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„Úgy ala kult ki az aján dé ko zás is, hogy min den egy más nak
adott ki csi aján dék az is ten nagy aján dé ká ra em lé kez tet te az
em be re ket. A ko rin thu si le vél ben ír ja Pál, hogy az Is ten nek
pe dig le gyen há la az ő ki mond ha tat lan aján dé ká ért, va gyis
Jé zu sért. Ami kor va la mi kis meg le pe tést ké szí tek és azt
ka rá csony kor át adom, az ar ra kelle ne em lé kez tes sen, hogy
mind nyá jun kat meg elő ző en is ten adott egy nagy aján dé kot
ne künk, és most e fe let ti örö münk ben egy mást is
meg aján dé koz zuk. Az is ten-hi ányt mu tat ja, hogy
bár mek ko ra az aján dék, még sem elé gí ti ki az
éhséget. Egy is ten-ar cú üres ség van ben nünk,
és oda tölt he tek akár mit, egé szen nem töl ti ki
so ha, csak ami kor is ten nel ta lál ko zik va la ki.
Ez ugyanolyan, mint a szü lői sze re tet, amit
gyak ran pró bál nak pó tol ni aján dék kal. Oly sok
gye rek től hal lot tam már, hogy in kább ke ve seb bet
kap tam vol na, csak né ha le het nék ket tes ben az
apám mal, be szél get nék vagy ját szhat nék a szü -
le im mel! A sze mé lyes kap cso la tot nem le het tár gyak kal
pó tol ni sem az em be ri, sem az is ten nel va ló kap cso la tunk -
ban. A ka rá csony nem a sze re tet ün ne pe, ha nem az is ten
sze re te té nek az ün ne pe, irán tunk va ló sze re te té nek az ün ne pe,
meg nem ér de melt sze re te té nek az ün ne pe, az is ten irán tunk
va ló vi szon zat lan sze re te té nek az ün ne pe. itt van is ten aján -
dé ka!” – mondja Cseri kálmán

Tudjuk, hogy a ka rá csonyt nem a kül ső sé gek, az aján dé -
ka ink, a csil lo gás, az igye ke ze tünk te szi ün nep pé és bol dog -
gá, ha nem az a sze re tet, ame lyet Is ten aján dé ko zott ne künk
az ő Fi á ban, Jé zus Krisz tus ban. A Te rem tő így mu tat ta meg
jel le mét, sze re te tét, hogy ön ma gát ad ta, ál doz ta föl te -
remt mé nye i ért, értünk, hogy megszabadítson a bűn rab-
ságától és visszavezessen az örök hazába! Ez az iga zi aján -
dék! Hogy mi ért tette ezt is ten? Er re lo gi kus ma gya rá zat
nincs. Ez a sze re tet tit ka. Ezt a tit kot mi is is mer jük ki csi ben:
sze ret te ink kap csán. Sze re tünk ak kor is, ha az épp szen ve -
dés sel jár együtt. is ten min den bot la do zá sa és bű ne el le né re
szán ja és sze re ti az embert, és vállalta érte a sok megaláz-
tatást, szenvedést és a kereszthalált. Ez az valódi szeretet!

Az iga zi, a leg na gyobb ka rá cso nyi aján dék nem az, amit
ott ta lá lunk se lyem pa pír ba cso ma gol va a fel dí szí tett fa alatt,
ha nem az a Valaki, Aki re min den más egyéb aján dék utal és
mu tat: Jé zus!

Az aján dék kal örö met akar sze rez ni egyik em ber a má sik -
nak. is ten is ezt akar ja! Örö met akar sze rez ni az em be rek nek,
még pe dig nem is kis örö met. Hi szen azt mond ja az apos tol,
hogy is ten mIn dEnt ne künk aján dé koz jé zus sal együtt. Mi az
a min den? Per sze nem az, ami re mi szok tunk ilyen kor gon -
dol ni. nem fi a tal ság és nem jó egész ség, nem több pénz és jó

ál lás. Ha nem ez a min den az, ami fi a ta lon vagy öre gen,
egész sé ge sen vagy be te gen, sze gé nyen vagy gaz da -

gon kell ah hoz, hogy a mi éle tünk iga zán föl sza -
ba dul tan bol dog és iga zán ki egyen sú lyo zott le -
hes sen. Ez a min den az, amit nem ad hat meg
a szá munk ra a pénz, nem ad hat meg sen ki
em ber, sem a kö rül mé nye in k ked ve ző ala ku -
lá sa, sem jó sze ren cse. Ha nem ez a min den
az, amit csak az is ten ad hat meg, és az is ten is

csak jé zus sal együtt ad hat meg szá munk ra. 
Jé zus négy el jö ve tel ét szim bo li zál ja az

adventi négy gyer tya: 1) jé zus el jött az idő ben, az
el ső ka rá csony kor; 2) jé zus el jön a szí ved be, a meg té -

rés kor; 3) jé zus el jön ha lá lod órá ján; és 4) jé zus el jön ítél -
ni élő ket és hol ta kat.    -szt-

muraközi gyula imádságával kívánunk áldott karácsonyt
minden kedves Olvasónak!
„itt ál lok szem től szem be a leg na gyobb ti tok kal, amely min dent
meg ma gya ráz, a ka rá cso nyi öröm mel és sze ret né lek úgy ma -
gasz tal ni Té ged, én is te nem, min den ha tó Sze re tet, ahogy az
an gya lok vagy a pász to rok éne kel het tek egy ko ron di cső í tő éne -
ket azon az éj sza kán Te né ked.

Fel sé ges is ten, annyi ra sze ret ted ezt a vi lá got, hogy em be ri
tes tet öl töt tél éret te. Annyi ra meg szán tad a bű ne i ben gyöt rő dő
em bert, hogy Fi a dat küld ted meg men té sé re. jé zus tö ré keny
em be ri for mát vett föl, ki csiny gyer mek ként jött el a föld re, sze -
gé nyek kö zé, hogy sza ba dí tó le gyen, ha za ve zes sen és meg gaz -
da gít son min ket.

én is fel ri ad va az én bű ne im ál má ból el in du lok, hogy ta lál -
koz zam Őve le. Ese de zem Hoz zád, adj ne kem tel jes és gaz dag
ka rá csonyt! nem tu dok meg elé ged ni az zal, Atyám, hogy men-
nyei ka rok zen ge nek jé zus ról di cső sé get. nem elég én ne kem
az, hogy hí vő lel kek ta nú bi zony sá got mon da nak ar ról, hogy
meg ta lál ták Őt. nem elég ne kem, ha bol dog sze mek tük ré ben
pil lan tom meg ho má lyo san. (folytatás a 2. oldalon)

Az igAzi Ajándék



KözüGy2 BAgi HírlAP 2012 dECEMBEr

az önKOrmányzat HírEI

2012. no vem ber 22-én bag nagy köz ség ön kor mány za ta
kép vi se lő-tes tü le ti ülést tar tott, mely nek kez de tén a kép vi -
se lők meg te kint het ték a pol gár mes te ri hi va tal új, az ép pen
be üze me lés alatt ál ló ka zán ját. Er ről bő veb ben kü lön cik -
künk ben ol vas hat nak.

Szo ci á lis föld prog ram
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag dön tött ar ról, hogy szo ci á lis
föld prog ra mot hir det Bag min den la ko sa szá má ra. Er re 6,6
hek tár föl det je löl ki, az ön kor mány za ti tu laj don ban lé vő 030-as,
va la mint a 028-as hely raj zi szá mú szán tó kat. Tóth gá bor pol -
gár mes ter úr el mond ta, hogy egy-egy csa lád leg alább 1000 m2

te rü le tet kap jon gaz dál ko dás ra, a fennmaradó te rü le ten pe dig
ener gia nö vény ter mesz té sé re fog ják fel hasz nál ni. 

A temp lom kert át adá sa az egy ház nak
A bagi ró mai ka to li kus temp lom fel újí tá sá nak ter ve zé se so rán
de rült ki, hogy a temp lom kert nem az egy ház, ha nem az ön -
kor mány zat tu laj do ná ban van (be so ro lá sa: ki vett köz park,
2255 m2, hrsz: 23). je len leg fo lyik egy 40 mil lió fo rin tos pá lyá zat
elő ké szí té se, amely se gít sé gé vel a temp lom tel jes fel újí tá sa
meg va ló sul hat na. Ezt a pá lyá zat azon ban csak úgy ad ha tó be,
il let ve bo nyo lít ha tó le, ha a temp lom kert is az egy ház tu laj do -
ná ba ke rül. Bag nagy köz ség Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü -
le te egy han gú lag hoz zá já rult ah hoz, hogy a temp lom ker tet
jel ké pes, 1 fo rin tos össze gért a ró mai ka to li kus egy ház tu laj -
do ná ba ad ja az ön kor mány zat. A kép vi se lő-tes tü let meg bíz za
a pol gár mes tert, hogy a köz jegy ző előtt kö ten dő adás-vé te li
szer ző dést elő ké szít se és alá ír ja.

Pol gár mes te ri Hi va tal köz tiszt vi se lői elé 
tá masz tott kö ve tel mény rend szer 2013. év re
Beke Andrea jegy ző asszony az ülé sen el mond ta, hogy ön kor -
mány zat  képviselő-testületének min den év ben el kell fogadnia
a köz tiszt vi se lők elé tá masz tott kö ve tel mény rend szert. A
korábbiakhoz képest e követelményrendszer két elem mel
bő vült: be ke rült a já rá si ügy vi tel, il let ve a köz mun ka prog ram ban
va ló rész vé tel se gí té se. A kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag el fo -
gad ta a kö ve tel mény rend szert és Bag nagy köz ség Ön kor -
mány za t kép vi se lő-tes tü let ének 2013. évi mun ka terv ét is. 

2013.évi sze mét szál lí tá si díj meg ha tá ro zá sa
A jö vő év től két éven ke resz tül vál to zat lan áron tör té nik
köz sé günk ben a sze mét szál lí tás. A most kö zölt díj té te lek
te hát két évig lesz nek ér vény ben:

80 li te res sze mét gyűj tő ese tén: 24 000 Ft/év
60 li te res sze mét gyűj tő ese tén 17 600 Ft/év
Az ülé sen fel me rült a sze mét szál lí tás sal kap cso lat ban

olyan prob lé ma, hogy né hány ut ca sza kasz több ször is ki ma rad
a szál lí tás ból. Tóth gá bor pol gár mes ter úr ez zel kap cso lat ban

azt mond ta, hogy akik nek nem vit ték el a sze me tét, azo kat
kom pen zál ni kell, és ará nyo sab ban ke ve seb bet kell fi zet ni ük.

El ide ge ní té si ti la lom
2010-ben Bag nagy köz ség Ön kor mány zat tu laj do ná ba ke rült a
Bag 600-as hrsz.-ú, ún. sar ki kocs ma (Pe tő fi tér), 8.600.000.- Ft
for gal mi ér ték ben. Az in gat lant az át vé tel től szá mí tott 15 évig az
ön kor mány zat nem ide ge nít he ti el, az az nem köt het olyan meg -
ál la po dást (pl. aján dé ko zás), il let ve nem vé gez het sem mi lyen
olyan tranz ak ci ót (pl. apportálás), mely nek ered mé nye kép pen az
in gat lan ki ke rül az ön kor mány zat tu laj do ná ból. Ez az el ide ge ní -
tést kor lá to zó idő pont 2025. 03. 18-án jár le. A kép vi se lő-tes tü let
egy han gú lag tu do má sul vet te a fen ti e ket. Tóth gá bor pol gár mes -
ter úr el mond ta, hogy to vább ra is jó nak lát ná, ha a bagi pos tai
szol gál ta tás ke rül ne eb be az épü let be. Bár ő már több íz ben fel -
aján lot ta ezt az épü le tet a Pos ta zrt. szá má ra a je len le gi, pos tai
szol gál ta tás ra tel je sen al kal mat lan épü let he lyett, de a Pos ta zrt.
ed dig nem vá la szolt. A jö vő év ben azon ban meg nyí lik ez a szol -
gál ta tói pi ac is, így, ha a Pos ta zrt. nem lép az ügy ben, a pi ac ra be -
lé pő új szol gál ta tók kal fog er ről tár gyal ni. 

