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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

1394 – 2012
atartaloMból

Önkormányzatihírek
Új szemétszállítója van
falunknak, az ezzel kapcsolatos
tudnivalókat és egyéb friss
híreket gyűjtöttük egy csokorba.
/3.oldal

lelkünkbekódolt
hazaszeretet
Beszámoló falunk megemlékezéséről az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulója
/4.oldal
alkalmából.

„Megölelhetlek,óvónéni?”
Interjú Bereczki Mihályné Julika óvó
nénivel, aki 30 év gyermekek között
eltöltött nevelői munka után nyugdíjba ment.
/6.oldal
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Húsvét haj na lán a
fel tá madt Krisz tus
köszönt ránk, aki látja
szemünkben a könnyet,
a bánatot és a vágyat,
amellyel keressük Őt, az
Életet és a Reményt.
„Miértsírsz?Kitkeresel?” –
ezek a feltámadt Krisztus kérdései hozzánk, akik sírjához futunk,
mint Mária Magdolna. „Feltámadtam és újból veled vagyok!” Ezek a húsvéti öröm első hangjai.
Az Egyház arra hív meg minket az idei húsvéton, hogy újra éljük át azt a nagy ajándékot, amellyel
mennyei Atyánk, Jézus Krisztus halálában és feltámadásában jóságosan megajándékozott minket. A húsvéti angyal lelkünkre köti: „mondjátok el
testvéreiteknek” a feltámadás örömhírét ebben az
érték- és reményvesztett világban és kiáltsátok:
az Élet legyőzte a halált, a Szeretet diadalt aratott
a gyűlölet és az igazságtalanság fölött. Akit „kitéptek az élők földjéről” (Ézs:53) és akit „a mi bűneinkért szúrtak át”, mint „győző tért vissza”.
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Húsv étHajn al án

Ezért húsvéti hittel, bátran kell hirdetnünk: Krisztus él!
Nem elérhetetlen meszszeségben, hanem itt él
közöttünk Egyházában,
amely nek a ke reszt ség
által tagjai vagyunk. Itt él közöttünk vagy még inkább bennünk, hiszen sohasem hagy el: én
veletek vagyok mindennap, a világ végéig
(Mt 28:20) Bárcsak felismernék rajtunk, keresztényeken, híveken, családjainkon és egyházközségünkön, hogy a feltámadt Úr ma is szelíden
árasztja a megváltás fényét minden emberre.
A Szentlélek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, formáljon minket is húsvéti, boldog keresztényekké. Szép keresztény életünk pedig tanúsítsa a
húsvéti örömöt, az Élet és a Szeretet Evangéliumát:
Krisztusfeltámadt!Valóbanfeltámadt,

Alleluja!

Karácsondi Mihály
plébános
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Jé zus em be ri ter mé sze te a
Elérkezett a félelmetes pillanat,
miénkhez hasonló volt. A szenamelytől a világ sorsa függött. A mérlevedést azonban élesebben érezte,
gen az emberiség sorsa ingadozott.
„bizonyáraigazértisalighalmegvala- Krisztus még e percben is visszautasítmert lelki természete mentes volt a
bűn minden érintésétől. Mennyire ki,ámajóérttaláncsakmegmernehalni hatta volna a bűnös emberiségnek
intenzív volt benne a vágy – emberi mégvalaki.Istenpedigamihozzánk
szánt kelyhet. Még nem volt késő! Még
természete szerint –, hogy megme- valószeretetétabbanmutattameg,hogy mindig letörölhette volna forró homlomikormégbűnösökvoltunk,Krisztus
neküljön a bűn által megszomorított
káról a véres verítéket, és még mindig
érettünkmeghalt.”(róm5:7–8)
Isten rosszallásának lelki terhétől!
pusztulni hagyhatta volna az embert isHogy mennyi re sóvárgott lel ke a
tentelenségében: viselje a törvényszemegszabadulásra, az kifejezésre jut szavaiban: „Atyám, ha gő bűnének következményét, én visszamegyek mennyei
el nem múlhat tőlem e pohár,... legyen meg a te akara- Atyámhoz. Kiissza-e vajon Isten Fia a megaláztatás és a haláltod." „Angyal jelent meg néki a mennyből, erősítvén őt” (Luk tusa keserű poharát? Elszenvedi-e az ártatlan a bűn átkának
22:43) Az angyal nem azért jött, hogy kivegye Jézus kezéből következményét, hogy a bűnöst megmentse? Reszketve hanga szenvedés keserű poharát, hanem hogy megerősítse és zottak sápadt ajkairól e szavak: „Atyám, ha akarod, vedd el
tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen
biztosítsa Őt Atyja szeretetéről.
Ugyanaz az erő adatik mindenkinek, aki Jézus drága ne- meg, hanem a tied." Háromszor imádkozott így Jézus, háromvéért szenved, mint amely neki adatott testi szenvedése és szor riadt vissza emberi természete az utolsó, mindent meglelki gyötrelme órájában a Gecsemáné-kertben. Ugyanaz a koronázó áldozathozataltól. Lelki szemei előtt még egyszer elkegyelem, ugyanaz a vigasztalás, az a több mint emberi áll- vonult az emberiség történelme. Látta a bűnös sorsát, ha mahatatosság adatik Isten minden egyes hívő gyermekének, gára hagyná, látta az ember tehetetlenségét, a bűn hatalmát.
aki nyomorúságba és szenvedésbe jut, mint amely Jézusnak Szemlélte a világ fenyegető végzetét, és döntött: megmenti az
adatott. Sohasem maradhat magára, és sohasem veszhet el embert, bármi áron is. Elfogadja a vérkeresztséget, hogy veszendő emberek örök életet nyerhessenek. (E.G.W.: Jézus élete)
a Krisztusban bízó lélek.

A döNtÉS

A hitre vezető biztos út
HavalakicselekedniakarjaazŐakaratát,megismerhetiatanításfelől,vajonIstentőlvan-evagyénmagamtólszólok.(János7:17)
Hogyan jut el az ember a hit nagy élményére? Valami szerencsés véletlen folytán,
vagy egy felülről jövő és nem várt ajándék
révén jut valaki hitre? Nemrégiben ezt
mondta valaki nekem: „Mindeddig még
nem tudtam megragadni a megváltás
lényegét." Mire azt válaszoltam: „Mielőtt
megragadhatná azt, kell, hogy az ragadja
meg önt!" – Az Úr itt egy „megismerésről"
beszél. Ennek az a lényege, hogy az igazság valami különös erővel megragad és
fogva tart minket. Az Ige más szóval ezt
hitnek nevezi. „Ó, bárcsak én is tudnék
hinni, és cselekedni az Ő akaratát!" Az Úr
Jézus rámutatott egy útra, amelyen minden bizonnyal hitre juthatunk.
„akiakarja" – ami azt foglalja magában, hogy Isten akaratát akarja cselekedni –, az majd megismeri, hogy vajon Jé-

