�kerestetik!�������
Bag Nagy köz ség ön kor mány za ta 2012. áp ri lis 1-jei mun ka -
kez dés sel, meg fe le lő szak ha tó sá gi en ge déllyel és ké pe sí tés -
sel ren del ke ző gyep mes tert ke res a fa lu ebrendészeti fel ada -
ta i nak el lá tá sá hoz. to váb bi in for má ci ók, je lent ke zés a Pol -
gár mes te ri Hi va tal mű sza ki iro dá ján: Be ne dek Mik lós mű sza -
ki elő adó nál 

a�la�kos�sá�gi�víz-�és�szenny�víz�be�kö�tés�ről�������
Az új tör vé nyek ér tel mé ben ön kor mány za tunk nak is meg kel -
lett emel nie a ta laj ter he lé si dí jat azok nak, akik nem ren del -
kez nek szenny víz rá kö tés sel. Emi att már töb ben fel ke res ték
hi va ta lun kat, hogy mi a pon tos me ne te an nak, hogy rá kös se -
nek a meg lé vő szenny víz csa tor ná ra. A cikk al ján mel lé ke lem
a Galgamenti Víziközmű Kft. két tá jé koz ta tó ját (kö szö net ér te
a víziközműnek!), amely ből meg is mer he tők a rész le tek.

A rá kö tés ter mé sze te sen nincs in gyen. A szenny víz csa tor -
na rá kö té se akár 220 ezer fo rint ba is ke rül het (plusz a sze rel -
vé nyek, csö vek ára), a víz rá kö tés olyan 60-70 ezer fo rint ba

(plusz sze rel vé nyek, csö vek). A pon tos ár at tól függ, hogy van-e
a tel ken be lül ki épí tett szenny víz csonk, vagy csak a te lek ke -
rí té sén kí vül. Az árak ról, és a szenny víz csonk meg lé té ről a
víziközmű ügy fél szol gá la tán tud nak tá jé koz ta tást ad ni.

ka�zán�fű�tő�ke�res�te�tik�������
Bag Nagy köz ség ön kor mány za ta 2 fő ka zán fű tő vég zett ség -
gel ren del ke ző sze mélyt ke res ar ra az eset re, ha meg nyer -
nénk az új ve gyes tü ze lé sű ka zá nunk ra ki írt pá lyá za tot.  Mi vel
a pá lyá za tot nem biz tos, hogy meg nye ri az ön kor mány zat, de
nyer tes pá lyá zat ese tén vi szony lag gyor san kel le ne lép ni,
ezért ke re sünk most jó elő re 2 fő ka zán fű tőt, hogy adott eset -
ben tud junk ne kik mun kát biz to sí ta ni. Je lent ke zés a Pol gár -
mes te ri Hi va tal mű sza ki iro dá ján.

útlezárás
tá jé koz ta tom a tisz telt La kos sá got, hogy elő re lát ha tó an áp ri lis
10-17 kö zött (kedd től-ked dig) a Szent Im re út ról nyí ló, is ko lá -
hoz ve ze tő temp lom tér (be kö tő ut ca) tel jes szé les ség be le zá -
rás ra ke rül az át eresz-híd kar ban tar tá si mun kái mi att. 

Ke rül ni a Kis kő rös / Kos suth La jos ut cá kon le het majd. Az
oko zott kel le met len sé ge kért min den ki től el né zést ké rünk!

Meg�szü�le�tett� a� kÖvi� ha�tá�ro�za�ta� a� nepomuki
szo�bor�res�ta�u�rá�lá�sa�ügyé�ben�������
A mai na pon kéz hez kap tam a Pest Me gyei Kor mány hi va tal
Kul tu rá lis örök ség vé del mi Iro dá ja ha tá ro za tát a dó zsa
György úti Nepomuki Szent Já nos szo bor ral kap cso lat ban.

A ha tá ro zat en ge dé lyez te a szo bor ide ig le nes el tá vo lí tá -
sát, an nak ku ta tá sát és res ta u rá lá sát. Most már csak a ha tá -
ro zat jog erő re emel ke dé sét kell meg vár nunk, hogy a tény le -
ges mun ká kat el tud juk kez de ni.

Időköz ben fel me rült an nak az öt le te, hogy a szob rot ne az
ere de ti he lyé re ál lít suk vissza, hi szen ott egy kis sé „el van
dug va”, ha nem ke res sünk ne ki más, mél tóbb he lyet, pél dá ul
a kul túr há zunk előt ti park ban. Eh hez azon ban a ha tó sá gok
csak ak kor já rul nak hoz zá (ha hoz zá já rul nak egy ál ta lán), ha
be tud juk bi zo nyí ta ni, hogy a Nepomuki szo bor már ere de ti leg
sem ott állt, ahol ma. (Volt olyan vé le ke dés, hogy ezt a szob -
rot ere de ti leg a temp lom kert ben ál lí tot ták fel, és csak ké sőbb
ke rült a mai he lyé re.) Épp ezért is mé tel ten ké rem a tisz telt
La ko so kat, hogy aki nek bár mi lyen ké pi, vagy írá sos anyag van
a bagi Nepomuki Szent Já nos szo bor ról, akár olyan, ami a
res ta u rá lás ban se gít het, akár olyan, ami azt bi zo nyít ja, hogy
nem a mos ta ni he lyén állt an nak ide jén (vagy épp el len ke ző -
leg: azt, hogy már ré gen is ott ma ga so dott), ké rem, hogy va -
la mi lyen mó don jut tas sa el hoz zám. Kö szö nöm!

Be ne dek Mik lós

az�önKorMányzat�HíreI
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Elő ször a te me tő be men tünk, ahol a Him nusz el -
ének lé se után Benedekné Boda Re gi na ta ní tó nő

mond ta el ün ne pi be szé dét Láz ár La jos hon véd tü zér fő -
had nagy sír já nál. Be szélt Láz ár La jos éle té ről, majd az
aláb bi a kat mond ta: „Már ci us 15-ét a leg több ma gyar leg -
fon to sabb ün ne pünk nek tart ja. Az ok ta lán a lel künk be
kó dolt ha za sze re tet és sza bad ság utá ni vágy. „Szabadság
vagy ha lál!” – ol vas ha tó sok em lék mű vön. A mai kor em -
be rét a sza bad ság sze re te te nem ál lít ja ilyen ko moly vá -
lasz tás elé. de mi a hely zet a ha za sze re tet tel? … A ha za -
sze re te tet nem csak sors dön tő ese mé nyek al kal má val
le het gya ko rol ni. Él jük meg a ha za sze re te tet szű kebb ha -
zánk, a Galga men te és Bag sze re te té ben itt és most!

Sze re tem a ha zá mat, ami kor gyer mek ként meg is -
me rem tör té nel mét, iro dal mát, ze né jét és tán ca it. Sze -
re tem a ha zá mat, ami kor pe da gó gus ként, szü lő ként,
nagy szü lő ként mind eze ket meg is mer te tem az utá nam
jö vő ge ne rá ci ó val. 