Köz be szer zési el já rás az óvo dai kony hára
Meg hí vá sos köz be szer zé si el já rás el in dí tá sá ról ha tá ro zott a
kép vi se lő-tes tü let az óvo dai kony ha mű köd te té sé nek tár gyá -
ban. A je len le gi mű köd te tő szer ző dé se 2012. de cem ber 31-én
le jár, ezért vált szük sé ges sé az el já rás meg in dí tá sa. -kr-

Ar ra kér lek, Atyám, adj ne kem ta lál ko zást szem től szem -
be a Te Szent Fi ad dal. Hadd lás sam a hi tem sze mé vel. Hadd
tölt se meg az én éle te met is az a ki mond ha tat lan uj jon gás,
az a vi lág- fö löt ti bé kes ség, amit azok kap tak, akik Őt meg pil -
lan tot ták. Hadd le gyen az én ar co mon, az én sze re te tem ben,
az én ka rá cso nyi öröm szer zé sem ben az a fény, amely azok -
nak az ar cán és éle té ben tün dök lött föl, kik az Ő sze mé be
néz het tek. Hadd ta pasz tal jam meg, hogy nem tá vol tő lem, a
min den ség fö lött ural kodsz és ítélsz, ha nem itt vagy, el jöt tél
hoz zám is, en gem se ve tet tél meg, és én hoz zám is szól tál.

kö nyör gök olyan ka rá cso nyért, ame lyik nem mú lik el hol -
nap, ame lyik Ve led va ló ál lan dó együtt lét! Hadd ta lál ja lak meg
földre szállott örök Sze re tet, s hadd le gyen az éle tem Ve led va -
ló ál lan dó kö zös ség! Ezt a ka rá csonyt add en nek a ke re ső, fá zó
vi lág nak is. Hadd fo gad ja be a ki csiny bet le he mi haj lék azt a
mil lió és mil lió lel ket, aki a mai na pon Őt ke re si. A gaz da gok
hadd érez zék sze gény sé gü ket, a Te ki ára dó ke gyel med gaz -
dag sá ga mel lett. A sze gé nye ket gaz da gítsd meg a Te leg na -
gyobb aján dé kod dal. Add krisz tust mind nyá junk nak!” 

ámen.

november 21-én, az Aszó di já -
rás köz pont já ban, Aszód Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak ta -
nács ter mé ben a 11 te le pü lés
meg hí vott pol gár mes te re, jegy -
ző je, és az érin tett is ko lák igaz -
ga tói előtt be mu tat ko zott Hor váth
Krisz ti na, a já rá si tan ke rü let
újon nan ki ne ve zett igaz ga tó
asszo nya. A já rá si tan ke rü let ve -
ze tő sé ge a volt gAMESz szék -
ház ban ren dez ke dett be. A jö vő
hét től kezd ve pe dig már meg -
kez dik mun káját: igaz ga tó
asszony sor ra lá to gat ja a 11 te -
le pü lés is ko lá it. Mun ká já hoz sok
si kert és ki tar tást kí vá nunk!

Benedek Miklós

Be mu tat ko zott az új tan ke rü le ti
igaz ga tó asszony    
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El in dult a pol gár mes te ri hi va tal új, fő leg aprítékkal mű kö dő
(de fa tü ze lés re is al kal mas) ka zán já nak pró ba üze me, me lyet
a kép vi se lő-tes tü le ti ülés kez de te előtt a kép vi se lő ink is
meg szem lél tek.

A pro ject előz mé nye, hogy ön kor mány za tunk – Pest me gyé ben
el ső ként (mint egy min ta pro ject ként) – a Bel ügy mi nisz té ri um
„bio- és meg úju ló ener gia ter me lés – Ka zán prog ram start mun -
ka min ta prog ram tá mo ga tá sá ra” el ne ve zé sű pá lyá za tán 10,5
mil lió fo rin tos anya gi, és to váb bi 3,8 mil lió fo rin tos mun ka bér re
for dí tan dó, vissza nem té rí ten dő tá mo ga tást nyert. A pá lyá zat ban
sze re pel egy 100 kW-os új, faaprítékkal mű kö dő ka zán be szer zé -
se és be épí té se (a meg fe le lő tar to zé kok kal), az eh hez szük sé ges
ka zán há zi át ala kí tá sok, va la mint egy ben zin mo to ros faaprítógép
be szer zé se is. Tar tal maz za még 2 fű tő és négy faaprítékot gyűj tő
köz hasz nú fog lal koz ta tott egy éves bér költ sé gét is. Az új ka zán
egy 2000 li te res, hő szi ge telt puf fer tar tályt fűt fel, ami vel az egész
hi va tal épü le te kb. 2 na pon ke resz tül fűt he tő -10 C0-os kül ső hő -
mér sék let ese tén. Mi vel amúgy is ren ge teg aprítéknak va ló fa
kép ző dik a köz hasz nú mun ká sok árok tisz tí tá si-, fa vá gá si te vé -
keny sé ge so rán, így nagy já ból az ap rí tó gép be va ló ben zin árá ért
jut ha tunk hoz zá a tü ze lő anyag hoz. A gáz tü ze lés hez ké pest ötöd
ak ko ra összeg ből meg tud juk ezen túl ol da ni a hi va tal fű té sét. A
ka zán be üze me lé se olyan jól si ke rült, hogy a na pok ban meg vizs -
gál tat juk a mű ve lő dé si ház apríték ka zán ra va ló át ál lí tá sát is.

kö szö ne tet sze ret nénk mon da ni a pro ject gyors, és szak -
sze rű meg va ló sí tá sá ban köz re mű kö dő min den cég nek!

kö szön jük bar tók Oli vér nek (galgabrikett Kft.), hogy a tar to -
zé kok szál lí tá sá nál eme lő tar gon cá val se gí tett hi va ta lunk nak, a
se-ta Plus ’12 Kft.-nek a ka zán ház át ala kí tá sá ban végzett szak -
sze rű mun káját, az Erdőgépker Kft.-nek az új negri tí pu sú fa ap rí -
tó be ren de zé sün ket! (http://www.erdogepker.hu/) és nem utol só
sor ban, kö szön jük a bioKopri Kft.-nek a ka zá nunk és tar to zé ka -
i nak le szál lí tá sát, be sze re lé sét, be üze me lé sét és a le en dő fű tő ink
ok ta tá sát! (http://www.biopelletkazan.hu/) B.M.

Be üze mel tük a hi va tal új apríték-kazánját

Tóth gá bor pol gár mes ter úr kö szön töt -
te a je len lé vő ket, az al pol gár mes ter
asszonyt, a kép vi se lő ket, majd be mu -
tat ta a meg hí vot ta kat. A köz meg hall ga -
tá son je len volt a rend őr ség ré szé ről dr.
Bozsó zol tán a gö döl lői rend őr-fő ka pi -
tány ság ve ze tő je, gódor Fe renc az
Aszó di rend őr őrs ve ze tő je és Var ga
Csa ba köz sé günk új kör ze ti meg bí zott -
ja, va la mint dr. klausmann kor nél ön -
kor mány za tunk jo gi ta nács adó ja. Min -
den ér dek lő dő kéz hez ve het te a köz -
meg hall ga tá son az ön kor mány za ti ve -
ze tés Fél idő ben cí mű ki ad vá nyát, ami a
je len le gi négy éves cik lus el ért ered mé -
nye it és a táv la ti ter ve it gyűj töt te össze.

Tóth gá bor kö szö ne tet mon dott
mind azok nak, aki az el múlt év ben se -
gí tet ték az ön kor mány zat mun ká ját. 

Töb bek kö zött el mond ta, hogy ka pu
jú lia és ka pu la jos a Var só ban ha ma ro -
san fel ál lí tás ra ke rü lő ma gyar ka to nák
em lék he lyé re ké szí tett egy ma gyar cí -
mert, amit a ta vasz be kö szön té vel sze -
mé lye sen fog el vin ni len gye lor szág ba. 

Tóth gá bor pol gár mes ter
úr év ér té ke lő jét a gaz da sá gi
hely zet át te kin té sé vel kezd te.
El mond ta, hogy 2013. ja nu ár 1-jé vel az
ön kor mány zat meg sza ba dul min den
adós sá gá tól, hi szen a kor mány az 5000
lé lek nél ala cso nyabb la ko sú ön kor -
mány zat ok adós ság ál lo má nyát át vál lal -
ja. Em lí tést tett ar ról, hogy a Taj va ni köz -
társ ság nagy kö ve te 1 mil lió fo rint tal
tá mo gat ta az óvo dát, amely ből ud va ri
já té ko kat, il let ve sá tor pony vát vá sá rolt az
ön kor mány zat. is mer tet te a pol gár mes -
te ri hi va tal új ka zán já nak pro jekt jét, a
ké szü lő vas út át épí tést és a ter ve zett
hő szi vattyús pá lyá za tot. Szó ba ke rült a
3-as út Bag-Aszód-domony ke resz te ző -
dé sé be ter ve zett kör for ga lom ügye is. A
pol gár mes ter úr el mond ta, hogy a kör -
for ga lom meg épí té se ezen a he lyen a
fenn ál ló dom bor za ti vi szo nyok, ré gé sze ti
hely zet mi att na gyon drá ga, de re mé li,
hogy a jö vő év ben er re is lesz ke ret. 

A pol gár mes ter úr tól dr. Bozsó zol tán
a gö döl lői rend őr-fő ka pi tány ság ve ze -

tő je vet te át a szót, aki a rend őr ség
szer ke ze ti át ala kí tá sá ról tá jé koz tat ta a
je len lé vő ket. Esze rint 2013. ja nu ár 1-jé -
től az Aszó di rend őr őrs in téz ke dé si te -
rü le té ről le vá laszt ják Tura vá ro sát, ahol
kü lön rend őr őrs ala kul és Tura, Vác -
szentlászló, Valkó és zsámbok fog a ha -
tás kör éhez tar toz ni. így az aszó di tér ség
te rü le te csök ken, ám a rend őri ál lo -
mány lét szá ma 22-ről 28 fő re emel ke -
dik, az az ki sebb te rü le ten na gyobb lét -
szám mal tud e tér ség ben je len len ni a
rend őr ség. nagy öröm, hogy fa lunk nak
im már ál lan dó an és köz vet le nül hív ha tó
kör ze ti meg bí zott ja van Var ga Csa ba
rend őr fő törzs őr mes ter sze mé lyé ben.
dr. Bozsó zol tán ezek után a rend őr ség
mun ká ját ér té kel te, és el mond ta, hogy
8 sze mélyt fog tak el az el múlt idő szak -
ban, akik 32 rend be li lo pás sal, 3 rend -
be li rab lás sal, 3 rend be li ká bí tó szer rel
va ló vissza élés sel és 1 rend be li zsa ro -

közmeghallgatás 2012
2012. no vem ber 29-én a bagi dó zsa györgy mű ve lő dé si Ház ban tar tot ta
az évi szo ká sos köz meg hall ga tá sát bag nagy köz ség ön kor mány za ta.
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novemberi számunk utolsó oldalán örömmel számoltunk be a legidősebb bagiról – Ka to na Ist vánról –,
aki eb ben az év ben volt 93 éves. nagyon szerette a focit, de már nem játszhat és nem is nézheti a
meccseket. sajnos 2012 novemberében elhunyt. részvétünk a családtagoknak, hozzátartozóknak.