zus-e az Istentől küldött Szabadító, vagy
sem. Péter is ezen az úton jutott hitbizonyosságra. teljes komolysággal akarta
azt; így lett Keresztelő János tanítványa,
majd Jézust követve haladt tovább az Isten akarata megismerésének útján.
te is kíséreld meg egyszer komolyan,
hogy életedet Isten gondolatai és parancsai alapján rendezed be, s egészen biztosan felismered majd, hogy csak egyedül Jézus tudja megadni neked azt, amit
addig a magad erőfeszítései révén hiába
igyekeztél elérni. Csak egyszer értsd
meg Isten akaratát a maga teljességében és mélységében! Csak egyszer
szánd rá magad, hogy a harag és az irigység gonosz indulatait kiszakítod szívedből, csak egyszer próbáld meg, hogy
úgy szeresd felebarátodat, mint maga-

dat, és próbáld meg letaszítani énedet a
trónról. Rájössz, hogy a magad erejéből
soha sem viszed ezt végbe! Egyre inkább
csak csődbe kerülsz önmagadra nézve.
A bűntudat fokozódik, és tehetetlenséged tudata egyre jobban erősödik. Egyszer Luther Márton, aki ezt komolyan
megpróbálta, ezt a vallomást tette:
„mindig mélyebbre süllyedtem a bűnbe,
mind kevesebb jót láttam magamban, s
mind jobban foglyul ejtett a bűn". – de
így jutsz egyre közelebb a bűnösök Megváltójához, így leszel képes befogadni a
kereszt üzenetét. És Isten nyilvánvalóvá
teszi előtted Fiát, mint aki egyedül segíthet téged életre és szabadságra, békességre és örömre. Hitbizonyossággá válik
benned: csak Ő és senki más!
Lejegyezte: szt.
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újcégszállítjaahulladékotközségünkben
2012. március 6-ától kezdve egy új cég (Müll-transport Kft.)
szállítja nagyközségünkben a kommunális és a szelektív hulladékot. Az első alkalommal egy kicsit alul méretezték községünk területét, és csak egy kukásautót küldtek ki a megszokott kettő helyett, így volt, ahova csak késő este tudtak eljutni
(ráadásul, ugye, a sofőrök is csak most ismerkedtek Baggal).
A szemétszállító cég elnézést kér a kezdeti apró nehézségekért, jövő héttől már ők is két autóval fogják járni a falut, így
reményeink szerint időben végeznek a kommunális szemét
begyűjtésével. Az el nem vitt kukákat a mai nap ismételten
körbejáró kukásautó fogja begyűjteni, illetve jövő héten még a
kuka mellé zsákban kitett szemetet is elviszik kivételesen.
A szelektív szemét elszállítását is ugyanez a cég végzi,
minden hónap első szerdáján. Itt is történtek apró hibák, volt,
ahova cserezsákot nem dobtak be, volt, ahova az autó nem
jutott el. A szállító cég kapcsolattartója úgy informált, hogy a
jövő héten kedden (március 13-án) a kommunális hulladék
begyűjtésével egy időben az elmaradt szelektíves zsákokat be
fogják dobni. Amennyiben valakinek mégsem jut, az kérjük,
fáradjon be a hivatalba, ahol tudunk részére zsákot biztosítani.
A cég kapcsolattartója hozzájárult, hogy neve és elérhetősége a honlapunkon is feltüntetésre kerüljön, úgyhogy ha
bármi problémája van a tisztelt Lakosságnak a szemét elszállításával, akkor fordulhatnak hozzá is bizalommal. természetesen a műszaki előadót is „lebombázhatják” panaszaikkal,
én is továbbítani fogom azt az illetékesekhez: Müll-transport
Kft. illetékese: Hézső Péter +36-30/631-6790

GYePMesteRkerestetik!
Bag Nagyközség önkormányzata 2012. április 1-jei munkakezdéssel, megfelelő szakhatósági engedéllyel és képesítéssel rendelkező gyepmestert keres a falu ebrendészeti feladatainak ellátásához. további információk, jelentkezés a Polgármesteri Hivatal műszaki irodáján: Benedek Miklós műszaki előadónál

alakosságivíz-ésszennyvízbekötésről
Az új törvények értelmében önkormányzatunknak is meg kellett emelnie a talajterhelési díjat azoknak, akik nem rendelkeznek szennyvíz rákötéssel. Emiatt már többen felkeresték
hivatalunkat, hogy mi a pontos menete annak, hogy rákössenek a meglévő szennyvízcsatornára. A cikk alján mellékelem
a Galgamenti Víziközmű Kft. két tájékoztatóját (köszönet érte
a víziközműnek!), amelyből megismerhetők a részletek.
A rákötés természetesen nincs ingyen. A szennyvízcsatorna rákötése akár 220 ezer forintba is kerülhet (plusz a szerelvények, csövek ára), a vízrákötés olyan 60-70 ezer forintba

(plusz szerelvények, csövek). A pontos ár attól függ, hogy van-e
a telken belül kiépített szennyvízcsonk, vagy csak a telek kerítésén kívül. Az árakról, és a szennyvízcsonk meglétéről a
víziközmű ügyfélszolgálatán tudnak tájékoztatást adni.

kazánfűtőkerestetik
Bag Nagyközség önkormányzata 2 fő kazánfűtő végzettséggel rendelkező személyt keres arra az esetre, ha megnyernénk az új vegyes tüzelésű kazánunkra kiírt pályázatot. Mivel
a pályázatot nem biztos, hogy megnyeri az önkormányzat, de
nyertes pályázat esetén viszonylag gyorsan kellene lépni,
ezért keresünk most jó előre 2 fő kazánfűtőt, hogy adott esetben tudjunk nekik munkát biztosítani. Jelentkezés a Polgármesteri Hivatal műszaki irodáján.

útlezárás
tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy előreláthatóan április
10-17 között (keddtől-keddig) a Szent Imre útról nyíló, iskolához vezető templom tér (bekötő utca) teljes szélességbe lezárásra kerül az áteresz-híd karbantartási munkái miatt.
Kerülni a Kiskőrös / Kossuth Lajos utcákon lehet majd. Az
okozott kellemetlenségekért mindenkitől elnézést kérünk!