Sze ren csé re a ha za sze re tet re ren ge teg pél da van
Bagon. Van nak, akik fo tók ez re i vel, cik kek szá za i val pró -
bál ják meg őriz ni e kis fa lu éle tét, tör té nel mét az utó kor
szá má ra. Van nak, akik a ma gyar iro dal mat ké pe sek
ma gas szin ten szín pad ra vin ni és ez zel kö ze lebb hoz ni
ki csik hez és na gyok hoz. Van nak, akik a nép me sé ket
hoz zák új ra kö zel, és sze ret te tik meg va rázs la tos báb ja -
ik kal és báb já té kuk kal. Van nak, akik olyan gyö nyö rű en
éne kel nek nép da lo kat, hogy az, a kis sé más ze né hez
szo kott mai fi a ta lok szí vét is meg érin ti. Van nak, akik
ecse tet ra gad va pró bál ják meg ra gad ni e táj szép sé gét,
vagy más kép ző mű vé sze ti ágak ban je les ked ve erő sí tik
ben nünk a ha za sze re tet ér zé sét. Van nak, akik nek szor -
gos ke ze nyo mán nép vi se le tünk re mél he tő leg még na -
gyon so ká ig fenn ma rad, és nem utol só sor ban van nak,
akik olyan fer ge te ge sen tud nak nép tán co kat elő ad ni,
hogy at tól bár ki el fe lej ti min den bú ját-ba ját, és leg szí -
ve seb ben ma ga is tánc ra per dül ne.

Sze re tem a ha zá mat, ha a kö rü löt tem élő em be re -
ket se gí tem, és sze re tem, ha ha zai ter mé ke ket vá sá ro -
lok még ak kor is, ha drá gább, mint ahogy ezt an nak ide -
jén  a re form kor ban Kos suth kez de mé nye zé sé re a Véd -
egy let tag jai tet ték. Sze re tem a ha zá mat, ha ön ként,
sza bad időm ből ál doz va te szek va la mit a kö zös sé gért,

az 1848/49-Es for ra da lom és sza bad ság -
harc év for du ló ját ünnEpEltük

„Lelkünkbe kódolt hazaszeretet”
tisz telt Ün nep lő Kö zön ség!
A ko kár da me lyet ma vi se lünk a szí vünk fö -
lé tűz ve, 1848. már ci us 15-e em lé ké nek
meg őr zé sét, az ese mé nyek fel idé zést ha -
gyo má nyoz za ránk. Az el ső re so kak nak
unal mas nak tű nő ha gyo mány őr zés ki fe je -
zés mö gött múl tunk és kul tú ránk szel le mé nek őr zé se áll. Ez
a szel le mi ség nem más, mint hő si es ség, ön fel ál do zás, a ha -
za- és Is ten szol gá la ta, sze re te te. Az egész or szág ün ne pel
ezen a na pon: a ma gyar sza bad ság harc kez de tét ün ne pel jük.
Már ci us 15. jel kép, mely nem ze tünk sza bad ság sze re te tét,
sza bad ság utá ni vá gyát fe je zi ki.

Ál ta lá nos is ko lás vol tam, mi kor ké szül tünk a már ci us 15-ei
ün nep ség re. Egy szer re, te li to rok ból or dí tot tuk di ák tár sa im mal
a 12 pon tot, és hogy „Sza bad sá got az or szág nak!” Gye rek ként
tud tuk, hogy va la mi nagy  do log tör tént egy kor, és hogy ez meg -
ha tá ro zó az éle tünk ben. Szá mom ra ez az egész ak kor a fel nőt -
tek vi lá gá hoz tar to zott. Érez tem, hogy ben ne va gyok, de csak a
fel szí nen. Nem ér tet tem még ak kor, mért is olyan fon tos ez az
ün nep a nem ze tünk szá má ra.

A ma gyar ság több mint 150 év vel ez előtt meg él te azt a rit -
ka pil la na tot, mi kor egy nem zet min den tag ja iga zán össze fog
s egy cél mo ti vál min den kit. Men tek, mert egy kö zös tűz lo bo -
gott ben nük: a ha za sze re tet. Men tek, s meg cse le ked ték, mit
meg kö ve telt a ha za. Men tek, s 1848. már ci us 15-én meg szü le -
tett a Ma gyar Sza bad ság. Fon tos fel ada tunk mai is, amely re
már ci us 15-e em lé kez tet ben nün ket: a ha za, a nem zet meg be -
csü lé se és irán ta va ló hű sé günk, a nem ze tün kért ér zett fe le -
lős sé günk.  Ma Ma gya ror szá gon so kan mond ják: a ha za fi ság
va la mi ré gi, ócs ka hol mi, ta lán már mú ze u mi vit rin be va ló. So -
kan le gyin te nek rá, vagy ne vet nek raj ta. A ha za fi ság azon ban
nem ilyen ócs ka hol mi, ha nem ma is nem ze tet fenn tar tó erő! 

Esz embe jut nak őse im, ma gyar őse ink, mi lyen tisz te let tel,
el fo gul tan és könnyes szem mel te kin tet tek fel a ma gyar nem -
ze ti lo bo gó ra vagy a ko kár dá ra. A ma gyar ha gyo má nyok ra, a
ma gyar ér té kek re, a ma gyar ér zé sek re. Ma nap ság, ami kor
fönnma ra dá sunk, föl emel ke dé sünk le he tő sé ge it ku tat juk,
gyak ran meg fe led ke zünk ró la, hogy köz ben ne künk olyan ér té -
ke ink is van nak, me lye ket so ha sen ki sem tu dott tő lünk el ide -
ge ní te ni: nyel vünk, ze nénk, iro dal munk, mű vé sze tünk — egy -
szó val a kul tú ránk. Or szá go kat szét le het da ra bol ni, de a kö -
zös szel le mi ja vak, ha gyo má nya ink, múl tunk em lé ké nek őr zé -
se, bár hol le gyünk is a nagy vi lág ban, egy nép pé, egy nem zet -
té ko vá csol nak ben nün ket. Ha gyo má nya ink meg őr zé se, gya -
ra pí tá sa az el kö vet ke zők ben te hát lét kér dés lesz szá munk ra. 

Ezt meg kell tar ta ni, mert ez a kul tú ra, ez az örök ség
lesz az, ami a jö vő év ez red ben is fent fog tar ta ni ben nün ket,
MA GYA RO KAt!

El en ged he tet len, hogy ne a ma gyar ér té ke ket, a ma gyar
ha gyo má nyok meg be csü lé sét ál lít suk éle tünk kö zép pont já ba.
Le gyünk büsz kék ezek re, MA GYAR SÁ GUNK RA, 1848 hő se i re,
amit ne künk kell to vább örö kí te ni gyer me ke ink re és uno ká ink -
ra. te hát meg őriz ni és to vább ad ni! Ne künk, a 21. szá zad gyer -
me ke i nek, ez a leg több, amit te he tünk a ha zán kért.