2012. no vem ber 17-én ke rült sor a szent ri ta Ka to li kus Karitász ren de -
zé sé ben  az Idő sek nap já ra a bagi mű ve lő dé si ház ban, aho vá 250 em bert
hív tak meg.

A ren dez vény szent mi sé vel kez dő dött, ahol karácsondi Mi hály plé bá nos
úr az egy más irán ti sze re tet, fi gyel mes ség, tü re lem és se gí tő kész ség fon -
tos sá gá ról be szélt. Az idős em be rek nek még na gyobb szük sé gük van er -
re, hogy egy más sal és a csa lád juk kal bé kes ség ben és sze re tet ben tud ják
le él ni a to váb bi éle tü ket.

ka to na károlyné ez után el mond ta, hogy idén csak is azért ke rül he tett
is mét mód ar ra, hogy a fa lu 65 év nél idő sebb la ko sa it ven dé gül lát has sák,
mert kiss jó zsef és An gyal jó zsef tá mo gat ták ezt a cél ju kat, és ezért ki -
fe jez te ne kik a karitász kö szö ne tét.

A mű sor ban elő ször dr. kiss lí via mond ta el ág nes Begnin: Fi gyelj és
hall gass meg! cí mű ver sét. A vers an nak a fon tos sá gá ról szólt, hogy men-
nyi re fon tos mind annyi unk nak, hogy va la ki meg hall gas son min ket, a
prob lé má in kat. A leg töb bet az te he ti ér tünk, aki ilyen kor nem ad ta ná cso -
kat, nem akar ja he lyet tünk meg ol da ni a gond ja in kat, csak meg hall gat, hi -
szen a leg több eset ben már csu pán az, hogy el mond hat tuk, ami bánt, az
is vi lá gos sá te szi szá munk ra a to váb bi te en dő in ket. de ha más ad ja a ta -
ná csot, ak kor az nem a mi dön té sünk, csak el bi zony ta la nít  ben nün ket.

A vers után a hit ta no sok szín da rab ja kö vet ke zett, akik Oscar Wilde: A
bol dog her ceg cí mű me sé jé nek szín pa di vál to za tát mu tat ták be, me lyet
ági né ni és karácsondi Mi hály plé bá nos úr ta ní tot tak be. A ked ves és
meg ha tó tör té net igen nagy si kert ara tott.

Ez után a Szink ron nyug dí jas Egye sü let szín ját szó cso port ja Az ör dög
cí mű vi dám né pi já té kot mu tat ta be, mellyel igen meg ne vet tet te a né ző -
kö zön sé get. 

A mű sor után meg ven dé gel ték a meg je len te ket fa sí ro zot tal és fi no -
mabb nál fi no mabb sü te mé nyek kel. Baczoniné Felszeghy ka ta lin pe dig
eköz ben fel kö szön töt te a je len lé vő Erszébeteket és ka ta li no kat.

kö szön jük mind azok nak ezt a szép na pot, akik részt vet tek a ren de zé -
sé ben, akik szó ra koz tat tak ben nün ket és azok nak is, akik nek a tá mo ga -
tá sa nél kül mind er re nem ke rül he tett vol na sor.                               B.F.k.

idŐ SEk nAP jA BAgOn

lás sal vá dol bi zo nyí té kok kal alá tá -
maszt va az ügyész ség. Emel lett 21 sze -
mélyt ál lí tot tak elő, 12 sze mélyt fog tak
el és 11 sze mély áll je len leg kö rö zés
alatt. dr. Bozsó zol tán meg kö szön te a
pol gár őr ség se gít sé gét, va la mint min -
den la kost ar ra kért, hogy se gít se a
rend őr ség mun ká ját. 

Ezek után la kos sá gi kér dé sek so ra
kö vet ke zett. két la kos rend őri túl ka pá -
sok ra tett pa naszt. Ők ígé re tet kap tak a
rend őr ség ve ze tő jé től, hogy ügyü ket
or vo sol ja.

A jobbik-os koncz Ba lázs sé rel -
mez te, hogy alá írás gyűj tő-íve i ket, ame -
lyek egy rend vé del mi fó rum össze hí vá -
sá ra vo nat koz tak, a pol gár mes ter úr
nem haj lan dó át ven ni. Tóth gá bor vá la -
szá ban je lez te, hogy rend vé de lem mel

kap cso la to san párt kez de mé nye zést
nem tá mo gat hat, hi szen a rend vé de -
lem ál la mi fel adat, ugyan ak kor dr.
klausmann kor nél je lez te, hogy az alá -
írás gyűj tés nem tör vé nye sen folyt.  

épí tő ja vas lat ként el hang zott még,
hogy a mű ve lő dé si ház hoz kel le ne egy
zeb rát fes te ni, hi szen a leg több em ber ott
jár át, va la mint kiss já nos meg kér dez te,
hogy lesz-e va la mi kor ar ra mód, hogy a
zöld hul la dé kot is el szál lít sák a há zak tól?

Saj nos a köz meg hall ga tás ezek után
fe lért egy „showműsorral”, a ká kán is
cso mót ke re ső em be rek hő zön gé se i vel.
Az em ber azt ér ze te, ha van raj ta sap ka
ak kor is, ha nincs raj ta sap ka ak kor is
pel len gér re ál lít ják a je len le gi ön kor -
mány za ti ve ze tést. E „showműsorból”
csak két ele met idéz nék. Be rek zol tán

azt sé rel mez te, hogy a mű ve lő dé si há -
zat tel je sen el csú fí tot ták az zal, hogy
nem há tul ra épí tet ték meg az aka dály -
men tes be já ra tot, amely sze rin te ol -
csóbb lett vol na. Mel les leg je lez te, hogy
el hoz ta egy szer a mű ve lő dési ház hoz a
kecs ké jét, és még az az ál lat sem tu dott
fel men ni a ke re kes szé ke sek nek el ké -
szí tett fel já rón.???!!! gyóni já nos pe dig
el mond ta, hogy igaz ugyan, hogy a fa lu
adós sá gát az ál lam kon szo li dál ta, de a
je len le gi pol gár mes ter az előd jé től örö -
költ adós sá got meg tíz sze rez te, amit
ne künk ál lam pol gár ok nak kell majd
meg fi zet ni. Saj ná lom, hogy min dig
akad nak em be rek, akik a má sik irány ba
akar ják húz ni a sze ke ret, pe dig össze -
fog va, sé rel me ket fél re té ve ta lán cél ra -
ve ze tőbb len ne. -kr- 
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a bagI IglIcE naPKözIOttHOnOs óvOda HírEI

A kö dös, hű vös le ve gő be bú jik a ka bá tunk alá, fá zunk, sok -
kal hi de gebb nek érez zük az időt, mint ami lyen az va ló já ban.
Az ősz vé gén a ker tünk ben élő kis ma da ra ink ra is gon dol -
nunk kell. Az óvo dá ban fel füg gesz tett ma dár ete tők höz már
most szok tat juk a cin ké ket és más éne kesma da ra kat.

A gye re kek kel kö zö sen he lyez zük ki az ele sé get. A ke -
mény tél be áll tá val a cso port szo ba ab la ká ból moz du lat la -
nul fi gye lik a gyer me kek a ci ne ge csa pat lak má ro zá sát. A
na pok ban a Sü ni cso port ba já ró dá vid apu ká já tól, Tóth zol -
tántól kap tunk egy gyö nyö rű en ki fa ra gott ma dár ete tőt. Ezt
az óvo da fő be já ra tá nak kö ze lé ben he lyez tük el. itt is fi gye -
lem mel kí sér het jük, ho gyan táp lál koz nak a ma da rak a té li
idő szak ban. Ez úton is kö szön jük fel aján lá sát.

*
Öröm mel ér te sül tünk, hogy a ge ne rá li A Biz ton sá gért Ala -
pít vány őszi in téz mé nyi pá lyá za tán az óvo dánk 100 000 Ft-ot
nyert. Ezt tor na esz kö zök vá sár lá sá ra fog juk hasz nál ni. lab -
dá kat, tor na ka ri ká kat, egyéb esz kö zö ket vá sá ro lunk be lő le.
na gyon örü lünk, mert így pó tol ni tud juk a tönk rement esz -
kö zö ket.                      ig li ce óvo da ne ve lő tes tü le te ne vé ben:

ko vács istvánné

no vem ber, ber, ber, ber, fá zik ben ne az em ber!

Új jáTékOkAT kAPOTT Az óVOdA A TAjVAni kÖzTárSASág jóVOlTáBól 
2012. november 28-án önkormányzatunk fogadta a
Tajvani köztársaság nagykövetségének küldöttségét,
hogy megköszönje a támogatást. Ma ri et ta kao liau
nagykövet asszony betegsége miatt sajnos nem
lehetett jelen, képviseletében a nagykövetség osztály -
vezetője Edward Söng úr érkezett. A fogádáson Tóth
gábor polgármester úr mellett óvodásaink is kö szö -
ne tet mondtak kedves műsorukkal.                         kr.

Szívet-lelket melengető
orgonahangversenyt

adott no vem ber 24-én
községünk római 

katolikus templomában
Benedek józsef kántor

úr. kár, hogy csak
kevesen vették 

a fáradságot, hogy
részesüljenek 

a Helytörténeti Baráti
Társulat által ajánlott

élményből.
B. gY. M.

KoncErt volt
a templomban

Fo tó ki ál lí tás a gödöllői egye te men

A Szent ist ván Egye te men no vem ber 8-án meg ren de zett idő sek és idő sö dés a mai
ma gyar tár sa da lom ban cí mű kon fe ren ci á hoz kap cso ló dó an fo tó ki ál lí tás mu tat ta be
az 1902-ben szü le tett ba lázs Ist ván bagi ács mes ter éle tét.

A ki ál lí tás em lé ket ál lí tott az idős ács mes ter nek, aki a ház te tők mel lett ter ve zett
és épí tett hi dat, fe szü le tet, temp lom tor nyot. A ii. vi lág há bo rú után szü lő fa lu já ban
négyélű te tőt ké szí tett a szét lőtt to rony he lyé re. Majd nem két év ti ze dig ál mo dott az
ere de ti új ra al ko tá sá ról, ami re 1961-ben 59 éve sen nyílt le he tő sé ge.

87 éves ko rá ban tet te le a sze ker cét, élet mű ve 1994-ben le zá rult. Ba lázs ist ván
ne vét ma is tisz te let tel em le ge tik, ami nem cso da, hi szen a bagiak je len tős ré szé -
nek fe je fö lé ő emelt te tőt. A temp lom si sak bo rí tá sa az óta meg újult, mint aho gyan
sok csa lá di há zé is. Az ács szer ke zet azon ban vál to zat lan ma radt, ah hoz ma sem
kel lett/kell hoz zá nyúl ni.

A szer ző, Ba lázs gusz táv mun ka köz ben és a csa lád ban ké szült ké pe it do ku men -
tu mok egé szí tet ték ki, de a mes ter egy kor hasz nált szer szá ma it is meg te kint het ték
az ér dek lő dők, köz tük a kon fe ren ci án elő adást tar tó jó kai An na kos suth-dí jas író.