Megszületett a kÖvi határozata a nepomuki
szoborrestaurálásaügyében
A mai napon kézhez kaptam a Pest Megyei Kormányhivatal
Kulturális örökségvédelmi Irodája határozatát a dózsa
György úti Nepomuki Szent János szoborral kapcsolatban.
A határozat engedélyezte a szobor ideiglenes eltávolítását, annak kutatását és restaurálását. Most már csak a határozat jogerőre emelkedését kell megvárnunk, hogy a tényleges munkákat el tudjuk kezdeni.
Időközben felmerült annak az ötlete, hogy a szobrot ne az
eredeti helyére állítsuk vissza, hiszen ott egy kissé „el van
dugva”, hanem keressünk neki más, méltóbb helyet, például
a kultúrházunk előtti parkban. Ehhez azonban a hatóságok
csak akkor járulnak hozzá (ha hozzájárulnak egyáltalán), ha
be tudjuk bizonyítani, hogy a Nepomuki szobor már eredetileg
sem ott állt, ahol ma. (Volt olyan vélekedés, hogy ezt a szobrot eredetileg a templomkertben állították fel, és csak később
került a mai helyére.) Épp ezért ismételten kérem a tisztelt
Lakosokat, hogy akinek bármilyen képi, vagy írásos anyag van
a bagi Nepomuki Szent János szoborról, akár olyan, ami a
restaurálásban segíthet, akár olyan, ami azt bizonyítja, hogy
nem a mostani helyén állt annak idején (vagy épp ellenkezőleg: azt, hogy már régen is ott magasodott), kérem, hogy valamilyen módon juttassa el hozzám. Köszönöm!
Benedek Miklós

Weboldalajánló:

www.kiskerek.hu – Galga mente katalógusa
Új regionális portál, amely a Galga mente településein tevékenykedő kiskereskedések, vállalkozások,
szolgáltatások összefoglalását tűzte ki célul, hogy a lakosság könnyen rátalálhasson lakóhelyünk
környezetében azokra a lelőhelyekre, ahol termelőktől vásárolhatunk minőségi élelmiszereket,
termékeket, illetve hozzáértő szakemberektől rendelhetünk meg szolgáltatásokat. A katalógus rendszerben való szereplés a térség szolgáltatóinak ingyenes, jelentkezni az info@kiskerek.hu e-mail
címen, a 06-20-446-4850-es telefonszámon, ill. a honlapon található űrlap kitöltésével lehetséges. www.kiskerek.hu
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„Lelkünkbe kódolt hazaszeretet”
az 1848/49-Es forradalom és szabadságharc évfordulóját ünnEpEltük

Először a temetőbe mentünk, ahol a Himnusz eléneklése után Benedekné Boda Regina tanítónő
mondta el ünnepi beszédét Lázár Lajos honvéd tüzérfőhadnagy sírjánál. Beszélt Lázár Lajos életéről, majd az
alábbiakat mondta: „Március 15-ét a legtöbb magyar legfontosabb ünnepünknek tartja. Az ok talán a lelkünkbe
kódolt hazaszeretet és szabadság utáni vágy. „Szabadság
vagy halál!” – olvasható sok emlékművön. A mai kor emberét a szabadság szeretete nem állítja ilyen komoly választás elé. de mi a helyzet a hazaszeretettel? … A hazaszeretetet nem csak sorsdöntő események alkalmával
lehet gyakorolni. Éljük meg a hazaszeretetet szűkebb hazánk, a Galga mente és Bag szeretetében itt és most!
Szeretem a hazámat, amikor gyermekként megismerem történelmét, irodalmát, zenéjét és táncait. Szeretem a hazámat, amikor pedagógusként, szülőként,
nagyszülőként mindezeket megismertetem az utánam
jövő generációval.
Szerencsére a hazaszeretetre rengeteg példa van
Bagon. Vannak, akik fotók ezreivel, cikkek százaival próbálják megőrizni e kis falu életét, történelmét az utókor
számára. Vannak, akik a magyar irodalmat képesek
magas szinten színpadra vinni és ezzel közelebb hozni
kicsikhez és nagyokhoz. Vannak, akik a népmeséket
hozzák újra közel, és szerettetik meg varázslatos bábjaikkal és bábjátékukkal. Vannak, akik olyan gyönyörűen
énekelnek népdalokat, hogy az, a kissé más zenéhez
szokott mai fiatalok szívét is megérinti. Vannak, akik
ecsetet ragadva próbálják megragadni e táj szépségét,
vagy más képzőművészeti ágakban jeleskedve erősítik
bennünk a hazaszeretet érzését. Vannak, akiknek szorgos keze nyomán népviseletünk remélhetőleg még nagyon sokáig fennmarad, és nem utolsó sorban vannak,
akik olyan fergetegesen tudnak néptáncokat előadni,
hogy attól bárki elfelejti minden búját-baját, és legszívesebben maga is táncra perdülne.
Szeretem a hazámat, ha a körülöttem élő embereket segítem, és szeretem, ha hazai termékeket vásárolok még akkor is, ha drágább, mint ahogy ezt annak idején a reformkorban Kossuth kezdeményezésére a Védegylet tagjai tették. Szeretem a hazámat, ha önként,
szabadidőmből áldozva teszek valamit a közösségért,

tisztelt Ünneplő Közönség!
A kokárda melyet ma viselünk a szívünk fölé tűzve, 1848. március 15-e emlékének
megőrzését, az események felidézést hagyományozza ránk. Az elsőre sokaknak
unalmasnak tűnő hagyományőrzés kifejezés mögött múltunk és kultúránk szellemének őrzése áll. Ez
a szellemiség nem más, mint hősiesség, önfeláldozás, a haza- és Isten szolgálata, szeretete. Az egész ország ünnepel
ezen a napon: a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük.
Március 15. jelkép, mely nemzetünk szabadságszeretetét,
szabadság utáni vágyát fejezi ki.
Általános iskolás voltam, mikor készültünk a március 15-ei
ünnepségre. Egyszerre, teli torokból ordítottuk diáktársaimmal
a 12 pontot, és hogy „Szabadságot az országnak!” Gyerekként
tudtuk, hogy valami nagy dolog történt egykor, és hogy ez meghatározó az életünkben. Számomra ez az egész akkor a felnőttek világához tartozott. Éreztem, hogy benne vagyok, de csak a
felszínen. Nem értettem még akkor, mért is olyan fontos ez az
ünnep a nemzetünk számára.
A magyarság több mint 150 évvel ezelőtt megélte azt a ritka pillanatot, mikor egy nemzet minden tagja igazán összefog
s egy cél motivál mindenkit. Mentek, mert egy közös tűz lobogott bennük: a hazaszeretet. Mentek, s megcselekedték, mit
megkövetelt a haza. Mentek, s 1848. március 15-én megszületett a Magyar Szabadság. Fontos feladatunk mai is, amelyre
március 15-e emlékeztet bennünket: a haza, a nemzet megbecsülése és iránta való hűségünk, a nemzetünkért érzett felelősségünk. Ma Magyarországon sokan mondják: a hazafiság
valami régi, ócska holmi, talán már múzeumi vitrinbe való. Sokan legyintenek rá, vagy nevetnek rajta. A hazafiság azonban
nem ilyen ócska holmi, hanem ma is nemzetet fenntartó erő!
Eszembe jutnak őseim, magyar őseink, milyen tisztelettel,
elfogultan és könnyes szemmel tekintettek fel a magyar nemzeti lobogóra vagy a kokárdára. A magyar hagyományokra, a
magyar értékekre, a magyar érzésekre. Manapság, amikor
fönnmaradásunk, fölemelkedésünk lehetőségeit kutatjuk,
gyakran megfeledkezünk róla, hogy közben nekünk olyan értékeink is vannak, melyeket soha senki sem tudott tőlünk elidegeníteni: nyelvünk, zenénk, irodalmunk, művészetünk — egyszóval a kultúránk. Országokat szét lehet darabolni, de a közös szellemi javak, hagyományaink, múltunk emlékének őrzése, bárhol legyünk is a nagyvilágban, egy néppé, egy nemzetté kovácsolnak bennünket. Hagyományaink megőrzése, gyarapítása az elkövetkezőkben tehát létkérdés lesz számunkra.
Ezt meg kell tartani, mert ez a kultúra, ez az örökség
lesz az, ami a jövő évezredben is fent fog tartani bennünket,
MAGYAROKAt!
Elengedhetetlen, hogy ne a magyar értékeket, a magyar
hagyományok megbecsülését állítsuk életünk középpontjába.
Legyünk büszkék ezekre, MAGYARSÁGUNKRA, 1848 hőseire,
amit nekünk kell továbbörökíteni gyermekeinkre és unokáinkra. tehát megőrizni és továbbadni! Nekünk, a 21. század gyermekeinek, ez a legtöbb, amit tehetünk a hazánkért.
Hát, cselekedjük meg!
Benke Zoltánné