Hát, cse le ked jük meg!
Benke Zoltánné
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A Hely tör té ne ti Ba rá ti tár su lat ta va szi nem ze ti ün ne pünk reg ge lén, ha gyo má nyo san
8 óra kor tar tot ta meg hitt, csa lá di as han gu la tú meg em lé ke zé sét a Bag 600 éves
em lék mű nél (tu rul  szo bor nál). A Him nusz ének lé se után Ba lázs Gusz táv el nök idéz te
fel az 1848. már ci us 15-i for ra dal mat, majd a vív má nya i nak vé del mé ben foly ta tott
sza bad ság har cot. Né hai dr. Ba lázs Jó zsef ku ta tá sai alap ján fel ele ve ní tet te az 1849.
évi ta va szi had já rat Galga men ti és bagi ese mé nye it. Be fe je zé sül a Kos suth La jos azt
üzen te, majd Pap-Váry Elemérné: Hi szek egy... kez de tű da lok ének lé se köz ben
Hőnig An tal és Si ma Jó zsef ko szo rú zott.                    Kép és szöveg: Balázs Gusztáv

A Hely tör té ne ti Ba rá ti tár su lat meg em lé ke zé se

ha más sal nem, az zal, hogy részt ve szek ün ne pe in,
ren dez vé nye in, je len lé tem mel buz dít va a ren de ző -
ket és a sze rep lő ket, hogy fon tos, amit tesz nek,
hogy szük ség van a mun ká juk ra, hogy ér ték szá -
mom ra is, amit szín pad ra visz nek.”

Az ün ne pi be széd után a ci vil szer ve ze tek meg -
ko szo rúz ták Láz ár La jos sír ját, majd fák lyás kí sé ret -
tel át vo nul tunk a Hő sök te ré re, ahol szin tén el he -
lyez ték az em lé ke zés ko szo rú it.  Itt is, mint a te me -
tő ben a Szink ron Nyug dí jas Egye sü let kó ru sa éne -
kelt 48-as nép da lo kat a ko szo rú zás ide je alatt. In nen
a mű ve lő dé si ház ba vo nul tunk, hogy meg te kint hes -
sük az ün ne pi mű sort. 

A szín vo na las ün ne pi mű sort a Fa for gács Szín -
tár su lat és az ál ta lá nos is ko la ta nu lói ad ták elő igen
nagy si ker rel. A gyer me ke ket Gódorné Szil ágyi
Mag dol na, Horváthné Maczkó Ka ta lin és Si ma Ist ván
ta ní tot ták be.  Benke Zoltánné az 1848-as for ra da -
lom és sza bad ság harc fon tos sá gá ról és mai ha tá sa -
i ról be szélt.

A mű sort a Muharay Elem ér Nép mű vé sze ti
Együt tes fer ge te ges, új sze rű ko re og rá fi á jú tán ca és
a Szó zat el ének lé se zár ta. Mind annyi an úgy érez tük,
hogy mél tó mó don emlékeztünk meg nemzetünk
legnagyobb ünnepéről. Kö szön jük a ren de zők nek és
a sze rep lők nek mun ká ju kat. Kö szön jük a pol gár őr -
ség és a rend őr ség se gít sé gét is, amellyel biz to sí -
tot ták a ren dez vény za var ta lan le bo nyo lí tá sát.

Baczoniné Felszeghy KatalinFo
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– Kér�lek,� mutasd� be� olvasóinknak� gyermekkorodat,
családodat.
– Ősi bagi csa lád ból szár ma zom, én is itt szü let tem Bagon.
Két test vé rem van, Im re cse rép kály hás, Mar git nő vé rem már
nyug dí jas.

Az ál ta lá nos is ko lát Bagon vé gez tem, egy osz tály ba jár -
tam Jamrik Lász ló val és Ba lázs Klá rá val is, aki ké sőbb a fő -
nö köm lett. Saj nos a szü le im ko rán meg hal tak, így az ál ta lá -
nos is ko la után mun ká ba áll tam az Észa ki Jár mű ja ví tó In té -
zet be. Köz ben a nő vé rem férj hez ment, és ak kor ve le men tem
Ceglédbercelre. Ott is men tem férj hez 18 éve sen. El ső gyer -
me kem, Krisz ti na is ott szü le tett 1971-ben. A gyes alatt kezd -
tem el es tin a tö rök Ig nác Me ző gaz da sá gi Szak kö zép is ko lát,
ahol ké sőbb érett sé git sze rez tem. Ez alatt az idő szak alatt
szól tak a berceli óvo dá ból, hogy len ne szá mom ra ké pe sí tés
nél kü li óvó női hely, amit én bol do gan el is fo gad tam. Ám ez az
ál lás csak idő sza kos volt, ezért el vé gez tem egy 1 éves köny -
ve lői tan fo lya mot. Azu tán ki de rült, hogy még is ma rad ha tok az
óvo dá ban, ezért je lent kez tem és fel is vet tek a kecs ke mé ti
óvó nő kép ző be, me lyet 1979-ben vé gez tem el.

Saj nos a há zas sá gom meg rom lott, így kö zös meg egye zés -
sel el vál tunk, és én át he lye zés sel a bagi óvo dá ba jöt tem át.
Rö vi de sen meg is mer ked tem a má so dik fér jem mel, l980-ban
meg is há za sod tunk és Bagra köl töz tünk. A fér jem busz ve ze -
tő. 1984-ben szü le tett meg 2. le á nyom, Éva. 

Krisz ti na lá nyom a sa ját bolt já ban dol go zik, Évi ke fod -
rász. Krisz ti ná nak 2 gyer me ke van, Csa bi 21 éves, Vivi 18,
mind ket ten ta nul nak még. 

– be�szélj,�kér�lek,�a�bagi�óvó�női�éve�id�ről,�él�mé�nye�id�ről.
– Sze ret tem itt dol goz ni. Szin te min den óvó nő vel vol tam

pár ban 1-1 cso port ban, de a leg töb bet Bakonyiné do bos Ili ke
óvó né ni vel dol goz tam, aki so kat se gí tett a min den na pi mun -
ká ban, nagy volt kö zöt tünk az össz hang.