BA LÁZS IST VÁN, AZ ÁCS MES TER
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2012. no vem ber 16-án dél után egy ko ri di á -
kok, je len le gi ta ná rok és di á kok gyűl tek
össze a bagi arany Já nos ál ta lá nos Is ko la
és alap fo kú mű vé szet ok ta tá si In téz mény
fo lyo só ján, hogy kö zö sen avas sák fel azt az
em lék táb lát, ame lyet az 1962-ben el bal la -
gott di á kok ál lí tot tak el hunyt ta ná ra ik és
di ák tár sa ik tisz te le té re. 

Szásziné győ ri éva a je len le gi igaz ga tó nő
kö szön töt te  a meg je len te ket ezek kel a
sza vak kal:

„Min den ér tel mes em ber az zal a szán -
dék kal éli meg éle tét, hogy je let, em lé ket
hagy jon ma ga után. Az em be rek több sé gé -
nek meg ada tik, hogy ki sebb-na gyobb al ko -
tás sal él je túl ha lan dó éle tét. A pe da gó gu -
sok sze ren csé sek, fo lya ma tos al ko tó mun -
ká juk ré vén a je len ben, a jö vő nek ne vel nek
fel nem ze dé ke ket. Al ko tó te vé keny sé gük
bár lát ha tat lan, még is ma ra dan dó.

Ők azok, akik a gyer me kek szá má ra ér -
té kes min tát mu tat nak. Meg mu tat ják, ho -
gyan kell a kul tú ra ér té ke it meg be csül ni, a
tör vé nyek sze rint él ni, a ta nul ta kat ér vé nye sí te ni. Ez a kul tú ra
nemcsak tu dást, mű velt sé get hor doz, ha nem er köl csöt is. Meg -
ta nít ja az együtt élés sza bá lya it, az el fo ga dást. A fel so rol tak nél -
kül az is ko la csak egy épü let len ne a sok kö zül. Te tő alá ho zott
tég la fal. Az itt fo lyó te vé keny ség az, ami fon tos sá te szi.

nincs em ber, aki ne em lé kez ne ked ves ta ná rá ra, ne tud na
is ko lai em lé ket mon da ni. (…)

Az is ko la tör té nel mé nek 85 éve alatt most ju tott elő ször egy
osz tály nak eszé be, hogy meg em lé kez zen az is ko la „nap szá mo -
sa i ról”. Mél tó kép pen, ahogy a hő sök nek ki jár: em lék táb lát
emel ve, ko szo rúz va. El si rat va di ák tár saikat és mindenekelőtt
tanáraikat. Őket pél da ként ál lít va az if jú nem ze dé kek elé. 

So kan fel nőt tek itt, s let tek mű vé szek, ta ná rok, dol gos mun -
kás em be rek. Vol tak/van nak, akik nem él het ték meg ezt a pil la -
na tot, ne kik ké szült, ró luk szól a most ki he lye zett táb la. (…)

Utol só gon do la ta im a kö szö net sza va i val hagy ják el aj ka -
mat. kö szö net az őr zők nek, az em lé kek őr ző i nek, a táb la ava tás
öt let adó i nak és meg va ló sí tó i nak, azok nak, akik fel ka rol ták az
em lék táb la gon do la tát. kö szö net az 1962-ben el bal la gó 8. b
osz tá lyo sok nak, akik még az anya gi ál do za tot is vál lal ták. kü lön
kö szön jük Hőnig An tal nak és Tóth Ti bor nak, hogy ide jü ket,
mun ká ju kat ál doz ták azért, hogy ma ez a táb la ne csak gon do -
lat, ha nem va ló ság legyen.(…)”

Az em lék táb la-ava tás ün ne pi han gu la tá hoz hoz zá já rul tak
az is ko la mos ta ni di ák jai, aki ze né vel, vers sel övez ték az em lé -
ke zés pil la na ta it.

Az öt let gaz da Hőnig An tal pe dig a kö vet ke ző gon do la to kat
osz tot ta meg a je len lé vők kel: 

„El me gyek, el me gyek, hosszú út ra me gyek, hosszú út po rá -
ból kö pö nye get ve szek” – ének lik az is ko lá tól bú csú zó di á kok.
(…) Be val lom, már nem na gyon em lék szem, de va la mi ilyes mit

éne kel het tünk mi is 50 év vel ez előtt, ami kor el hagy tuk az al ma
ma tert. (…) Men tünk a szél ró zsa min den irá nyá ba. Öt év múl va
– mint egy kö te les ség sze rű en – meg tar tot tuk az el ső ta lál ko zót,
s az tán 45 évig sem mi. (…) Vé gül múlt év őszén össze szed tük
ma ra dék bá tor sá gun kat, s ne ki fog tunk a szer ve zés nek, hogy az
öt ven éves év for du lón ta lál koz zunk. (…)

Egy ko ri ne ve lő ink kö zül alig né há nyan él nek, s a szer ve zés
so rán egyik még élő ta ná runk kal tör té nő be szél ge tés köz ben
fel me rült, hogy jó len ne, ha az is ko lá ban len ne egy olyan hely,
ahol el hunyt ta ní tó ink ra, ta ná ra ink ra és di ák tár sa ink ra em lé -
kez ve le ró hat nánk ke gye le tün ket, hi szen na gyon so kan kö zü lük
nem Bagon nyugosznak. A ta lál ko zón úgy dön töt tünk, hogy a
meg ma radt pénzt egy em lék táb la lé te sí té sé re for dít juk. Tud tuk
ak kor, hogy a ren del ke zés re ál ló összeg ke vés, de bíz tunk ab -
ban, hogy ez va la mi lyen mó don gya ra pod ni fog, ki fog egé szül -
ni. Vé gül meg szü le tett, s ma már a fa lon van az el hunyt ta ní tó -
ink, ta ná ra ink, di ák tár sa ink em lé két meg örö kí tő táb la. 

Tisz tel günk ez zel töb bek kö zött Bitskei árpádné és Venczel
ka ta lin ta ní tó né nink, kán tor gé za igaz ga tónk, Sa la mon la jos
osz tály fő nö künk és Bar na ig nác ta nár bá csi em lé ke előtt is.
(Csak azo kat so rol tam fel, akik ről biz to san tud juk, hogy már
nin cse nek kö zöt tünk.) de em lé ke zünk azok ra is, akik kel csak
né ha, na gyon rit kán ta lál koz tunk egy-egy he lyet te sí tés al kal -
má val: Far kas ist ván ta ní tó bá csi ra, Faska Aran ka, Országh gi -
zel la ta ní tó né nik re, s mind azok ra, akik va la ha is ta ní tot tak a
bagi is ko lá ban. és fe jet haj tunk – bár min ket ko rá nál fog va nem
ta nít ha tott – a né hány éve ak tív pá lyá ja csú csán el hunyt igaz ga -
tó, Fo dor Mi hály élet mű ve előtt is. S ter mé sze te sen őriz zük
azok nak az egy ko ri osz tály tár sak nak az em lé két is e táb la előtt,
akik idei ta lál ko zón kon már esélyt sem kap hat tak a meg je le -
nés re – össze sen ha tan van nak –, s az év fo lyam má sik osz tá lyá -

a bagI arany JánOs általánOs IsKOla és alaPFOKú művészEtOKtatásI Intézmény HírEI

Em lék táb la-ava tás is ko lánk ban
AZ 1962-BEN EL BAL LA GOTT DI Á KOK KEZ DE MÉ NYE ZÉ SÉ RE



ból an nak a nyolc di ák tár sunk nak az em lé két is, akik már szin -
tén nin cse nek kö zöt tünk. és mind azon ta ní tó ink ra, ta ná ra ink ra,
ta nu ló tár sa ink ra is em lé ke zünk, akik va la ha eb ben az is ko lá ban
ta ní tot tak, il let ve ta nul tak, s már el tá voz tak az élők so rá ból.

Arany já nos ír ja egyik mű vé ben: „Va la mi jel lel meg-
jelöld,/Hogy szál lá sod volt ez a föld!” Ez zel a táb lá val mind -
annyi uk ra em lé ke zünk. Meg je löl tük azt a he lyet, ahol az al -
ma ma ter be időn ként ta lál ko zó ra vissza té rő di á kok le ró hat -
ják ke gye le tü ket a már nem élők iránt, bár hol nyug sza nak
is, bár hol is fo gad ta be őket a föld. de meg je löl tük e táb lán
ma gun kat is, az egy ko ri nyol ca dik b osz tály nak az em lé két
is, akik meg hal lot tuk egy ko ri – há la is ten nek, ma még élő –

ta ná runk só ha ját, hogy azok ról is meg kel le ne
mél tó kép pen em lé kez ni, akik nem a bagi te -
me tő ben nyug sza nak, le gyen szó akár ta ní tó -
ink ról, ta ná ra ink ról vagy di ák tár sa ink ról. Ezen a táb lán a mi
osz tá lyunk ne ve sze re pel, ami sem mi fé le több let jo got nem
biz to sít sem mi re, de jel zi, hogy meg volt ben nünk az az
igény, hogy je let hagy junk ma gunk után. Olyan ez a táb la,
mint a temp lom ban egy mel lék ol tár: min den ki le ró hat ja ke -
gye le tét a már el tá vo zott sze ret te ink em lé ke előtt. (…)” 

Az em lék táb la-ava tás ko szo rú zás sal és az em lé ke zés láng -
já nak meg gyúj tá sá val, il let ve ba rá ti be szél ge tés sel zá rult.

-kr-
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w Ok tó ber ben 1 hé tig volt ki he lyez ve pa pír gyűj tő kon té ner. Ez
alatt az idő alatt 172 480 Ft ér té kű pa pírt gyűj töt tek a gye re -
kek. Vég re a pénz is meg ér ke zett: fe le az osz tá lyo ké, a má sik
fe lét a te tő tér pad ló za tá nak rend be té tel éhez hasz nál juk fel.

w Meg kezd tük az ita los (te jes, üdí tős) kar ton do bo zok gyűj té -
sét is. Az el ső ada got (28 kg-ot) már el is vit ték.

w Foly tat va a har minc hét év vel ez előtt meg kez dett ha gyo -
mányt, no vem ber 9-én Aszó don 36 di ák rész vé te lé vel ren -
dez ték meg a Pe tő fi sza va ló ver senyt. Al só ta go za tun kat
ka to na jan ka (2. b), a fel sőt Szé kely Ber na dett (7. a) kép vi -
sel te. leg na gyobb örö münk re mind két ta nu lónk el ső lett!
kö szön jük a fel ké szí tők mun ká ját! kü lön örö münk re szol -
gált, hogy Baranyi (gás pár) Má rió is ko lánk egy ko ri ta nu ló ja
kö zép is ko lás ként is szép ered ményt (2. he lye zést) ért el.
Má rió a díj nyer tes ver set (Pe tő fi Sán dor: Te me tő ben) a táb -
la ava tó ün nep sé gün kön is el mond ta.

w 9-én, gö döl lőn a Pre mont rei gim ná zi um ál tal szer ve zett
bo lyai ma gyar-, ma te ma ti kaver se nyen a 3-4-5. osz tá -
lyo sok 1-1 csa pa ta vett részt. Ezen a te het ség gon do zó
(ne héz) ver se nyen a 90 csa pat ból 40. he lyen vé gez tünk.
(Ok t. 11. volt a ma te ma ti ka, no v. 9-én a ma gyar.)

w no vem ber 13-14-én nyílt ta ní tá si na pot tar tot tunk. Örö -
münk re szol gált a nagy ér dek lő dés a szü lők ré szé ről.
So kan meg tisz tel tek ben nün ket a je len lét ük kel, akár csak
no vem ber 8-án a nyol ca di ko sok nak szer ve zett pá lya vá -
lasz tá si szü lői ér te kez le ten, ahol a kü lön bö ző is ko la tí pu -
sok ról tá jé koz tat tuk a ta nu ló kat és szü le i ket. Az el ső sö -
ket már nemcsak a szü lők, nagy szü lők lá to gat ták meg,
ha nem az óvó nénik is. kö szön jük az ér dek lő dők nek!