Fotó: www.bagiiskola.hu
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ha mással nem, azzal, hogy részt veszek ünnepein,
rendezvényein, jelenlétemmel buzdítva a rendezőket és a szereplőket, hogy fontos, amit tesznek,
hogy szükség van a munkájukra, hogy érték számomra is, amit színpadra visznek.”
Az ünnepi beszéd után a civil szervezetek megkoszorúzták Lázár Lajos sírját, majd fáklyás kísérettel átvonultunk a Hősök terére, ahol szintén elhelyezték az emlékezés koszorúit. Itt is, mint a temetőben a Szinkron Nyugdíjas Egyesület kórusa énekelt 48-as népdalokat a koszorúzás ideje alatt. Innen
a művelődési házba vonultunk, hogy megtekinthessük az ünnepi műsort.
A színvonalas ünnepi műsort a Faforgács Színtársulat és az általános iskola tanulói adták elő igen
nagy sikerrel. A gyermekeket Gódorné Szilágyi
Magdolna, Horváthné Maczkó Katalin és Sima István
tanították be. Benke Zoltánné az 1848-as forradalom és szabadságharc fontosságáról és mai hatásairól beszélt.
A műsort a Muharay Elemér Népművészeti
Együttes fergeteges, újszerű koreográfiájú tánca és
a Szózat eléneklése zárta. Mindannyian úgy éreztük,
hogy méltó módon emlékeztünk meg nemzetünk
legnagyobb ünnepéről. Köszönjük a rendezőknek és
a szereplőknek munkájukat. Köszönjük a polgárőrség és a rendőrség segítségét is, amellyel biztosították a rendezvény zavartalan lebonyolítását.

Baczoniné Felszeghy Katalin

A Helytörténeti Baráti társulat megemlékezése

A Helytörténeti Baráti társulat tavaszi nemzeti ünnepünk reggelén, hagyományosan
8 órakor tartotta meghitt, családias hangulatú megemlékezését a Bag 600 éves
emlékműnél (turul szobornál). A Himnusz éneklése után Balázs Gusztáv elnök idézte
fel az 1848. március 15-i forradalmat, majd a vívmányainak védelmében folytatott
szabadságharcot. Néhai dr. Balázs József kutatásai alapján felelevenítette az 1849.
évi tavaszi hadjárat Galga menti és bagi eseményeit. Befejezésül a Kossuth Lajos azt
üzente, majd Pap-Váry Elemérné: Hiszek egy... kezdetű dalok éneklése közben
Hőnig Antal és Sima József koszorúzott.
Kép és szöveg: Balázs Gusztáv
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bErEczki mihályné julika:
„azért hiányoznak az óvodásaim”

„MEGöLELHEtLEK,
ÓVÓ NÉNI?”
– Kérlek, mutasd be olvasóinknak gyermekkorodat,
családodat.
– Ősi bagi családból származom, én is itt születtem Bagon.
Két testvérem van, Imre cserépkályhás, Margit nővérem már
nyugdíjas.
Az általános iskolát Bagon végeztem, egy osztályba jártam Jamrik Lászlóval és Balázs Klárával is, aki később a főnököm lett. Sajnos a szüleim korán meghaltak, így az általános iskola után munkába álltam az Északi Járműjavító Intézetbe. Közben a nővérem férjhez ment, és akkor vele mentem
Ceglédbercelre. Ott is mentem férjhez 18 évesen. Első gyermekem, Krisztina is ott született 1971-ben. A gyes alatt kezdtem el estin a török Ignác Mezőgazdasági Szakközépiskolát,
ahol később érettségit szereztem. Ez alatt az időszak alatt
szóltak a berceli óvodából, hogy lenne számomra képesítés
nélküli óvónői hely, amit én boldogan el is fogadtam. Ám ez az
állás csak időszakos volt, ezért elvégeztem egy 1 éves könyvelői tanfolyamot. Azután kiderült, hogy mégis maradhatok az
óvodában, ezért jelentkeztem és fel is vettek a kecskeméti
óvónőképzőbe, melyet 1979-ben végeztem el.
Sajnos a házasságom megromlott, így közös megegyezéssel elváltunk, és én áthelyezéssel a bagi óvodába jöttem át.
Rövidesen megismerkedtem a második férjemmel, l980-ban
meg is házasodtunk és Bagra költöztünk. A férjem buszvezető. 1984-ben született meg 2. leányom, Éva.
Krisztina lányom a saját boltjában dolgozik, Évike fodrász. Krisztinának 2 gyermeke van, Csabi 21 éves, Vivi 18,
mindketten tanulnak még.
– beszélj,kérlek,abagióvónőiéveidről,élményeidről.
– Szerettem itt dolgozni. Szinte minden óvónővel voltam
párban 1-1 csoportban, de a legtöbbet Bakonyiné dobos Ilike
óvó nénivel dolgoztam, aki sokat segített a mindennapi munkában, nagy volt közöttünk az összhang.
Ilike igen képzett volt, főleg ének-zenében. Én inkább a matematikai, környezetismereti nevelést-oktatást szerettem, az
irodalom pedig mindkettőnknek kedves foglalkozás volt, ezért