Ili ke igen kép zett volt, fő leg ének-ze né ben. Én in kább a ma -
te ma ti kai, kör nye zet is me re ti ne ve lést-ok ta tást sze ret tem, az
iro da lom pe dig mind ket tőnk nek ked ves fog lal ko zás volt, ezért

is egé szí tet tük ki olyan jól egy mást. Azon kí vül mind ket ten fon -
tos nak tar tot tuk a gye re kek kö zött és egy más kö zött is a köl -
csö nös tisz te let adást és igaz sá gos sá got, egy más megbecsü -
lését. A hosszú évek alatt so ha nem men tünk úgy ha za, hogy
bár me lyi künk ben is va la mi lyen tüs ke, rossz ér zés ma radt vol na
bár mi ért is, ezért tud tunk olyan egy ön te tű en hat ni a cso port ja -
ink ra. A gye re ke ink kö zött is jó ba rát sá gok szö vőd tek, csa lá di as
volt min dig a lég kör ná lunk, emi att ki ala kult a gye re kek ben a
köl csö nös bi za lom, meg ér tés és to le ran cia egy más iránt.
Kü lö nös hang súlyt fek tet tünk ar ra, hogy cso port ja ink ban so ha
ne le gyen se túl zot tan ki emelt, se ki re kesz tett gyer mek.

örü lök, hogy óvo dánk ve ze tői min dig fon tos nak tar tot ták a
ha gyo má nyok meg is mer te té sét és őr zé sét. A né pi gyer mek -
já ték ok, da lok, ter mé sze tes anya gok mind-mind se gí tet tek a
gye re kek sze mé lyi sé gé nek sok ol da lú fej lesz té sé ben és a he -
lyes szo ká sa ik ki ala kí tá sá ban. Súlyt fek tet tünk ar ra is mind -
vé gig, hogy ho gyan, mi lyen mó don, stí lus ban be szél je nek a
gye re kek egy más sal, a fel nőt tek kel és a szü le ik kel is. Eb ben
per sze mi is pél dát ad tunk, óvó nők, hogy tud ja nak he lye sen
kér ni, meg kö szön ni bár mit.

– Me�sélj�ar�ról,�volt�-e�iga�zán�szí�vet�me�len�ge�tő�él�mé�nyed
a�gye�re�kek�kel�a�30�éves�pá�lya�fu�tá�sod�alatt.

– Ó, ren ge teg ilyen él mény ben volt ré szem a hosszú évek
alatt! Pél dá ul egy szer csa lád lá to ga tás ra men tünk ki egy ro ma
csa lád hoz, s mi köz ben be szél ge tünk a szü lők kel, a kis lá nyuk
oda sza ladt hoz zám és meg kér dez te: „Meg ölel het lek, óvó né -
ni?” Én bol do gan ölel tem ma gam hoz, és tu dod, az óta is jó a
kap cso la tom av val a kis lánnyal, pe dig már rég óta is ko lá ba jár. 

Ami kor na pon ta be ér tem az óvo dá ba, a cso por tom tag jai
min den eset ben mo so lyog va sza lad tak elém és öle lés sel is kö -
szön töt tek, így fe jez ték ki a sze re te tü ket. Most, mi u tán nyug díj -
ba men tem és el lá to gat tam az óvo dá ba, egy volt óvo dá som
meg lát va en gem ezt ki ál tot ta: „Nyis sá tok ki a ka put, mert meg -
jött az óvó né nim! … Hol vol tál ilyen so ká ig?! Fog ha tom a ke zed
és me he tek ve led?” Meg ha tód tam, meg fog tam a ke zét, ő pe dig
min den ho va jött ve lem. tu dod, egy na gyon hát rá nyos hely ze tű

bErEczki mihályné ju li ka: 
„azért hiányoznak az óvodásaim”

„MEG öLEL HEt LEK,
ÓVÓ NÉ NI?”
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tisz�telt�be�te�ge�ink,�tá�mo�ga�tó�ink!
A Le gyen az ön Szív ügye is Ala pít vány főbb 
be vé te lei az önök jó vol tá ból az aláb bi ak 
sze rint ala kul tak:

2011:
– 340 300 Ft Bank szám lá ra tör tént ki sebb be fi ze té sek ből
– 510.000 Ft  – aszód jó té kony sá gi dél után
– 300 000 Ft – Iklad jó té kony sá gi dél után
– 130 000 Ft – Iklad Evan gé li kus Egy ház gyűj té sé ből
– 190 000 Ft –Galgahévíz jó té kony sá gi est
2012:
– 250 000 Ft – Hévízgyörk jó té kony sá gi est
– 306 000 Ft – domony jó té kony sá gi ren dez vény

Kö szön jük a fent fel so rolt te le pü lé sek ve ze tő i nek, hogy
vál lal ták a ren dez vény meg szer ve zé sét, le bo nyo lí tá sát és la -
ko sa i nak fel ké ré sét a tá mo ga tás ra!

ilyen�je�len�tő�ség�gel�bír�a�ter�mé�szet�ben�fel�aján�lott�jut�ta�tás:
– A ren de lő in té zet be teg vá ró já nak fes té se-má zo lá sa
– A vi lá gí tó tes tek cse ré je a fo lyo só kon
– A te tő cse re pek szük ség sze rin ti cse ré je, a te tők ja ví tá sa,
mind a tü dő gon do zón, mind a ren de lő in té ze ten
– A víz ve ze tékrend szer sza ka szos ja ví tá sa, a me leg vízel lá tás
op ti ma li zá lá sa

A fes tést tégen Gá bor szo ba fes tő szer vez te meg fel kér ve
né hány szo ba fes tő kol lé gát, akit név sze rint az aláb bi ak:
Gregus Ist ván, Gács Kál mán, Ma jo ros Já nos, Ma jo ros Pé ter,
Urr Lász ló, Kaspár Krisz ti án, Kovacsik Ba lázs. A fes té si
mun kák dí ja össze sen 400 000 Ft volt. 

A fes tés hez szük sé ges anya go kat biz to sí tot ta Pé ter
Lajosné fes ték bolt (la kó te lep), Bú zás Já nos Vörpi üz let, Már -
ta Ár pád, deko fes ték disz kont, Vaigel Zoltné Galgafesték ‘96
Kft, Langa Gá bor Verseg tüzép. Anyagkölt ség hoz zá já ru lá suk
fe jen ként 20 000 Ft volt.

A fes tés utá ni ta ka rí tá si mun kák ban je len tős sze re pet
vál lalt Né meth ti bor Kartalról. 

tóth Jó zsef Kartalról a te tők ja ví tá sá val, ács mun ká val 25
000 Ft ér ték ben tá mo ga tta, Bodó Gyu la Kartalról a víz ve ze ték
sze re lés sel 30 000 Ft ér ték ben se gí tet te meg a Ren de lő in té -
ze tet. de�li�jó�zsef bagról�a�vil�lany�sze�re�lé�si�mun�kák�kal�és�az
ah�hoz�szük�sé�ges�anyag�biz�to�sí�tá�sá�val�szin�tén�je�len�tő�sen�tá�-
mo�gat�ta�az�in�té�ze�tün�ket�és�ezen�ke�resz�tül�Önö�ket.�az�el�vég�-
zett�mun�ka�ér�té�ke�220�000�Ft. 