w 16-án Em lék táb lát aján dé ko zott az is ko lá nak az 1962-ben
el bal la gó 8. b. Az el hunyt ta ná rok ra és di ák tár sak ra em lé -
ke ző már vány táb la az is ko la fo lyo só ján meg te kint he tő.

w 19-20-án a szo ká sos ás vány ki ál lí tás és vá sár is meg ren de -
zés re ke rült. Az elő adá so kat tar tó hölgy elé ge dett volt ta nu -
ló ink vi sel ke dé sé vel; mi pe dig rop pant büsz kék va gyunk rá,
hogy sem mi fé le rend bon tás nem volt. A gye re kek vé gig hall -
gat ták az elő adá so kat, és a vá sár lás is kul tu rál tan zaj lott.

w 20-án, 21-én a kis tér sé gi te rem lab da rú gó ver se nyen az
5-6. osz tá lyos ta nu lók a 4. míg a 7-8. osz tá lyos ta nu ló ink
a 6. he lyen vé gez tek. A kis tér ség va la mennyi is ko lá já ból
ér kez tek gye re kek a kartali meg mé ret te tés re. 9 te le pü -
lés ből az (át lag) 5. hely ép pen a kö zép me zőny. Ez na gyon
jó ered mény, hi szen ná lunk az is ko lá ban nincs ver seny -
sze rű fut bal lo zás. A di á kok utaz ta tá sa szü lői se gít ség gel
  va ló sul t meg, amit ez úton is kö szö nünk.

w 23-án szín ház ban vol tak ta nu ló ink gö döl lőn, aho vá töb ben
is bér le tet vál tot tak.

w ka rá csony kö ze led té vel meg kez dő dött a ka rá cso nyi ké szü -
lő dés. A gye re kek szá má ra dél utá non ként fog lal ko zá so kat
szer vez nek a ta ní tó né nik.                          Szásziné győri éva

AZ ARANY JÁ NOS ÁL TA LÁ NOS IS KO LA ÉS AMI HÍ REI:

a sza va ló vEr sEny rE Aszód, Acsa, Bag, domony, galgamácsa, He -
réd, Héhalom, Hévízgyörk, iklad, kartal, Tura, Váchartyán ál ta lá nos is -
ko lá i ból ér kez tek vers mon dók. A mi e ink min den kit ma guk mö gé uta -
sí tot tak. is ko lánk ba sok te het sé ge gyer mek jár, sze ret ném, ha az ol va -
sók meg is mer nék leg alább azt a két „nem min den na pi” gyer me ket,
akik a fő dí ja kat és az ez zel já ró di cső sé get el hoz ták Bagnak, ne künk.
Meg kér tem hát őket, me sél je nek ma guk ról.

Ka to na Jan ka (2.b): ked ven cem a vers és a me se. Sze re -
tek kö zön ség előtt ver set vagy me sét mon da ni. Az el ső
vers, ami re szí ve sen em lé ke zem az Al ma, al ma, pi ros al -
ma oda fenn a fán… Ahogy mon dom, el kép ze lem és ab ból,
ahogy fi gyel nek, lá tom, hogy ők is el tud ják kép zel ni, hogy
mi ről me sé lek. Már el ső ben el kez dő dött ez ná lam, ami kor
jut ka né ni meg ta ní tot ta ne künk a be tű ket. Annyi ra meg -

sze ret tem az ol va sást, hogy nem is bí rom ab ba hagy ni. Fő képp ma gyar
nép me sé ket ol va sok.
Mi ott hon is me sé lünk: én a hú gom nak, az anyu kám meg ne kem. 
szé kely ber na dett (7.a): 1999-ben szü let tem. kis ko -
rom ban Tö rök bá lin ton él tünk, de az el ső osz tályt már
Bagon kezd tem. ro ko na ink él nek itt, a há zun kat is az ő
se gít sé gük kel épí tet tük. Sze re tek is ko lá ba jár ni, nincs
is ked venc tan tár gyam, min dent sze re tek. kis ko rom tól
sza va lok, az elő vers re nem em lék szem, de a ked ven -
cem Pe tő fi nek a Szé ke lyek hez írt ver se. (Ta valy kü lön -
dí jas lett a kör ze ti ver se nyen. szerk.) na gyon sze re tek ol vas ni, most is
két köny vet ol va sok egy szer re: Sue Townsend-től az Adrien Mole tit kos
nap ló ját és a leiner la u ra Szent jo han na gimi c. köny vét. Hogy mi kor
me lyi ket, az at tól függ, hogy mi lyen han gu lat ban va gyok. Ha iz ga lom ra
vá gyom, ak kor az el sőt, ha ér zel mes dol gok ról sze ret nék ol vas ni, ak -
kor a má so di kat vá lasz tom. kö szön jük szé pen lá nyok, csak így to vább!
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2012. no vem ber 9-én a bagázs Köz hasz nú Egye sü let meg -
tar tot ta 2012-es kon fe ren ci á ját. a ren dez vény cél ja az volt,
hogy be szá mol junk az el múlt egy éves mun kánk ról, il let ve
hogy meg mu tas suk a ven dé gek nek az egye sü let az nap
meg ér ke zett iro da kon té ne rét. 

A kon fe ren ci á ra a he lyi in téz mé nyek kép vi se lő in kí vül bagi la -
ko so kat, bu da pes ti ön kén te se ket és egye sü le ti ta go kat, va la -
mint ci vil szer ve ze te ket, az egye sü let tá mo ga tó it és ko ráb bi
part ne re it hív tuk meg. 

A kon fe ren cia egy rajz- és fo tó ki ál lí tás sal nyílt meg, mely
a BAgázs el múlt egy évé nek vi zu á lis do ku men tá ci ó ja volt. A
kü lön bö ző prog ra mok ról és pro jek tek ről ké szült fo tók, il let ve
a gye re kek tá bo ri raj zai jól ki egé szí tet ték egy mást. 

A ren dez vény kö szön tő jét idén is Bag jegy ző nő je, Beke
And rea mond ta. Ezt kö ve tő en az egye sü let el nö ke, Both Emő -
ke meg nyi tot ta a kon fe ren ci át, majd egye sé vel be mu tat ta a
BAgázs pro jekt je it. Az Egye sü let nek im már 2 éve van men tor -
prog ram ja Bagon. 2012-ben 12 he lyi (sors társ) és 8 bu da pes ti
(kor társ) ön kén tes lett ki ké pez ve men tor nak. A ko ráb bi évek -
hez ké pest most újí tás volt a prog ram ban, hogy az eset meg -
be szé lő ket idén ko ráb bi men to rok (most cso port ve ze tő men -
to rok) tar tot ták. 

A men tor prog ram őszi to vább kép zé sé ről 2 men tor, jám -
bor zi ta és Hor váth Eri ka be szélt. Sa ját él mé nye ik el me sé lé -
sén kí vül el mond ták, hogy a mo ti vá ció erő sí té se ér de ké ben
volt szük ség a men tor csa pat 3 na pos mát rai el vo nu lá sá ra
ok tó ber ben. A to vább kép zé sen kö zö sen al kot ták meg a men -
tor prog ram új struk tú rá ját.

A men tor prog ram be mu ta tá sa utá na kerényi Má té az
Egye sü let új pro jekt jé ről, a mé dia mentorálásról be szélt. A
prog ram lé nye ge, hogy a he lyi fi a ta lok meg is mer jék azon esz -
kö zök hasz ná la tát, ami vel ön ma gu kat és a kö zös sé gü ket hi -
te le sen tud ják be mu tat ni.

A BAgázsnak a men tor prog ram ján és a mé dia cso port ján
kí vül nem zet kö zi pro jekt je is van. He gyi Fri gyes és Bárnai ár -
pád a je len leg fu tó growing by dowing ii. nem zet kö zi prog -
ram ról el mond ták, hogy 4 kü lön bö ző or szág ból (ro má nia,

Szlo vá kia, Cseh or szág és Ma gyar or szág) ér ke ző részt ve vők
fel ada ta, hogy meg ter vez ze nek egy ön kén tes mun kát Bagon.
A fi a ta lok egy he tet fog nak de cem ber ele jén a Mát rá ban el töl -
te ni, ahol el zár va a kül vi lág ról és a ci vi li zá ci ó tól él mény pe da -
gó gia mód sze rek ré vén fog nak kö ze lebb jut ni az ön kén tes
mun ka meg is me ré sé hez. A prog ram vé gén pe dig Bagon kell
meg va ló sí ta ni azt, amit el ter vez nek.

Vé gül, de nem utol só sor ban ré vész Ta más és ka na las
ro land a BAgHome Pro jekt jét mu tat ta be. ré vész Ta más el -
me sél te azt a hosszú utat, amíg az egye sü let nek si ke rült hoz -
zá jut nia egy bagi te lek hez, il let ve an nak a tör té ne tét, hogy ho -
gyan lett a meg ál mo dott ház ból vé gül egy kö zös sé gi kon té ner.
ka na las ro land pe dig sa ját él mé nye it osz tot ta meg a kö zön -
ség gel ar ról, ho gyan ké szí tet ték el a kon té ner alap ja it és mi -
lyen ta pasz ta la to kat szer zett az óta, mi ó ta az egye sü let nél
dol go zik.

A kon fe ren cia má so dik ré szé ben egy kerekasztal be szél -
ge tés kö vet ke zett, mely nek cí me: kö zös ség, kö zös tér, kö zös -
sé gi ház, kö zös ség fej lesz tés. de mi a kö zös? Meg hí vott ven -
dé gek kö zött vol tak bagi la ko sok, egye sü le ti ta gok, az Egye -
sü let el nö ke, Bag jegy ző nő je, a he lyi ál ta lá nos is ko la igaz ga -
tó nő je, a he lyi gyer mek jó lé ti Szol gá lat mun ka tár sa, il let ve  a
Mál tai Sze re tet szol gá lat te lep prog ra mo kért fe le lős mun ka -
tár sa, aki a Mál ta és a BAgázs kap cso lat tar tó ja. A be szél ge tés
so rán min den ki po zi tí van fo gad ta a jö vő ben kö zös sé gi tér ként
funk ci o ná ló BAgázs kon té nert. Vé le mé nyük sze rint a kü lön -
bö ző in téz mé nyek együtt mű kö dé si hely szí ne le het az épü let,
mely egy faj ta hi dat ké pez het a bagi te lep és nem te lep kö zött.
Emel lett a kö zön ség és a be szél ge tő fe lek több sé ge örö mét
fe jez te ki a BAgázs mun ká já val kap cso lat ban. Töb ben tá mo -
ga tá suk ról biz to sí tot ták az egye sü le tet. A bagi la ko sok
egyrésze azon ban kér te az egye sü le tet, hogy a te lep mel lett a
nem telepiekkel is fog lal koz za nak.

A kon fe ren cia vé gén az egye sü let tag jai meg in vi tál ták a
kö zön sé get a BAgázs kon té ner fel ava tá sá ra. A kon té ner ün -
ne pé lyes át vé te le után a je len lé vők meg te kint het ték a
BAgázs új mun ka hely ét.