is egészítettük ki olyan jól egymást. Azonkívül mindketten fontosnak tartottuk a gyerekek között és egymás között is a kölcsönös tiszteletadást és igazságosságot, egymás megbecsülését. A hosszú évek alatt soha nem mentünk úgy haza, hogy
bármelyikünkben is valamilyen tüske, rossz érzés maradt volna
bármiért is, ezért tudtunk olyan egyöntetűen hatni a csoportjainkra. A gyerekeink között is jó barátságok szövődtek, családias
volt mindig a légkör nálunk, emiatt kialakult a gyerekekben a
kölcsönös bizalom, megértés és tolerancia egymás iránt.
Különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy csoportjainkban soha
ne legyen se túlzottan kiemelt, se kirekesztett gyermek.
örülök, hogy óvodánk vezetői mindig fontosnak tartották a
hagyományok megismertetését és őrzését. A népi gyermekjátékok, dalok, természetes anyagok mind-mind segítettek a
gyerekek személyiségének sokoldalú fejlesztésében és a helyes szokásaik kialakításában. Súlyt fektettünk arra is mindvégig, hogy hogyan, milyen módon, stílusban beszéljenek a
gyerekek egymással, a felnőttekkel és a szüleikkel is. Ebben
persze mi is példát adtunk, óvónők, hogy tudjanak helyesen
kérni, megköszönni bármit.
– Meséljarról,volt-eigazánszívetmelengetőélményed
agyerekekkela30évespályafutásodalatt.
– Ó, rengeteg ilyen élményben volt részem a hosszú évek
alatt! Például egyszer családlátogatásra mentünk ki egy roma
családhoz, s miközben beszélgetünk a szülőkkel, a kislányuk
odaszaladt hozzám és megkérdezte: „Megölelhetlek, óvó néni?” Én boldogan öleltem magamhoz, és tudod, azóta is jó a
kapcsolatom avval a kislánnyal, pedig már régóta iskolába jár.
Amikor naponta beértem az óvodába, a csoportom tagjai
minden esetben mosolyogva szaladtak elém és öleléssel is köszöntöttek, így fejezték ki a szeretetüket. Most, miután nyugdíjba mentem és ellátogattam az óvodába, egy volt óvodásom
meglátva engem ezt kiáltotta: „Nyissátok ki a kaput, mert megjött az óvó nénim! … Hol voltál ilyen sokáig?! Foghatom a kezed
és mehetek veled?” Meghatódtam, megfogtam a kezét, ő pedig
mindenhova jött velem. tudod, egy nagyon hátrányos helyzetű

2012 ÁPRILIS

inteRjú

roma családból származott, elősző évben az én csoportomban volt. Ez a ragaszkodás is azt igazolta, hogy milyen fontos
az egyéni fejlesztés, nevelés a gyermekek számára, és hogy
szeretettel szinte mindent el lehet érni mindenkivel. A gyerekek ugyanis 6 éves korig a legképlékenyebbek, ezért nem
mindegy, hogy mit hogyan kapnak, milyen alapokkal indulnak, hiszen erre épül az iskolai oktatás-nevelés és az egész
további életük is. Ők a jövő nemzedéke, ők lesznek majd a
képviselőink, vezetőink, és olyan emberré válnak, amilyenné
mi neveltük őket. Ezért a legnagyobb értéke a hazának a
gyermek, ezért kell nagyon meggondolni, hogy milyen körülményeket teremtenek az ifjúság nevelésének és oktatásának.
Egy nagy lélekszámú csoportban nem lehet olyan személyre
szabott fejlesztést végezni, mint egy kisebb csoportban, ezt
mindenkinek be kellene látnia. Én azért remélem, hogy a volt
óvodásaim szeretik majd egymást, a természetet és a hazájukat úgy, ahogy mi tanítottuk őket. Azt pedig nagyon jónak
tartom, hogy a szülők megértve a mi céljainkat igyekeznek
minél több dologban támogatni az óvónők munkáját, hiszen
csak együtt érhetünk el igazán jó eredményt.
– továbbitervek,célok?
– Mivel eddig a munkám miatt a családom mindig háttérbe szorult, most minden energiámmal feléjük fordultam. Boldogan vagyok az unokáimmal. Mellette kertészkedem, gondozom az állataimat és pihengetek is. Azért elárulom, hiányoznak az óvodásaim, és mindig örülök, ha
eggyel-eggyel találkozhatok.
abagiHírlapésamagamnevébeniskívánokatovábbiéletedhezjóegészséget,sokboldogságotésörömB.F.K.
telitalálkozásokat!
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SzIeSportcsarnok,GödöllőPáterKárolyút1.
Jegyekkaphatók: www.jegy.hu-n.GödöllŐn: asportcsarnokban,abelvárosi
jegyirodában,aVárosikönyvtárban,azIbuszirodábanésarégióművelődésiházaiban.
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Az aszódi rendelőintézet
felújítási munkálatairól
tiszteltbetegeink,támogatóink!
A Legyen az ön Szívügye is Alapítvány főbb
bevételei az önök jóvoltából az alábbiak
szerint alakultak:
2011:
– 340 300 Ft Bankszámlára történt kisebb befizetésekből
– 510.000 Ft – aszód jótékonysági délután
– 300 000 Ft – Iklad jótékonysági délután
– 130 000 Ft – Iklad Evangélikus Egyház gyűjtéséből
– 190 000 Ft –Galgahévíz jótékonysági est
2012:
– 250 000 Ft – Hévízgyörk jótékonysági est
– 306 000 Ft – domony jótékonysági rendezvény
Köszönjük a fent felsorolt települések vezetőinek, hogy
vállalták a rendezvény megszervezését, lebonyolítását és lakosainak felkérését a támogatásra!