A ter mé szet be ni fel aján lá sok nak kö szön he tő en az ala -
pít vány ren del ke zé sé re ál ló pén ze elég volt a – ré gen ak tu á -
lis sá vált – vá ró ter mi pa dok cse ré jé re, az ANtSZ elő írá sa i nak
meg fe le lő en a tex til füg gö nyök ki vál tá sá ra. 

Leg kö ze leb bi ter vünk a be teg mos dók rend be té te le.  A ké -
sőb bi ek ben is öröm mel vesszük fel aján lá sa i kat, le gyen az
pénz, szak ipa ri vagy se géd mun ka, be épít he tő anyag. Min den
vál to zás, amit már most is lát ha tó a be te gek kom fort ját ja vít -
ja, az el lá tás szín vo na lát eme li, önök nek az önök pén zé ből
hajt juk vég re. Az ala pít vány ku ra tó ri u ma eb ben a fo lya mat -
ban csak köz ve tí tői sze re pet tölt be. 

Kö szö net tel tar to zunk min den ki nek, aki bár mi lyen for má ban
is a po zi tív vál to zá sok mel lé állt és áll ni fog!  Az ala pít vány ku ra -
tó ri u ma és a ren de lő in té zet összes dol go zó ja ne vé ben kö szön jük
min den ki se gí tő tá mo ga tá sát! Az ala pít vány ku ra tó ri u ma

Az aszódi rendelőintézet
felújítási munkálatairól

BERECZKI-SZI
NETÁRBERECZKI-SZI
NETÁR

élŐ�Koncert

2012.május�12. szombat�20�óra.
SzIe�Sportcsarnok,�Gödöllő�Páter�Károly�út�1.
Jegyek�kaphatók:www.jegy.hu-n.�GödöllŐn: a�sportcsarnokban,�a�belvárosi
jegyirodában,�a�Városi�könyvtárban,�az�Ibusz�irodában�és�a�régió�művelődési�házaiban.

ro ma csa lád ból szár ma zott, elő sző év ben az én cso por tom -
ban volt. Ez a ra gasz ko dás is azt iga zol ta, hogy mi lyen fon tos
az egyé ni fej lesz tés, ne ve lés a gyer me kek szá má ra, és hogy
sze re tet tel szin te min dent el le het ér ni min den ki vel. A gye re -
kek ugyan is 6 éves ko rig a leg kép lé ke nyeb bek, ezért nem
mind egy, hogy mit ho gyan kap nak, mi lyen ala pok kal in dul -
nak, hi szen er re épül az is ko lai ok ta tás-ne ve lés és az egész
to váb bi éle tük is. Ők a jö vő nem ze dé ke, ők lesz nek majd a
kép vi se lő ink, ve ze tő ink, és olyan em ber ré vál nak, ami lyen né
mi ne vel tük őket. Ezért a leg na gyobb ér té ke a ha zá nak a
gyer mek, ezért kell na gyon meg gon dol ni, hogy mi lyen kö rül -
mé nye ket te rem te nek az if jú ság ne ve lé sé nek és ok ta tá sá nak.
Egy nagy lé lek szá mú cso port ban nem le het olyan sze mély re
sza bott fej lesz tést vé gez ni, mint egy ki sebb cso port ban, ezt
min den ki nek be kel le ne lát nia. Én azért re mé lem, hogy a volt
óvo dá sa im sze re tik majd egy mást, a ter mé sze tet és a ha zá -
ju kat úgy, ahogy mi ta ní tot tuk őket. Azt pe dig na gyon jó nak
tar tom, hogy a szü lők meg ért ve a mi cél ja in kat igye kez nek
mi nél több do log ban tá mo gat ni az óvó nők mun ká ját, hi szen
csak együtt ér he tünk el iga zán jó ered ményt.

– to�váb�bi�ter�ve�k,�cél�ok?
– Mi vel ed dig a mun kám mi att a csa lá dom min dig hát -

tér be szo rult, most min den ener gi ám mal fe lé jük for dul -
tam. Bol do gan va gyok az uno ká im mal. Mel let te ker tész ke -
dem, gon do zom az ál la ta i mat és pi hen ge tek is. Azért el áru -
lom, hi á nyoz nak az óvo dá sa im, és min dig örü lök, ha
eggyel-eggyel ta lál koz ha tok.

a�bagi�Hír�lap�és�a�ma�gam�ne�vé�ben�is�kí�vá�nok�a�to�-
váb�bi�éle�ted�hez�jó�egész�sé�get,�sok�bol�dog�sá�got�és�öröm�-
te�li�ta�lál�ko�zá�so�kat! B.F.K.
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a�PolGárŐrSéG�JelentI

baGI�PolGárŐrSéG�
06-30/62-10-210,�
06-30/51-56-945

aSzódI rendŐrŐrS
28/400-012

tűrhEtEtlEn 
közbiztonság
Bagon, saj nos vissza té rő prob lé mát
jelentenek a so ro za tos be tö ré sek,
lo pá sok. Az elkövetők min den moz -
dít ha tót el visz nek, ami nem moz dít -
ha tó, azt tönk re te szik, le rom bol ják,
fel gyújt ják, nem tö rőd ve má sok tes ti
ép sé gé vel, egész sé gé  vel. 

Az idő se ket és gye re ke ket meg -
fé lem lí tik, pl.: fé nyes nap pal az idő -
sek házát, az ott élők sze me lát tá ra
ki ra bol ják, ha szól ni mernek meg fe -
nye ge tik, meg fé lem lí tik őket. 

A gye re ke ket az is ko lá ban, az is -
ko lá ból vagy az is ko lá ba ve ze tő úton
meg fe nye ge tik, meg ve rik, cso por -
to san tá mad ják a nem kö zé jük tar -
to zókat. Reg ge len te is ko lá ba vo nu ló
út vo na lon a ki sebb ség hez tar to zó
gye re ke ket 8-10 ku tya kí sé ri, nem a
ki sebb ség hez tar to zó gye re ke ket
szü lői fel ügye let tel le het is ko lá ba
vin ni, mert fél nek a ku tyák tól, és a
ki sebb ség től.

A dutka-dűlőben már nincs épp
ke rí tés, amit a tu laj do nos ki ja vít rö -
vid időn be lül le rom bol ják, a hasz no -
sít ha tó anya got pén zé te szik, amit
nem tudnak értékesíteni, az meg ta -
lál ha tó Bag ha tá rá ba szét szór va. 

Nem ri ad nak vissza a fa lu bel ső
ut cái la kó i nak ki rab lá sá tól sem. Itt is
tör nek, zúz nak, ra bol nak, visz nek
min dent, ami moz dít ha tó. Ha bár ki
köz be mer szól ni azt meg fe nye ge tik,
sőt, több al ka lom mal volt rá pél da,
hogy meg is ve rik. Ha a há zat ku tyák
vé dik meg mér ge zik, vagy ne héz vá gó
szer szám mal (pl. ásó) föl da ra bol ják
(er re pél da volt a dutka-dűlőben). 

több hely ről, több al ka lom mal
víz órá kat lop tak el.