Eker nóra

Ön MA gU nkAT éS A kÖ zÖS Sé gün kET         
A BAGázs KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA AZ ELMÚLT ÉVES MUNKÁKRÓL
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            Hi TE lE SEn BE MU TAT ni
       

Egy éves kö zös mun kánk ered mé nyé nek
csúcs pont jaként a yIa 1.2. bagHome pro -
jekt meg ha tá ro zó mér föld kö vé hez ér ke -
zett: iro da kon té ne rünk a he lyé re ke rül.
In dul hat ben ne a mun ka!!!

Ho gyan ju tot tunk ed dig? 
A ja nu ár ban tar tott köz gyű lé sün kön az
egye sü let egy ön te tű en úgy dön tött, hogy
szük ség van a te le pen egy bá zis ra, ami le -
he tő sé get te remt a rend sze res (még rend -
sze re sebb) je len lét re. Ezt kö ve tő en si ke re -
sen pá lyáz tunk – az ak ko ri kon cep ci ó nak
meg fe le lő en – in gat lan fel újí tás ra. nagy
lel ke se dés sel és len dü let tel fog tunk be le a
meg fe le lő ház fel ku ta tá sá ba. Mint azt ko -
ráb bi poszt ja ink ból lát hat tá tok, több tu laj -
do nos sal be szél tünk, de saj nos meg ál la -
pod ni sen ki vel sem si ke rült. Ek kor jött az
öt let, be szél nünk kel le ne a pol gár mes te ri
hi va tal lal, hát ha lát nak va la mi meg ol dást.
Eb ben nagy se gít sé günk re volt a jegy ző nő,
aki vel már több éve jó kap cso la tot ápo -
lunk, tá mo gat juk egy mást. két hó na pos
tár gya lá si so ro za tot kö ve tő en – a kép vi se -
lő tes tü let hoz zá já ru lá sá val – az egye sü let
szer ző dést kö tött a pol gár mes te ri hi va tal -
lal, egy, a te lep szé lén lé vő közművesí -
tetlen te lek a BAgázs tu laj do ná ba ke rült.
nagy volt az öröm és per sze nem áll tunk
meg. Meg ala kult a pro jektcsa pat, ami hez
új együtt mű kö dő part ne rünk a reflekt
Studio is csat la ko zott. Be le vág tunk az igé -
nyek fel mé ré sé be. ál mod ni akar tunk! ki -
sebb cso por tok ban be jár tuk a te le pet, és
ki kér tük az em be rek vé le mé nyét, mi len ne
hasz nos a le en dő kö zös sé gi ház ban sze -
rin tük. Sok-sok jó öt let el hang zott, a vé gé -
re há rom do log kör vo na la zó dott. kel le ne
ma ga a kö zös sé gi ház, egy kon dite rem és
egy var ro da. Ter mé sze te sen már eb ben a
fá zis ban kom mu ni kál tuk, hogy ez egy
hosszú fo lya mat, kis lé pé sek ben ha la dunk
majd. A fon tos sá gi sor rend el ső he lyé re a
kö zös sé gi tér ke rült. Ezt kö ve tő en az épí -

té szek se gít sé gé vel el ké szült a kon cep ció
terv, ami már egész kéz zel fog ha tó volt.
Ek kor érez tük el ér ke zett nek az időt ar ra,
hogy meg kér dez zük szom szé da inkat, mit
gon dol nak. két al ka lom mal ren dez tünk
la kos sá gi fó ru mot, ami ről el mond ha tó,
hogy ren ge teg új as pek tus sal bő vült a
mér le ge len dő té nye zők szá ma. ko moly
el len ál lás ba üt köz tünk. Ek kor ér tet tük
meg és dön töt tünk úgy, hogy egy ház fel -
épí té sé hez nem ér ke zett el még az idő. Új
szom szé da ink és a te lep meg kell szok ja
még, hogy tény leg je len va gyunk! A reflekt
Studio ja vas la tá ra fel ke res tünk négy nagy
kon té ner for gal ma zó cé get, ahol be mu tat -
koz tunk, és vá zol tuk az eset le ges együtt -
mű kö dés le he tő sé gét, hasz nát (Corporate
Social responsibility). Ez zel pár hu za mo -
san (nin cse nek vé let le nek:) kap cso lat ba
ke rül tünk a Prezi.com csa pa tá val, akik az
el ső sze mé lyes meg be szé lést kö ve tő en
le jöt tek Bagra, ahol is el dőlt, idén egye sü -
le tünk kel kép ze lik az éves CSr prog ram -
ju kat! A prezi.com tá mo ga tá sá val si ke rült
hoz zá jut nunk a ké pen lát ha tó iro da kon té -
ner hez, amit ez úton is kö szö nünk! 

E.k.

Helyére került az irodakonténer

fo
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Anyai sze re tet
Ami kor az anya a va cso rát főz te, fia meg je lent a kony há ban,
ke zé ben egy cédulával… 

Fur csa arc ki fe je zés sel nyúj tot ta át a cé du lát. Az anya meg -
tö röl te ke zét, és el kezd te azt ol vas ni. 

– A szo bám rend be ra ká sá ért: 1000 Ft 
– A vi rág ágyás ki gyom lá lá sá ért: 500 Ft 
– Mert el men tem te jért: 100 Ft 
– Mert 3 dél utá non vi gyáz tam test vé rem re: 1500 Ft 
– Mert két szer ötöst kap tam az is ko lá ban: 1000 Ft 
– Mert min dennap ki vi szem a sze me tet: 700 Ft
Össze sen: 4800 Ft 
Az anya ked ve sen rá emel te te kin te tét. ren ge teg em lék to lult

fel ben ne. Fo gott egy tol lat és egy má sik lap ra eze ket ír ta: 
– 9 hó na pig hord ta lak a szí vem alatt: 0 Ft 
– Összes át vir rasz tott éj sza ká kért, amit a be teg ágyad 

mel lett töl töt tem: 0 Ft 
– A sok-sok rin ga tá sért, vi gasz ta lá sért: 0 Ft 
– könny csepp je id fel szá rí tá sá ért: 0 Ft 
– Min de nért, amit nap mint nap ta ní tot tam ne ked: 0 Ft 
– Min den reg ge li ért, ebé dért, uzson ná ért, zsem lé ért amit 

ké szí tet tem ne ked: 0 Ft 
– Az éle te mért, amit min dennap ne ked adok: 0 Ft 
Össze sen: 0 Ft

Ami kor be fe jez te, az anya mo so lyog va nyúj tot ta át a cet lit
fi á nak. A gye rek el ol vas ta, és két nagy könny csepp gör dült ki a
sze mé ből. Szí vé re szo rí tot ta a pa pírt, és a sa ját szám lá já ra ezt
ír ta: FI zEt vE

A bol dog ha lász
Az észa ki gaz dag gyá ros el ször nyedt, ami kor meg pil lan tott
egy dé li ha lászt, amint a par ton a csó nak ja mel lett he ve ré szett
és pi pá zott.

– Mi ért nem mégy ki a ten ger re ha lász ni? – kér dez te a gyá ros.
– Mert ma már elég ha lat fog tam – vá la szol ta az.
– de mi ért nem fogsz töb bet, mint ami re szük sé ged van? –

kí ván csis ko dott to vább a gyá ros.
– Mit csi nál nék ve le? – kér de zett vissza a ha lász.
– Több pénzt ke res nél – hang zott a vá lasz. – Ak kor sze rel -

tet het nél mo tort a csó na kod ra, ami vel mé lyebb vi zek re me -
rész ked het nél, ahol az tán több ha lat fog hat nál. Eb ből annyi
pén zed len ne, hogy nej lon há lót ve het nél. Ak kor még több ha -
lat fog nál, és még több pén zed len ne. Ha ma ro san annyi pén -
zed len ne, hogy akár két csó na kod is lehetne… vagy akár egész
flot tá nyi. S ak kor te is gaz dag em ber len nél, mint én.

– S ak kor mit csi nál nék? – kér dez te a ha lász.
– Ak kor az tán pi hen het nél, és él vez het néd az éle tet.
– nos, mit gon dolsz, most ép pen mit csi ná lok? – kér dez te

az elé ge dett ha lász.

Böl csebb a bol dog ság ra va ló ké pes sé günk ép sé gé re vi -
gyáz ni, mint sok pénzt ke res ni.

Anthony de Mello

beppo
Min den gyer mek is ko lá ban volt már, csak a nyolc éves Beppo
állt ma gá nyo san egy domb te te jén, és me re ven bá mul ta az ég
egy pont ját. Egy ap rócs ka pi ros pont volt ott lát ha tó, ami att ló -
gott Beppo az is ko lá ból. Egy pi ros luft bal lon. 20 lí rá já ba ke rült,
és ez ren ge teg pénz volt Beppo szá má ra. Még is meg vet te a lu -
fit, és a domb te te jé ről a le ve gő be eresz tet te.

Sen ki nek nem be szélt ar ról, amit ter ve zett. Ti tok ban ír ta
meg azt a le ve let is, ame lyet a lu fi zsi nór já ra kö tött. Az tán,
ami kor már min den gyer mek az is ko lá ban volt, ki lo pa ko dott,
és fel si e tett a domb ra, hogy a lu fit szél nek eressze.

„ked ves is ten” – állt nagy be tűk kel a pa pí ron – „né hány
hét múl va kis test vér kém szü le tik. Már most is ha tan va gyunk
test vé rek, és szü le im nek ke vés pén ze van. A pi ci nek majd
Pedróval és ve lem kell alud nia, mert nincs elég ágy. kér lek,
ked ves is ten, küldj ne künk egy szal ma zsá kot, le het hasz nált
is! Arcoleban la kom, Ola szor szág ban. Beppo Sala”

Ezt ír ta Beppo, és ab ban re mény ke dett, hogy aki nek a le -
ve let szán ta, el fog ja ol vas ni, és ami kor a kis pi ros pon tocs ka
el tűnt a ma gas ban, nagy nyu ga lom mal ha za bal la gott: is ten
se gí te ni fog!

A kö vet ke ző na po kat ne he zen vi sel te Beppo. Te le volt vá ra -
ko zás sal és fe szült ség gel. Sem mi sem tör tént. Mint ha so ha
nem is lé te zett vol na a pi ros lu fi. Az egyet len, amit tör tént,
hogy bün te tést kel lett le töl te nie a ló gás mi att.

Az tán még is csak tör tént va la mi. négy nap telt el a le vél el -
kül dé se óta. Ha za fe lé me net már messzi ről meg lát ta há zuk
előtt a pos tás ko csit. iz ga tot tan ron tott be a la kás ba. Az egész
csa lád a kony há ban gyűlt össze. Az asz tal kö ze pén ott fe küdt
egy cso mag. Sala pa pa a pos tás sal vi tat ko zott. Beppo a nagy
hang za var ban is tisz tán hal lot ta édes ap ja basszus hang ját. 

– Pos tás lé ted re, Antonió, nem ér ted meg, hogy le he tet len,
hogy ez a cso mag ne künk jött? 

A pos tás az ég re emel te a sze mét.
– jaj, de bu ta vagy! – ki ál tot ta – nem tudsz ol vas ni? Sala. A

Sala csa lád ré szé re. itt áll, ni! 
– Tény leg ez a ne vünk. de sen kit nem is me rünk rovigóban.

Aján dé kot pe dig nem fo ga dok el, ezt na gyon jól tu dod. Fogd ezt
a pak kot, és vidd vissza!

Az zal ak ko rát csa pott a cso mag ra, hogy a föl dön ül dö gé lő
ki sebb gye re kek az asz tal alá me ne kül tek.