ilyenjelentőséggelbíratermészetbenfelajánlottjuttatás:
– A rendelőintézet betegvárójának festése-mázolása
– A világítótestek cseréje a folyosókon
– A tetőcserepek szükség szerinti cseréje, a tetők javítása,
mind a tüdőgondozón, mind a rendelőintézeten
– A vízvezetékrendszer szakaszos javítása, a melegvízellátás
optimalizálása
A festést tégen Gábor szobafestő szervezte meg felkérve
néhány szobafestő kollégát, akit név szerint az alábbiak:
Gregus István, Gács Kálmán, Majoros János, Majoros Péter,
Urr László, Kaspár Krisztián, Kovacsik Balázs. A festési
munkák díja összesen 400 000 Ft volt.
A festéshez szükséges anyagokat biztosította Péter
Lajosné festékbolt (lakótelep), Búzás János Vörpi üzlet, Márta Árpád, deko festék diszkont, Vaigel Zoltné Galgafesték ‘96
Kft, Langa Gábor Verseg tüzép. Anyagköltség hozzájárulásuk
fejenként 20 000 Ft volt.
A festés utáni takarítási munkákban jelentős szerepet
vállalt Németh tibor Kartalról.
tóth József Kartalról a tetők javításával, ácsmunkával 25
000 Ft értékben támogatta, Bodó Gyula Kartalról a vízvezeték
szereléssel 30 000 Ft értékben segítette meg a Rendelőintézetet. delijózsef bagrólavillanyszerelésimunkákkalésaz
ahhozszükségesanyagbiztosításávalszinténjelentősentámogattaazintézetünketésezenkeresztülÖnöket.azelvégzettmunkaértéke220000Ft.
A természetbeni felajánlásoknak köszönhetően az alapítvány rendelkezésére álló pénze elég volt a – régen aktuálissá vált – várótermi padok cseréjére, az ANtSZ előírásainak
megfelelően a textil függönyök kiváltására.
Legközelebbi tervünk a betegmosdók rendbetétele. A későbbiekben is örömmel vesszük felajánlásaikat, legyen az
pénz, szakipari vagy segédmunka, beépíthető anyag. Minden
változás, amit már most is látható a betegek komfortját javítja, az ellátás színvonalát emeli, önöknek az önök pénzéből
hajtjuk végre. Az alapítvány kuratóriuma ebben a folyamatban csak közvetítői szerepet tölt be.
Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki bármilyen formában
is a pozitív változások mellé állt és állni fog! Az alapítvány kuratóriuma és a rendelőintézet összes dolgozója nevében köszönjük
Az alapítvány kuratóriuma
mindenki segítő támogatását!
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tűrhEtEtlEn
közbiztonság
Bagon, sajnos visszatérő problémát
jelentenek a sorozatos betörések,
lopások. Az elkövetők minden mozdíthatót elvisznek, ami nem mozdítható, azt tönkreteszik, lerombolják,
felgyújtják, nem törődve mások testi
épségével, egészségével.
Az időseket és gyerekeket megfélemlítik, pl.: fényes nappal az idősek házát, az ott élők szeme láttára
kirabolják, ha szólni mernek megfenyegetik, megfélemlítik őket.
A gyerekeket az iskolában, az iskolából vagy az iskolába vezető úton
megfenyegetik, megverik, csoportosan támadják a nem közéjük tartozókat. Reggelente iskolába vonuló
útvonalon a kisebbséghez tartozó
gyerekeket 8-10 kutya kíséri, nem a
kisebbséghez tartozó gyerekeket
szülői felügyelettel lehet iskolába
vinni, mert félnek a kutyáktól, és a
kisebbségtől.
A dutka-dűlőben már nincs épp
kerítés, amit a tulajdonos kijavít rövid időn belül lerombolják, a hasznosítható anyagot pénzé teszik, amit
nem tudnak értékesíteni, az megtalálható Bag határába szétszórva.
Nem riadnak vissza a falu belső
utcái lakóinak kirablásától sem. Itt is
törnek, zúznak, rabolnak, visznek
mindent, ami mozdítható. Ha bárki
közbe mer szólni azt megfenyegetik,
sőt, több alkalommal volt rá példa,
hogy meg is verik. Ha a házat kutyák
védik megmérgezik, vagy nehéz vágó
szerszámmal (pl. ásó) földarabolják
(erre példa volt a dutka-dűlőben).
több helyről, több alkalommal
vízórákat loptak el.
A temető-dűlőtől, a Keresztfadűlőn át, a dutka-dűlőig tüzet okoztak,
amely a kerteket, sőt az udvarokat is
elérte, ezért sok ház volt veszélyben.
Kérjük, ha valamit észlel értesítse az alábbi szerveket:

baGIPolGárŐrSéG
06-30/62-10-210,
06-30/51-56-945
aSzódI rendŐrŐrS
28/400-012

innen-onnan
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GYERMEKEINK EGÉSZSÉGÉÉRt
az Iglice napközi otthonos óvoda
gyűjtést szervez sószoba kialakításáraarégiún.hetedikcsoportszobájában.
A sónak nagy szerepe van a szervezet
ionháztartásának szabályozásában, és
fertőtlenítő hatása is jelentős. Sóterápia alkalmazásával az alábbi betegségek tünetei csökkenthetők: légúti megbetegedések, légúti allergiák (pollen,
toll, pihe stb.), szénanátha, asztma,
nátha, hörghurutgyulladás, arcüreggyulladás, dohányzás okozta irritációk,
horkolás, szívritmuszavar, vérnyomás
szabályozás, alvászavar. A szobát az
óvodások rendszeresen igénybe vehetik, ott tarthatnak egy-egy foglalko-

zást, így jótékony hatását mindenki
élvezheti, így csökkenhet a megbetegedések száma, a vírusfertőzések lehetősége, és minden gyermek az óvodában egészségesebb lesz.

azóvodavezetéseszeretné,haasószobagyereknapraelkészülne,ehhezkérik
azönöksegítségét,felajánlásait,amelyeketakövetkezőmódonjuttathatnakel
azóvodábaasószobajavára:
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.

A Víz világnapja az oviban
eddigaFöldnapja,valamintaMadarak és Fák napja volt az, amely hagyományként szervesen kapcsolódottazóvodaiéletünkbe.ezmostkibővült, ugyanis a Víz világnapja alkalmából egy egész hét a „Víz” jegyében telt. az óvó nénik más-más
módon közelítették meg a témát,
amely környezetvédelmi szempontbólisigenjelentős.
A gyerekek sokrétű ismeretekhez jutottak tapasztalás útján, hisz különböző kísérleteket, vizsgálódásokat végeztünk a vízzel. találós kérdések sora serkentette gondolkodásra őket,
valamint versek, dalok, mesék is elhangoztak a témával kapcsolatban. Ez
utóbbiak a gyerekek érzelmeire alapozva segítették, hogy ráébredjenek
arra, hogy ők is tehetnek környezetükért pl.: takarékoskodás a vízzel, a víz
tisztaságának óvása stb.
Különböző kincseket gyűjtöttünk
össze kavicsokból, tengeri kagylókból,
csigákból stb. Ezeket az előtérben helyeztük el egy polcon, melyet minden
csoport meglátogatott. Egy kép segítségével a víz körforgásáról is beszélgettünk. A nagycsoportosok egészen a
Galgáig túráztak, így közvetlenül ter-

mészetes közegben vizsgálódhattak,
és jutottak hasznos információkhoz. A
hét folyamán a gyerekek nagyon sok
okos gondolattal járultak hozzá a téma
kibontásához. Számtalan dolgot soroltak fel, hogy miért is nélkülözhetetlen
minden élőlény számára a víz, s valóban
nagyon is helytálló az alábbi idézet:
„Se ízed, se zamatod, nem lehet
meghatározni téged, megízlelnek
anélkül, hogy megismernének. nem
szükséges vagy az életben: maga az
életvagy.” Saint-Exupéry
Szeretnénk, ha a Víz világnapjáról
való megemlékezés hagyománnyá válna és gazdagítaná óvodánk életét.
Palagalászlóné
Magdióvónéni
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szolGáltató

orVoSoK

állatIüGyeK

HázIorVoSoKrendeléSIIdeJe
I.számúrendelő:Hősöktere1.
dr.balatoniGyöngyi.
tel.:+36/28-504-215.