A te me tő-dű lő től, a Ke reszt fa-
dű lőn át, a dutka-dűlőig tü zet okoz tak,
amely a ker te ket, sőt az ud va ro kat is
el ér te, ezért sok ház volt ve szély ben.

Kérjük, ha valamit észlel ér te sít -
se az alábbi szerveket:

GYERMEKEINK EGÉSZSÉGÉÉRt
az� Iglice� napközi� otthonos� óvoda
gyűjtést� szervez� sószoba� kiala�kí�tá�-
sá�ra�a�régi�ún.�hetedik�csoport�szo�-
bá�jában.�

A sónak nagy szerepe van a szervezet
ionháztartásának szabályozásában, és
fertőtlenítő hatása is jelentős. Só te rá -
pia alkalmazásával az alábbi be teg sé -
gek tünetei csökkenthetők: légúti meg -
betegedések, légúti aller giák (pollen,
toll, pihe stb.), széna nátha, aszt ma,
nát ha, hörghurutgyulladás, arcüreg-
gyulladás, dohányzás okozta irritációk,
horkolás, szívritmu s zavar, vérnyomás
szabályozás, alvás zavar. A szobát az
óvo dások rendszeresen igénybe ve he -
tik, ott tarthatnak egy-egy foglalko -

zást, így jótékony hatását mindenki
élvezheti, így  csök kenhet a meg be te -
ge dé sek szá ma, a ví rus fer tő zé sek le -
he tő sé ge, és minden gyermek az óvo -
dá ban  egész sé ge seb b lesz. 

ed�dig�a�Föld�nap�ja,�va�la�mint�a�Ma�da�-
rak�és�Fák�nap�ja� volt� az,� amely�ha�-
gyo�mány�ként� szer�ve�sen� kap�cso�ló�-
dott�az�óvo�dai�éle�tünk�be.�ez�most�ki�-
bő�vült,� ugyan�is� a� Víz� vi�lág�nap�ja� al�-
kal�má�ból� egy� egész� hét� a� „Víz”� je�-
gyé�ben� telt.� az� óvó� né�nik�más-más
mó�don� kö�ze�lí�tet�ték� meg� a� té�mát,
amely� kör�nye�zet�vé�del�mi� szem�pont�-
ból�is�igen�je�len�tős.

A gye re kek sok ré tű is me re tek hez ju -
tot tak ta pasz ta lás út ján, hisz kü lön bö -
ző kí sér le te ket, vizs gá ló dá so kat vé -
gez tünk a víz zel. ta lá lós kér dé sek so -
ra ser ken tet te gon dol ko dás ra őket,
va la mint ver sek, da lok, me sék is el -
han goz tak a té má val kap cso lat ban. Ez
utób bi ak a gye rek ek ér zel me i re ala -
poz va se gí tet ték, hogy rá éb red je nek
ar ra, hogy ők is te het nek kör nye ze tü -
kért pl.: ta ka ré kos ko dás a víz zel, a víz
tisz ta sá gá nak óvá sa stb.

Kü lön bö ző kin cse ket gyűj töt tünk
össze ka vi csok ból, ten ge ri kagy lók ból,
csi gák ból stb. Eze ket az elő tér ben he -
lyez tük el egy pol con, me lyet min den
cso port meg lá to ga tott. Egy kép se gít -
sé gé vel a víz kör for gá sá ról is be szél -
get tünk. A nagy cso por to sok egé szen a
Galgáig tú ráz tak, így köz vet le nül ter -

mé sze tes kö zeg ben vizs gá lód hat tak,
és ju tot tak hasz nos in for má ci ók hoz. A
hét fo lya mán a gye re kek na gyon sok
okos gon do lat tal já rul tak hoz zá a té ma
ki bon tá sá hoz. Szám ta lan dol got so rol -
tak fel, hogy mi ért is nél kü löz he tet len
min den élő lény szá má ra a víz, s va ló ban
na gyon is helyt ál ló az aláb bi idé zet:

„Se� ízed,� se� za�ma�tod,� nem� le�het
meg�ha�tá�roz�ni� té�ged,� meg�íz�lel�nek
anél�kül,� hogy�meg�is�mer�né�nek.�nem
szük�sé�ges�vagy�az�élet�ben:�ma�ga�az
élet�vagy.” Saint-Exupéry 

Sze ret nénk, ha a Víz vi lág nap já ról
va ló meg em lé ke zés ha gyo mánnyá vál -
na és gaz da gí ta ná óvo dánk éle tét.

Palaga�lászlóné�
Magdi�óvó�néni�

A Víz vi lág nap ja az oviban

az�óvoda�vezetése�szeretné,�ha�a�sószoba�gyereknapra�elkészülne,�eh�hez�kérik
az�önök�segítségét,�felajánlásait,�amelyeket�a�következő�módon�juttathatnak�el
az�óvodába�a�sószoba�javára:�
w Sajóvölgye takarékszövetkezet óvodai számlájára való befizetéssel; 
w az 55400194-11053026-00000000 számú számlaszámra való befizetéssel; 
w az óvodában készpénzes befizetéssel;
w Óvoda a Gyermekekért Alapítvány részére a személyi jövedelemadó 1%-nak 

felajánlásával, adószám:�18673144-1-13.
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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

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. 

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 (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 (páros héten): 8-11

Hozza mozgásba vállalkozását! HIrdeSSen�a�baGI�HírlaPban!
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iga�zo�lá�sok�a�bagi�tC-ben
ér�ke�zett:�Za la eger sze gi Ro land (Auszt ria).
tá�vo�zott: Müller Pé ter, tóth P. Gábor (Aszód), Ka to na Mik lós (Gal ga -
hévíz), Sóss Csa ba, tóth Lász ló (Héhalom), Zsóka Vik tor (Hévízgyörk).

örKény�–�baG�1–1�(0–1)
ör kény, 200 néző. Vezette: demeter M. /8; 8/ (Ko vács L. R., Bí ró Zs.)

örKény�Se: Fűz E. 5 – Pén tek J. 6, Szente t. 6, Eger vá ri K. 7,
Nyes te d. 6 – Jenei O. 5 (Bé res G. 0,80. p.), Nagy Zs. 6 (Me zei Gy. 0,
90. p.), Ulicska Zs. 7, Csurka Á. 4 (Ba log F. 0, 65. p.) – Balla M. 6, ÁcsK.
6. Edző: Ozsváth Ferenc.

baGI�tc�’96:�Endrődi P. 7 – Nyá ri G. 7, Gráczki P. 6, Pávics d. 6
(Simó A. 0, 65. p.), Szá ná si I. 6 –Hegedus Cs. 6 (Er dé lyi J. 0, 77. p.),
Ma ros Sz. 7, Szá raz R. 6 (Bu dai K.0, 65. p.), Fülep N. 6 (Nagy IIPéter
0, 65. p.) – Szekula F. 6, Pá lin kás G. 6 (tóth Le ven te 0, 71. p.). Edző:
tóth László.