Beppo nem bír ta to vább.
– Hát nyis sá tok már ki a cso ma got! – ki ál tot ta iz ga tot tan. –

Ak kor majd ki de rül, ne künk szól, vagy sem. 
A zaj el hal kult. Vas tag szem öl dö ke mö gül szi go rú an né zett

az apa a fi á ra, és gon dol ko dott.
– nos – for dult a pos tás hoz –, hal lot tad, nyisd ki! 
Si et ve bon tot ta a fér fi a zsi nó ro kat. Ami kor a do boz te te jét

le emel te, né ma csönd lett a kony há ban. Min den ki lát ta an nak
hó fe hér tar tal mát: pe len kák, ágy ne mű és ap ró gyer mek ru -
hács kák! nem volt ugyan min den va do na túj, de tisz ta és va -
salt. Va ló sá gos kincs a Sala csa lád szá má ra! A ma ma sze me
ned ve sen csil lo gott.

Karácsonyi szemezgető
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nem cso da, hogy is ten ép pen rovigóban, Arcolétól majd -
nem 100 km-re tá vol adott pos tá ra egy cso ma got a Sala csa -
lád ré szé re?! 

– Sze ren cse, hogy nincs fel adó! – gon dol ta Beppo – így leg -
alább a pa pa nem tud ja vissza kül de ni a cso ma got. 

Mi a latt a cso mag tar tal ma kéz ről kéz re járt, Beppo ész re -
vét le nül ki lo pa ko dott az aj tón. Tel ve volt a szí ve. lé lek sza kad -
va ro hant a domb ra, ahol négy nap pal az előtt a pi ros lu fit út já -
ra bo csá tot ta, és meg kö szön te az aján dé kot a jó sá gos ada ko -
zó nak.

A ke rí tés
Volt egy szer egy na gyon rossz ter mé szet tel meg ál dott fiú. Az
ap ja adott ne ki egy zsák szö get és így szólt hoz zá:

– Verj be egyet a kert ke rí té sé be min den al ka lom mal, ami -
kor el ve szí ted a tü rel me det, össze ve szel va la ki vel, vagy va la mi
rosszat mon dasz va la ki ről. 

Az el ső nap 37 szö get vert be a fiú a ke rí tés be. A kö vet ke -
ző he tek ben las san meg ta nult ural kod ni az in du la ta in, és a be -
vert szö gek szá ma nap ról nap ra csök kent. Vé gül el ér ke zett az
a nap is, ami kor a fi ú nak egyet len szö get sem kel lett be ver nie
a ke rí tés be. Ek kor oda ment az ap já hoz, és el új sá gol ta ne ki a
jó hírt. Az apa örült, és a kö vet ke zők re kér te fi át:

– Húzz ki egy szö get min den egyes nap, ami kor nem vesz -
tet ted el a tü rel me det és nem ve sze ked tél sen ki vel, nem
mond tál rosszat sen ki ről. 

Tel tek-múl tak a na pok, s a fiú vég re azt mond hat ta az ap -
já nak, hogy ki húz ta az utol só sze get is a ke rí tés ből. Az apa ek -
kor oda vit te a fi át a ke rí tés hez, és ezt mond ta ne ki:

- Fi am, szé pen vi sel ked tél, büsz ke va gyok rád, hogy így
meg vál toz tál. de gye re kö ze lebb, nézd csak , mennyi lyuk van a
ke rí tés ben. Ez a ke rí tés so ha töb bé nem lesz már olyan, mint
ré gen volt. Ha ve szek szel va la ki vel, vagy rosszat mon dasz va -
la ki ről, meg seb zed őt. Egy ugyan olyan se bet hagysz az ő lel ké -
ben, mint ezek a lyu kak itt. Hát ba szúr hatsz egy em bert, majd
ki húz ha tod a  kést a há tá ból, a seb örök re ott ma rad. Akár hány
al ka lom mal is kérsz bo csá na tot, a seb ta lán örök re ott ma rad.
A szó be li sér tés ugyan ak ko ra fáj dal mat okoz hat, mint a tes ti.

na gyon ne héz ”meg nem történtté” ten ni a meg gon do lat -
lan ság ból el kö ve tett dol ga in kat. A ki en gesz te lő dés és meg bo -
csá tás tit ka az, ami se gít het a lyu kak el tün te té sé ben

A szív
A fiú sú lyos szív be teg volt, az or vo sok még egy utol só mű tét tel
pró bál koz tak. Az or vos lel ki leg is fel akar ta ké szí te ni a fi út:

– Hol nap reg gel – mond ta a se bész – ki fo gom nyit ni a szí -
ve det.

– Ott fo god ta lál ni jé zust – vá gott köz be a fiú. A se bész
bosszan kod va fel né zett:

– Fel fo gom vág ni a szí ve det – foly tat ta, hogy lás sam, mennyi
ká ro so dás tör tént.

– de ami kor fel nyi tod a szí ve met, jé zust fo god ott ta lál ni –
mond ta a fiú. A se bész a szü lők re te kin tett, akik csend ben ül tek.

– Mi u tán lá tom, hogy mennyi ká ro so dás tör tént, vissza fo -
gom varr ni a szí ve det és a mell ka so dat, és el ter ve zem, mi a
kö vet ke ző lé pés.

– de ott fo god ta lál ni jé zust a szí vem ben. A Bib lia azt
mond ja, hogy Ő ott él. 

A se bész hig gadt sá got eről te tett ma gá ra, de így is tü rel -
met le nül szólt:

– A szí ved ben sé rült iz mo kat, gyen ge vér el lá tást és el vé ko -
nyo dott ér fa la kat fo gok ta lál ni. Ez után meg lá tom, hogy fog lak
meg gyó gyí ta ni.

– jé zust is ott fo god ta lál ni, Ő ott él – mond ta a fiú.
A se bész el ment. le ült az iro dá já ban, és mag nó sza lag ra

vet te a mű tét tel kap cso la tos meg jegy zé se it, gon do la ta it: sé -
rült fő ütő ér, sé rült tü dő be ve ze tő erek, el ter jedt izom sor va dás.

nincs re mény a szív át ül te tés re, nincs re mény a gyó gyí tás -
ra, ke ze lés re. Te rá pia: fáj da lom csil la pí tók, és ágy ban kell fe -
küd ni. Prog nó zis: itt kis szü ne tet tar tott; egy éven be lü li ha lál.

ki kap csol ta a mag nót, de to vább be szélt.
– Mi ért? – kér dez te han go san. Mi ért tet ted ezt? Te jut tat tad

őt ide! Te okoz tad ne ki ezt a gyöt rel met, és Te kár hoz tat tad őt
ko rai ha lál ra! Mi ért?

Az Úr így vá la szolt:
– A fiú az én bá rá nyom, nem ter vez tem, hogy so ká ig a Te

nyá jad hoz tar toz zon, mert ő az én nyá jam nak tag ja. ná lam
nem lesz fáj da lom, olyan jó lét ben lesz ré sze, amit te el sem
tudsz kép zel ni. Szü lei egy na pon ta lál koz ni fog nak ve le, és ők
is meg is me rik ezt a bé kes sé get.

A se bész for ró könnye ket hul laj tott, de in ge rült sé ge nem
szűnt:

– Te te rem tet ted ezt a fi út, Te te rem tet ted ezt a szí vet!!!
Meg fog hal ni hó na po kon be lül. Mi ért?

Az Úr vá la szolt:
– A fiú az én bá rá nyom, vissza fog tér ni az én nyá jam hoz,

amint el vé gez te kül de té sét. én nem azért küld tem Őt, hogy el -
ve szít sem, ha nem azért, hogy egy má sik el ve szett bá rányt
meg ment sen.

Az or vos meg ér tet te, hogy őró la van szó, már po tyog tak a
könnyei.

A mű tét után a se bész oda ült a fiú ágya szé lé re. Ami kor a
fiú fel éb redt, sut tog va kér dez te:

– ki nyi tot tad a szí ve met?
– igen – mond ta a se bész.
– Mit ta lál tál? – kér dez te a fiú.
– Meg ta lál tam jé zust – fe lel te az or vos.

Heti feladat
„nem rég a mi se előtt oda jött hoz zám egy nő, aki ről tu dom,
hogy so se ked velt, és igen csak meg le pett az zal, hogy át ölelt.
nem ér tet tem, mi kész tet te e ba rá ti gesz tus ra, azon töp reng -
tem, va jon mi az oka, hogy más képp gon dol rám.

A mi se vé gén kap tam vá laszt a rej tély re:
– A fel ada tuk a kö vet ke ző hét re ugyan az, ami a múlt hé ten

volt – mond ta a pap. – Ar ra ké rem ma gu kat, hogy kö ze led je -
nek sze re tet tel egy olyan em ber hez, akit ki nem áll hat nak.”
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Kitől?
Az op ti mis ta és a pesszi mis ta be szél get nek. Az op ti mis ta így
szól, ha ez így megy to vább, nemsokára kol dul ha tunk mi is. így
a pesszi mis ta: jó, jó, de ki től?

A Sá tán kon fe ren ci át tar tott
Olvasd el, még ha túl el fog lalt vagy is, sőt kü lö nö sen ak kor,
ha túl el fog lalt vagy.
A Sá tán kon fe ren ci át tar tott. Össze hív ta a dé mo no kat a vi lág
min den tá já ról. A meg nyi tó be szé dé ben ezt mond ta:

„nem tart hat juk vissza a ke resz té nye ket at tól, hogy el jár -
ja nak is ten tisz te let re.”

– nem tart hat juk vissza őket at tól, hogy ol vas sák a Bib li á -
ju kat, és hogy tud ják az igaz sá got. Még csak at tól sem tart hat -
juk vissza őket, hogy egy ben ső sé ges kap cso la tot ala kít sa nak
ki a Meg vál tó juk kal. Ha egy szer meg sze rez ték ezt a kap cso la -
tot jé zus sal, meg tört a ha tal munk fe let tük. Úgy hogy en ged jé -
tek, hogy el men je nek is ten tisz te le te ik re, en ged jé tek, hogy
ma guk hoz ve gyék az úr va cso rát, de lop já tok el az ide jü ket
annyi ra, hogy ne le gyen ide jük ar ra, hogy iga zi kap cso la tot ala -
kít sa nak ki jé zus krisz tus sal

– Ezt aka rom ten ni – mond ta a Sá tán. El té rí te ni őket at tól,
hogy meg ra gad ják a kap cso la tot a Meg vál tó juk kal, és fenn -
tart sák ezt az él te tő kap cso la tot egész na pon át! 

– Ho gyan te gyük ezt? – ki a bál ták a dé mon jai.
– kös sé tek le őket az élet mel lé kes dol ga i val, és ta lál ja tok

ki szám ta lan cselt, amik kel le fog lal hat já tok a gon dol ko dá su -
kat – vá la szol ta.

kí sért sé tek őket ar ra, hogy költ se nek, költ se nek, költ se -
nek, és kér je nek köl csön, kér je nek köl csön,  kér je nek köl csön.

győz zé tek meg a fe le sé ge ket, hogy dol goz za nak hosszú órá -
kat, és a fér je ket, hogy dol goz za nak 6-7 na pot egy hé ten, 10-12
órát egy nap, így meg en ged he tik ma guk nak az üres élet for mát.

Tart sá tok vissza őket at tól, hogy időt tölt se nek a gye re ke -
ik kel. Ahogy a csa lá dok da ra bok ra hul la nak, ha ma ro san, az
ott ho na ik töb bé nem lesz nek biz ton sá gos me ne dé kek a mun -
ka nyo má sa alól!

Sti mu lál já tok túl az agyu kat, hogy ne le gye nek ké pe sek
meg hal la ni azt a „halk, sze líd han got”.