II.számúrendelő:dózsaGy.u.53.
dr.csékeIbolya
tel.:+36/28-408-031

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

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

naPPalI,éJSzaKaIéSHétVéGIüGyelet
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a turai Központi
Ügyelet látja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek
délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. Címe:tura,
Petőfitér2.telefon.:104
aFoGorVoSrendeléSIIdeJe
dr.szabóMelánia(Bag, Hősök tere 1.) telefon: +36/28-409-670
Rendelésiidő:hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig,
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig.

üGyeleteS
állatorVoSoK:
dr.szőkezsolt.
Kartal, Felszabadulás u. 197.
tel.: +36 20 956-6529
dr.némethMihály.
Aszód, Kossuth Lajos u. 62.
tel.: +36 30 275-4718
dr.Mártonjános.
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
tel.: +36 30 400-9819
ebrendéSz,állatMentŐ:
siposjózsef. 2115
Vácszentlászló, Erdő u. 75.
tel.: +36 20 203-2359
e-mail:
ebfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu

Hozza mozgásba vállalkozását! HIrdeSSenabaGIHírlaPban!
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KÉt GYŐZELEM, KÉt döNtEtLEN
igazolásokabagitC-ben
érkezett:Zalaegerszegi Roland (Ausztria).
távozott: Müller Péter, tóth P. Gábor (Aszód), Katona Miklós (Galgahévíz), Sóss Csaba, tóth László (Héhalom), Zsóka Viktor (Hévízgyörk).
örKény–baG1–1(0–1)
örkény, 200 néző. Vezette: demeter M. /8; 8/ (Kovács L. R., Bíró Zs.)
örKénySe: Fűz E. 5 – Péntek J. 6, Szente t. 6, Egervári K. 7,
Nyeste d. 6 – Jenei O. 5 (Béres G. 0,80. p.), Nagy Zs. 6 (Mezei Gy. 0,
90. p.), Ulicska Zs. 7, Csurka Á. 4 (Balog F. 0, 65. p.) – Balla M. 6, ÁcsK.
6. Edző: Ozsváth Ferenc.
baGItc’96:Endrődi P. 7 – Nyári G. 7, Gráczki P. 6, Pávics d. 6
(Simó A. 0, 65. p.), Szánási I. 6 –Hegedus Cs. 6 (Erdélyi J. 0, 77. p.),
Maros Sz. 7, Száraz R. 6 (Budai K.0, 65. p.), Fülep N. 6 (Nagy IIPéter
0, 65. p.) – Szekula F. 6, Pálinkás G. 6 (tóth Levente 0, 71. p.). Edző:
tóth László.
Gól:Ács K., ill. Pálinkás G. SárGalaP: Ulicska Zs., Csurka Á.,
Nagy Zs., ill. Száraz R., Szekula F., Szénási I.
A 48. percben, 1–1-es állásnál az örkényi Jenei Ottó 11-esét a
bagiak kapusa, Endrődi Péter hárította.
ozSVátHFerenc: Egyértelműen győzelmet szalasztottunk el.
Miértmaradtelazelsőtavaszisiker? többet támadtunk ugyan
ellenfelünknél, de sajnos tizenegyest hibáztunk, illetve a döntő pillanatokban kimaradtak a lehetőségeink.
tótH láSzló: Ugyan nem érdemeltünk győzelmet, de mindez
igaz ellenfelünkre is. Akkor lesz igazán jó a csapat, ha az ilyen mérkőzéseket is képes lesz majd megnyerni.
Miregondolkonkrétan?– Például arra, hogy ilyen szerencsétlen
védelmi hibából legközelebb lehetőleg ne kapjunk gólt.
baG–HéVízGyörK3–0(2–0)
Bag, 250 néző. Vezette: Kelemen I. /7; 7/ (Sinka Sz., Suscsák J.)
baGItc’96: Endrődi P. 0 – Nyári G. 8 (Katona K. 0, 82. p.), Gráczki
P. 7, Budai K. 7 (Száraz R. 0,72. p.) – Simó A. 7 (tóth Levente 0, 72. p.),
Hegedűs Cs.7–2=5, Balogh J. 7, Maros Sz. 8, Fülep N.8 – Pálinkás G.
8 (Nagy II Péter 0, 72. p.), Szekula F. 7 (Erdélyi J. 7, 56. p.). Edző: tóth
László.
HéVízGyörKSc:Ráfel d. 4 – Balázs Á. 4, tóth F. 4, terjéki d. 4,
Kovács M. 4 – tasnádi t. 4, Kustra G. 0 (Kovács d. 4, 23. p.), Varga 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 szünetben). Edző: Erdős Miklós.
Gól:Hegedűs Cs., Maros Sz., Pálinkás G. SárGalaP:Szekula
F., ill. Zsóka V., terjéki d., Balázs Á. KIállítVa:Hegedűs Cs. a 33.
percben (szándékos kezezésért).
tótH láSzló: A mérkőzést végül sokkal könnyebben nyertük
meg, mint amire előzetesen számítottunk.
Mi lehetett ennek az oka? Azt hiszem, sikerült meglepnünk a
hévízgyörkieket az új szerkezetű, támadóbb felfogású játékunkkal,
amelynek meg is lett az eredménye. Bevallom, többet vártam ellenfelünktől, ettől függetlenül sok sikert kívánok nekik a folytatásban!
erdŐS MIKlóS: Meglepő volt számomra csapatom motiválatlansága, amely egy ilyen nagy hagyománnyal bíró szomszédvárrangadón különösen érthetetlen.
Miokozhattamindezt? Ezúttal is széllel szemben kellett futballoznunk, és ugyan közel hatvan percen át emberelőnyben játszhattunk, de így sem tudtunk a kapuba találni, amely mindent elmond a
teljesítményünkről.
ÚJlenGyel–baG0–0
Újlengyel, 200 néző. Vezette: Mátéffy R. /5; 4/ (tímár M., Szigecsán N.
ÚJlenGyeldSe: Magyar Á. 0 – Kerényi Zs. 5, Ásoth d. 5, Kocsis t.
6, tóth László 5 – tóth P. 5, Schuster R. 6, tóth I. 5 (Cserna G. 0, 82.
p.) – Szentgyörgyi R. 4 (Csiszár B. 0, 82. p.), Gerebenics N. 4, Feczesin
I. 5. Edző: Németh tamás.