Gól:�Ács K., ill. Pá lin kás G. SárGa�laP: Ulicska Zs., Csurka Á.,
Nagy Zs., ill. Szá raz R., Szekula F., Szénási I.

A 48. perc ben, 1–1-es ál lás nál az örkényi Jenei Ot tó 11-esét a
bagiak ka pu sa, Endrődi Pé ter há rí tot ta.

ozSVátH�Ferenc: Egyértelműen győzelmet sza lasz tot tunk el. 
Mi�ért�ma�radt�el�az�első�ta�va�szi�siker? töb bet tá mad tunk ugyan

el len fe lünk nél, de saj nos ti zen egyest hi báz tunk, il let ve a döntő pil-
lanatokban ki ma rad tak a lehetőségeink.

tótH�láSz�ló:�Ugyan nem ér de mel tünk győzelmet, de mind ez
igaz el len fe lünk re is. Ak kor lesz igazán jó a csa pat, ha az ilyen mér -
kő zéseket is ké pes lesz majd meg nyer ni.

Mi�re�gon�dol�konk�ré�tan?�– Pél dá ul ar ra, hogy ilyen sze ren csét len
vé del mi hi bá ból leg kö ze lebb lehetőleg ne kap junk gólt.

baG�–�HéVízGyörK�3–0�(2–0)
Bag, 250 néző. Ve zet te: Ke le men I. /7; 7/ (Sinka Sz., Suscsák J.) 

baGI�tc�’96: Endrődi P. 0 – Nyá ri G. 8 (Ka to na K. 0, 82. p.), Gráczki
P. 7, Bu dai K. 7 (Szá raz R. 0,72. p.) – Simó A. 7 (tóth Le ven te 0, 72. p.),
Hegedűs Cs.7–2=5, Ba logh J. 7, Ma ros Sz. 8, Fülep N.8 – Pá lin kás G.
8 (Nagy II Pé ter 0, 72. p.), Szekula F. 7 (Er dé lyi J. 7, 56. p.). Edző: tóth
Lász ló.

HéVízGyörK�Sc:�Ráfel d. 4 – Ba lázs Á. 4, tóth F. 4, terjéki d. 4,
Ko vács M. 4 – tasnádi t. 4, Kustra G. 0 (Ko vács d. 4, 23. p.), Var ga t.
4 (Kaspár B. 0, 78. p.), Padutsch A. 4 (Bazán G. M. 0, 68.p.) – Gedei t.
4,. Kuti L. 4 (Zsóka V. 4, a szü net ben). Edző: Erdős Mik lós.

Gól:�Hegedűs Cs., Ma ros Sz., Pá lin kás G. Sár�Ga�laP:�Szekula
F., ill. Zsóka V., terjéki d., Ba lázs Á. KIállítVa:�Hegedűs Cs. a 33.
perc ben (szán dé kos ke ze zé sért).

tótH�láSzló: A mérkőzést vé gül sok kal könnyeb ben nyer tük
meg, mint ami re előzetesen számítottunk.

Mi� le�he�tett� en�nek�az�oka? Azt hi szem, si ke rült meg lep nünk a
hévízgyörkieket az új szerkezetű, tá ma dóbb fel fo gá sú játékunkkal,
amely nek meg is lett az ered mé nye. Be val lom, töb bet vár tam ellen -
felünktől, ettől függetlenül sok si kert kí vá nok ne kik a foly ta tás ban!

erdŐS�MIKlóS: Meglepő volt szá mom ra csa pa tom mo ti vá lat -
lan sá ga, amely egy ilyen nagy hagyománnyal bí ró szom széd vár-
rang adón kü lö nö sen ért he tet len.

Mi�okoz�hat�ta�mind�ezt? Ez út tal is szél lel szem ben kel lett fut bal -
lo znunk, és ugyan kö zel hat van per cen át emberelőnyben játsz hat -
tunk, de így sem tud tunk a ka pu ba ta lál ni, amely min dent el mond a
teljesítményünkről.

ÚJlenGyel�–�baG�0–0�
Új len gyel, 200 néző. Vezette: Mátéffy R. /5; 4/ (tímár M., Szigecsán N.
ÚJlenGyel�dSe: Ma gyar Á. 0 – Kerényi Zs. 5, Ásoth d. 5, Ko csis t.
6, tóth Lász ló 5 – tóth P. 5, Schuster R. 6, tóth I. 5 (Cserna G. 0, 82.
p.) – Szentgyörgyi R. 4 (Csi szár B. 0, 82. p.), Gerebenics N. 4, Feczesin
I. 5. Edző: Né meth tamás.

baGI� tc� ’96:�Endrődi P. 0 – Nyá ri G. 7, Gráczki P. 6, Bu dai K. 6,
Szénási I. 5 (Ocskai Z. P. 6, a szünetben) – Simó A. 5 (Pávics d. 6, 48.
p.), Ba logh J. 6, Maros Sz. 6 (Nagy II Pé ter 6, 58. p.), Fülep N. 6 –
Pálinkás G. 6 (Za la eger sze gi R. 6, 58. p.), Szekula F. 6 (tóth Le ven te
0, 74. p.). Edző: tóth László. SárGa�laP:�tóth Lász ló, ill. Simó A., Ba -
logh J., Szekula 
F.�néMetH�taMáS: Nem volt jó a mérkőzés. Az erősen dön tet len -
sza gú ta lál ko zón az egyet len pozitívum az volt, hogy nem kap tunk
gólt. Re á lis a pontosztozkodás.
tótH�láSzló – In kább a mezőnyben dominált mindkét csa pat, de
összes sé gé ben úgy ér zem, Újlengyelben hagy tunk két pon tot. Sok si -
kert kí vá nok a hazaiaknak a to váb bi ak ban!

GödöllŐI�SK–baG�0–1�(0–1)
Gödöllő, 150 néző. Vezette: Kóródi II L. /6; 3/ (Simon J., Berendi t. Cs.)

GödöllŐI�SK: Sipeki I At ti la 6 – Kerecsényi F. N. 6, He ve si M. 7,
So mo gyi A. 6, Cser nyák t. 7 – Miranda F. 6, Bán ki E. 7, Kővári P. 6
(Kurunczi d. 0,71. p.), Ko vács M. 6 – Czuczor A. 6, Sipeki II Attila 6.
Edző:Lovrencsics László.

baGI�tc�’96: Endrődi P. 0 – Nyá ri G. 7, Gráczki P.7, Ocskai Z. P. 7,
Bu dai K. 0 (Simó A. 7, 29. p.) – Hegedűs Cs. 7, Ma ros Sz. 7 (tóth Le -
ven te 0, 69. p.), Balogh J. 7, Fülep N. 7 (Szá raz R. 0, 76. p.) – Szekula
F. 8 (Er dé lyi J. 7, 60. p.), Pá lin kás G. 7 (Zalaegerszegi R. 0, 68. p.).
Edző:tóth László. 