baGI tc ’96: Endrődi P. 0 – Nyári G. 7, Gráczki P. 6, Budai K. 6,
Szénási I. 5 (Ocskai Z. P. 6, a szünetben) – Simó A. 5 (Pávics d. 6, 48.
p.), Balogh J. 6, Maros Sz. 6 (Nagy II Péter 6, 58. p.), Fülep N. 6 –
Pálinkás G. 6 (Zalaegerszegi R. 6, 58. p.), Szekula F. 6 (tóth Levente
0, 74. p.). Edző: tóth László. SárGalaP:tóth László, ill. Simó A., Balogh J., Szekula
F.néMetHtaMáS: Nem volt jó a mérkőzés. Az erősen döntetlenszagú találkozón az egyetlen pozitívum az volt, hogy nem kaptunk
gólt. Reális a pontosztozkodás.
tótHláSzló – Inkább a mezőnyben dominált mindkét csapat, de
összességében úgy érzem, Újlengyelben hagytunk két pontot. Sok sikert kívánok a hazaiaknak a továbbiakban!
GödöllŐISK–baG0–1(0–1)
Gödöllő, 150 néző. Vezette: Kóródi II L. /6; 3/ (Simon J., Berendi t. Cs.)
GödöllŐISK: Sipeki I Attila 6 – Kerecsényi F. N. 6, Hevesi M. 7,
Somogyi A. 6, Csernyák t. 7 – Miranda F. 6, Bánki E. 7, Kővári P. 6
(Kurunczi d. 0,71. p.), Kovács M. 6 – Czuczor A. 6, Sipeki II Attila 6.
Edző:Lovrencsics László.
baGItc’96: Endrődi P. 0 – Nyári G. 7, Gráczki P.7, Ocskai Z. P. 7,
Budai K. 0 (Simó A. 7, 29. p.) – Hegedűs Cs. 7, Maros Sz. 7 (tóth Levente 0, 69. p.), Balogh J. 7, Fülep N. 7 (Száraz R. 0, 76. p.) – Szekula
F. 8 (Erdélyi J. 7, 60. p.), Pálinkás G. 7 (Zalaegerszegi R. 0, 68. p.).
Edző:tóth László.
Gól: Szekula F. SárGalaP:Kerecsényi F. N., Bánki E., ill. Ocskai Z. P., Pálinkás G., Szekula F., Zalaegerszegi R., Simó A.
loVrencSIcSláSzló:Irreális körülményekközött, orkánerejű
szélben tipikusan egygólos mérkőzést játszottunk a Baggal, és sajnos ezt a találatot nem mi szereztük meg. Gratulálok ellenfelünknek
a győzelemhez, mi pedig megyünk tovább a megkezdett úton.
tótH láSzló: A kettős kötődés miatt többünk számára
presztízs jellegű volt a mérkőzés. örülök, hogy győztesen jöttünk ki
belőle, s remélem, sikerül átmentenünk az eredményességet a továbbiakra is. Gratulálok csapatomnak és a hazaiaknak, valamint
edzőkollégámnak, Lovrencsics Lászlónak! Köszönjük a hazaiaknak,
mindenekelőtt Morvai Lászlónak a mérkőzést követő szíves
vendéglátást!

infó: Sportszelet

atabellaálláSaMárcIuS31-én
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CsaPat

M GY d

NK Kinizsi tL FC
Alsónémedi SE
Pilisi LK
Gödöllői SK
bagitc'96
Verőce SE
Újlengyel dSE
Veresegyház VSK
Kisnémedi
Budakalászi MSE
Felsőpakony
tárnok KSK
Sülysáp KSK
örkény SE
Hévizgyörk SC
Bugyi SE

19 13
18 11
18 8
19 9
19 8
18 8
18 8
18 7
18 6
18 5
19 4
18 4
19 5
19 3
18 4
18 2

v lG kG Gk

5 1
6 1
8 2
4 6
5 6
4 6
4 6
4 7
3 9
6 7
8 7
8 6
3 11
8 8
3 11
5 11

59
49
44
31
32
36
41
29
29
26
34
23
29
18
30
22

P

20 39 44
30 19 39
19 25 32
27
4 31
26
6 29
25 11 28
39
2 28
30 -1 25
35 -6 21
35 -9 21
31
3 20
32 -9 20
43 -14 18
27 -9 17
51 -21 15
62 -40 11

M: Mérkőzés, Gy: Győzelem, d: döntetlen, V:Vereség, lG: Lőtt gól,
KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
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ISKolaI
beiratkozás
Az Arany János Általános Iskola és
alapfokú Művészetoktatási
Intézmény beiratkozási időpontja:

április19.(csütörtök)
13–17óra,
április20.(péntek)
8–12óra.

1%

Februáriszámunkbanaszinkron
nyugdíjasegyesületadószámáról
tévesinformációtkaptunk.

ahelyesadószám:
18147579-1-13

máriabesnyői passió

aPalántaSorsfordítóalapítvány
szervezésébenbemutatjuka

Húsvéti csoda
címűzenésbábjátékot

Idő:április5.,17:00óra
Hely: baGIMŰVelŐdéSIHáz

abeléPéSdíJtalan!
MIndencSaládot
SzeretettelVárunK!
IMPreSSzuM
kiadó:bag nagyközség önkormányzata
szerkesztők:könczöl rita, baczoniné
felszeghy katalin, szabados tamás.
nyomdaimunkák:rosental kft.
Megjelenik:500 példányban
Hirdetésfelvételésfelvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail:t.szabados@galgaktv.hu
laPzárta: mindenhónaputolsónapja

A Besnyői Passiót 2007. április 1-jén,
virágvasárnap mutatták be első
ízben. Jézus utolsó 12 óráját elevenítik
fel a passiójátékban, a Gecsemáné kertben történő elfogásától kereszthaláláig.
A passiójátékot Mel Gibson Passió című
filmjére, valamint boldog Emmerich
Anna Katalin látomásaira támaszkodva
készítették el. Fontos eleme a zene,
melyet a Passió és a Gladiátor c. filmek
zenéiből válogattak össze.
A nézőközönség is részese lehet a játéknak! A máriabesnyői bazilika udvara,
valamint tere, és a passiójáték fonala lehetővé teszi, hogy a nézők különleges élményben részesüljenek. Az előadás elején szövegkönyv kivonatokat osztanak
szét, melyben kiemeltek azok a részek,

ahol a nézők bekapcsolódhatnak a játékba. A közönség nem foglal helyet az
előadás idején, hanem állva marad, mintha maguk is ott lennének Kajafás főpap
házában, és Pilátus palotájának udvarán.
több jelenet is a közönség sorai közt játszódik: Péter tagadása, Jézus megostorozása, első elesése a kereszttel és találkozása Máriával. Ezáltal a nézők belső
szemszögből követhetik végig Jézus kálváriáját, mintha maguk is ott lettek volna
azokban a szomorú órákban... testközelből megtapasztalhatják a kivégzőosztag
katonáinak durvaságát, Krisztus értünk
felajánlott kínszenvedését, és kereszthalálát. Az előadás megtekintése ingyenes!
www.rakoscsaba.plebania.hu
/besnyoi-passio/

aSzentKoronaértéKrend
követőitisztelettelmeghívjákelőadásukraazérdeklődőket!
Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház tura (Bartók tér 3.)
Időpont: 2012. április 28. (szombat) 17 óra
Az előadás címe:
aGondoSKodóMaGyarorSzáGéSazaztMŰKödtetŐ
SzentKoronaértéKrend
előadó:PataKIantal,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.