Gól: Szekula F. SárGa�laP:�Kerecsényi F. N., Bán ki E., ill. Ocs-
kai Z. P., Pá lin kás G., Szekula F., Za la eger sze gi R., Simó A.

loVrencSIcS�láSzló:�Ir re á lis körülményekközött, orkánerejű
szél ben ti pi ku san egy gó los mérkőzést játszottunk a Baggal, és saj -
nos ezt a ta lá la tot nem mi szereztük meg. Gra tu lá lok el len fe lünk nek
a győzelemhez, mi pe dig me gyünk to vább a meg kez dett úton.

tótH� láSzló:� A kettős kötődés mi att többünk számára
presztízs jellegű volt a mérkőzés. örü lök, hogy győztesen jöt tünk ki
belőle, s re mé lem, si ke rül átmentenünk az ered mé nyes sé get a to -
váb bi ak ra is. Gratulálok csapatomnak és a ha za i ak nak, va la mint
edzőkollégámnak, Lovrencsics Lász ló nak! Kö szön jük a hazaiaknak,
mindenekelőtt Morvai Lász ló nak a mérkőzést követő szíves
vendéglátást!

infó: Sportszelet

a�tabella�álláSa�MárcIuS�31-én

CsaPat M GY d v lG kG Gk P
1. NK Kinizsi tL FC 19 13 5 1 59 20 39 44 
2. Alsónémedi SE 18 11 6 1 49 30 19 39 
3. Pilisi LK 18 8 8 2 44 19 25 32 
4. Gödöllői SK 19 9 4 6 31 27 4 31 
5. bagi�tc�'96 19 8 5 6 32 26 6 29�
6. Verőce SE 18 8 4 6 36 25 11 28 
7. Újlengyel dSE 18 8 4 6 41 39 2 28 
8. Veresegyház VSK 18 7 4 7 29 30 -1 25 
9. Kisnémedi 18 6 3 9 29 35 -6 21 

10. Budakalászi MSE 18 5 6 7 26 35 -9 21 
11. Felsőpakony 19 4 8 7 34 31 3 20 
12. tárnok KSK 18 4 8 6 23 32 -9 20 
13. Sülysáp KSK 19 5 3 11 29 43 -14 18 
14. örkény SE 19 3 8 8 18 27 -9 17 
15. Hévizgyörk SC 18 4 3 11 30 51 -21 15 
16. Bugyi SE 18 2 5 11 22 62 -40 11 

M:Mérkőzés, Gy: Győzelem, d: döntetlen, V:�Vereség, lG: Lőtt gól,
KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont

KÉt GYŐZELEM, KÉt döNtEtLEN



kiadó:�bag nagyközség önkormányzata  
szerkesztők:�könczöl rita, baczoniné 
felszeghy katalin, szabados tamás.
nyomdai�munkák:�rosental kft. 
Megjelenik:�500 példányban
Hirdetésfelvétel�és�felvilágosítás:�
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ISKolaI
beiratkozás

A Besnyői Pas si ót 2007. áp ri lis 1-jén,
vi rág va sár nap mu tat ták be el ső

íz ben. Jé zus utol só 12 órá ját ele ve nít ik
fel a pas sió já té k ban, a Gecsemáné kert -
ben tör  té nő el fo gá sá tól ke reszt ha lá lá ig.
A pas sió já té kot Mel Gibson Pas sió cí mű
film jé re, va la mint bol dog Emmerich
An na Ka ta lin lá to má sa i ra tá masz kod va
ké szí tet ték el. Fon tos ele me a ze ne,
me lyet a Pas sió és a Gla di á tor c. fil mek
ze né i ből vá lo gat tak össze.

A né ző kö zön ség is ré sze se le het a já -
ték nak! A máriabesnyői ba zi li ka ud va ra,
va la mint te re, és a pas sió já ték fo na la le -
he tő vé te szi, hogy a né zők kü lön le ges él -
mény ben ré sze sül je nek. Az elő adás ele -
jén szö veg könyv ki vo na to kat osz tanak
szét, mely ben kiemeltek azok a ré szek,

ahol a né zők be kap cso lód hat nak a já -
ték ba. A kö zön ség nem fog lal he lyet az
elő adás ide jén, ha nem áll va ma rad, mint -
ha ma guk is ott len né nek Kaja fás fő pap
há zá ban, és Pi lá tus pa lo tá já nak ud va rán.
több je le net is a kö zön ség so rai közt ját -
szó dik: Pé ter ta ga dá sa, Jé zus meg os to -
ro zá sa, el  ső el esé se a ke reszt tel és ta lál -
ko zá sa Má ri á val. Ez ál tal a né zők bel ső
szem szög ből kö vet he tik vé gig Jé zus kál -
vá ri á ját, mint ha ma guk is ott let tek vol na
azok ban a szo mo rú órák ban... test kö zel -
ből meg ta pasz tal hat ják a ki vég ző osz tag
ka to ná i nak dur va sá gát, Krisz tus ér tünk
fel aján lott kín szen ve dés ét, és ke reszt ha -
lá lát. Az elő adás meg te kin té se in gye nes!

www.rakoscsaba.plebania.hu
/besnyoi-passio/

a�Palánta�Sorsfordító�alapítvány
szervezésében�bemutatjuk�a

Húsvéti csoda

Idő:�április�5.,�17:00�óra
Hely: baGI�MŰVelŐdéSI�Ház

a�beléPéS�díJtalan!
MInden�cSaládot

Szeretettel�VárunK!

című�zenés�bábjátékot

máriabesnyői passió

Az Arany János Általános Iskola és 
alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény beiratkozási időpontja:
április�19.�(csütörtök)
13–17�óra,�
április�20.�(péntek)�
8–12�óra.

a�Szent�Korona�értéKrend
követői�tisztelettel�meghívják�előadásukra�az�érdeklődőket!

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház tura (Bartók tér 3.)
Időpont: 2012. április 28. (szombat) 17 óra

Az előadás címe:
a�GondoSKodó�MaGyarorSzáG�éS�az�azt�MŰKödtetŐ�

Szent�Korona�értéKrend
előadó:�PataKI�antal,�a Szent Korona Értékrend tanítója 

turai házigazda: Kiss Mária Katalin
A Szent Korona Értékrend királyok és pártok nélküli alulról építkező gazdasági és társadalmi 

modell. Általa minden szinten az a döntés születik meg, amely minden létező legjavát szolgálja.

Februári�számunkban�a�szinkron
nyugdíjas�egyesület�adószámáról
téves�információt�kaptunk.

a�helyes�adószám:
18147579-1-13
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