Csá bít sá tok őket ar ra, hogy kap csol ják be a rá di ót vagy a
mag nót, ami kor ve zet nek... hogy hagy ják be kap csol va a té vét,
vi de ót, cd le ját szót és a szá mí tó gé pet az ott ho na ik ban fo lya -
ma to san, és gon dos kod ja tok ar ról, hogy min den üz let ben és
ét te rem ben a vi lá gon ne bib li kus ze nét játssza nak fo lya ma to -
san. Ez majd be zsú fo ló dik az agyuk ba, és meg tö ri a kap cso la -
tot krisz tus sal.

Tölt sé tek fel a do hány zó asz ta lo kat ma ga zi nok kal és új sá -
gok kal. nyom já tok be le az agyuk ba a hí re ket 24 órán ke resz -
tül. Tör je tek be a ve ze tés per ce i be hir de tőtáb lák kal. árasszá -
tok el az e-mail pos ta fi ók ja i kat sze mét tel, ka ta ló gu sok kal,
amik ből online le het ren del ni, sor so lá sos já té kok kal és min -
den fé le hír le vél lel és promóciós in gye nes aján la tok kal, szol -
gál ta tá sok kal és hiú re ménnyel.

Te tes se tek so vány, gyö nyö rű mo del le ket a ma ga zi nok ba és
a té vé be, hogy a fér jek azt higgyék, hogy a kül ső szép ség a fon -
tos, és az tán elé ge det le nek ké vál ja nak a fe le sé gük kel.

Tart sá tok fá rad tan a fe le sé ge ket oly annyi ra, hogy ne tud ják
éj jel sze ret ni a fér jü ket. Ad ja tok ne kik fej fá jást is! Ha nem ad -
ják meg a fér jük nek azt a sze re te tet, ami re szük sé ge van, ha -
ma ro san más hol fog ják azt ke res ni. Ez jó ha mar szét sza kít ja a
csa lá do kat!

Adj ne kik Tél apót, hogy el té rítsd őket at tól, ne hogy meg ta -
nít sák a gye re ke ik nek a ka rá csony iga zi je len té sét.

Adj ne kik hús vé ti nyu szit, így nem fog nak be szél ni az Ő fel -
tá ma dás ról és a bűn és a ha lál fe let ti ha tal má ról.

Még ha el is utaz nak pi hen ni, te gye tek ar ról, hogy haj szol -
ják ott is túl ma gu kat... hogy ki me rül ten tér je nek vissza. Tart -
sá tok őket túl el fog lal tan ah hoz, hogy ki men je nek a ter mé -
szet be, és is ten te remt mé nye it cso dál ják. küldd el őket in kább
vi dám par kok ba, sport ese mé nyek re, szín da rab ok ra, kon cer -
tek re és mo zi ba.

Tart sá tok őket el fog lal tan, el fog lal tan, el fog lal tan! és ami -
kor lel ki ta lál ko zó ra men nek, nyug ta lan lel ki is me ret tel fog nak
tá voz ni.

zsú fol já tok te le az éle tü ket sok jó ki fo gás sal, hogy ne le -
gyen ide jük ke res ni jé zus ha tal mát. így egy idő után a sa ját
ere jük ből fog nak dol goz ni, fel fog ják ál doz ni az egész sé gü ket
és a csa lád ju kat egy elég jó cél ér de ké ben.

Mű köd ni fog! Mű köd ni fog! – Mek ko ra terv volt! 
A dé mo nok buz gón in dul tak tel je sí te ni a meg bí za tá su kat,

hogy a ke resz té nyek mi nél ke ve sebb időt hagy ja nak is ten re és
a csa lád ja ik ra szer te a vi lá gon, hogy a Fel tá ma dás ün ne pe a
nyúl és to jás ün ne pe le gyen, és hogy mi nél ke ve sebb ide jük
ma rad jon ar ra, hogy me sél je nek má sok nak ar ról, hogy jé zus
ha tal ma ho gyan vál toz tat ta meg az éle tü ket.

Azt hi szem, a kér dés az, hogy si ke res volt-e a Sá tán eb ben
a csel ben. döntsd el te ma gad! Az „el fog lalt" [an go lul: busy]
azt je len ti: S-átán r-abigája A-latt l-enni! [b-eing u-nder
s-atan's y-oke]                                                       Cza kó gá bor

Szenvedjétek el egymást szeretetben
Pál Apos tol ezt ír ja: „Szen ved jé tek el egy mást szeretetben.“
Min den ki re vo nat ko zik ez, igen: hogy egy más más sá gát el kell
tud ni szen ved ni. Ha ké pe sek va gyunk er re a pár be széd re, már
győz tünk a „rosszon“.

Az em be rek nek meg kell ta nul ni uk egy mást, el kell fo gad -
ni uk a más sá gát a má sik nak, az az el szen ved ni őt sze re tet ben.
Mi ért olyan ne héz ezt meg ten nünk? Mert a be le ér zés, az el fo -
ga dás an  nyit tesz, hogy ma gunk ból adunk egy da ra bot. és ez a
leg ne he zebb. Ma gunk ból oda ad ni. de ha ezt va la ki meg tud ja
ten ni, a ka pó em ber ből adó em ber vá lik; aki min dig kész a
pár be széd re, a má sik el fo ga dá sá ra, az meg tet te azt, amit egy
em ber nek meg kell ten nie, mert em ber!

gyökössy End re

Még szükség van rád
Egy öreg ott hon ban azt mond ta ne kem egy idős as  szony, hogy
ő na gyon bol dog ta lan. Meg kér dez tem en nek az okát, és ezt vá -
la szol ta: „Se is ten nek, se em ber nek nincs töb bé rám szük sé -
ge. 83 éves va gyok, és sze ret nék meghalni“. Ek kor el ol vas tam
ne ki az ézsa i ás 46:4-et: „Vén sé ge te kig ugyan az ma ra dok, ősz
ko ro to kig én hor doz lak! én al kot ta lak, én visz lek, én hor doz -
lak, én men te lek meg.“ Ez az ígé ret el ső sor ban az öre gek nek
szól, ha hit tel imád koz nak az Úr jé zus hoz.

Egy má sik as  szony vi szont, aki már 90 éves, azt me sél te el
ne kem, hogy még mi lyen sok dol ga van. Meg kér dez tem: „Mi -
fé le dolog?“ Er re elő hú zott egy lis tát, ame lyen kb. öt ven fel -
jegy zés volt, csu pa név és cím. Ezek nek a sze mé lyek nek írt le -
ve le ket, vi gasz tal ta őket. Meg ír ta ne kik, hogy jé zus krisz tus
ér tük is meg halt, ke re si, mert üd vö zí te ni akar ja őket. jó, hogy
van nak ilyen öre gek is!  
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czakó Gábor gondolataiból idézünk:
A ka rá csony a vi lág szá má ra vá sár lá si ver seny, amely nek
nyer te sei a ke res ke dők, a multik. ko runk ün ne pei rég óta eb -
be az irány ba tar ta nak: kí vül fény, csil lo gás, be lül sö tét ség.

ko runk fő  el len sé ge a csa lád, mert nem pi a ci in téz mény.
Ott hon nem va gyunk áruk. A nagy csa lád nak ma már vé ge,
és egy re több a cson ka csa lád. Bár mi is tör tént a csa lád dal,
még is az utol só me ne dék, hi szen ter mé sze tes sze re tet for -
rás: azt is táp lál ja, aki be le köp.

Hol vá lik el az ál ün nep a va ló di tól? Az ál ün nep min dig kül ső,
és az is ma rad, mert nin csen is ten nel kap cso la ta: a szent kó -
lá tól a cso da ko csin át a plaz ma té vé ig min den evi lá gi, az ér dek
szü löt te, ve le ke let ke zik és mú lik el, ve le megy ki a di vat ból.
Az iga zi ün nep nem olyan ese mény, ame lyet a pénz és a hasz -
nos ság el ve ve zé rel. Az ün nep in gye nes ség, ÖrÖM, a lé te zés -
re mon dott óri á si igEn. nem kül ső, ha nem bel ső ese mény.

Lé lek men tő ke nyér
így ta nul tam Uram, amit Tő led kap tam 
– mint lel ki ke nye ret –, má sok nak át ad jam. 
Mert mély szá na lom mal szem lé led Te őket, 
lel ki ke nyér után vá gyó éhe ző ket.
Hal ha tat lan lel kük, mely éh ség től alél,
nem táp lál hat ja más, csak mennyei ke nyér.
Ezért e ke nye ret nem elég csak kap nom,
ha nem kész öröm mel to vább is kell ad nom.
Ha azért ven ném el, hogy rej tek be ás sam,
éhen hal nék én is, nemcsak éhes tár sam.
ám ha to vábbadom a lé lek ke nye rét,
meg tart ha tom ma gam és má sok éle tét.
Szent igéd szá munk ra lé lek men tő ke nyér,
az táp lál ja lel künk, míg Hoz zád vissza tér.

Pecznyik Pál

Együtt sírni
Egy kis lány ha za jött a szom széd asszony tól, aki nek nyol c é ves
gyer me ke nemrég tra gi kus kö rül mé nyek kö zött halt meg.

Az éde sany ja kérd őre von ta: 
– Mit ke re sel ilyen kor a szom széd ban! Van an nak a sze -

gény asszony nak elég ba ja! nem hi ány zol te ne ki!
–  Azért men tem át, hogy meg vi gasz tal jam a né nit!
–  Egy ilyen kis gyer mek ho gyan tud meg vi gasz tal ni egy

bá na tos asszonyt?
–  Az ölé be ül tem, és együtt sír tam ve le.
Ha mel let ted va la ki szen ved, sír jál ve le együtt. Ha va la ki

bol dog, le gyél te is az. A sze re tet lát, fi gyel, hall gat és ész re -
vesz. A sze re tet azt je len ti, hogy min den erőd del együtt ér -
zel. Aki sze ret, fel fe dez ön ma gá ban szám ta lan rej tett erőt,
és rész vé te nem meg szo kás. Egy szár nyú an gya lok va gyunk:
csak ak kor tu dunk re pül ni, ha ka ron fog juk egy mást.

Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
jön, emberek, jön, jön az égből
isten szekerén a mese!

karácsony készűl, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belőle az isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!

Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
isten szekerét megkeresni.
ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.

Mert rút a világ, fekete.
Vak gyűlölettől fekete.
Vak, mint az emberek szeme:
az égig sem látnak vele.
Pedig az égből lefele
porzik már isten szekere!

Minden csillag egy kereke,
ezeregy angyal száll vele,
az isten maga száll vele
és csillagtükröt nyujt felénk,
mesetükröt, a keze.

Szent tükrébe végre egyszer
Pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel…!

Tagadjátok…? restellitek…?
Elfordulnak fejeitek…?
Megvakultak szemeitek…?
Szépségteket, jóságtokat
nem érzitek, nem hiszitek…?
Csillaggyertyák fénye mellett
isten elé nem viszitek…?

Akkor bizony rútak vagytok,
szégenyek és vakok vagytok,
ha szépek lenni nem akartok.
de még így is, szegényen is,
rútan, vakon, mégis, mégis
isten gyermekei vagytok!

rátok süti fényes szemét,
elindítja fényszekerét,
jó emberek játékszerét.
Milyen kár, hogy áldó kezét
nem érzitek, nem nézitek
s nem hiszitek már a mesét.

A rút világnak gondja van,
minden embernek gondja van,
a sok angyalnak mind gondja van
s az istennek is gondja van,
mert mindenekre gondja van.
S így múlik el a szép s a jó
az ember mellől, nyomtalan.

1946

Jé zus KrIsz tus mOnd Ja: 
ma rad ja tok meg az én sze re te tem ben! (Já nos 15:9b)

az öröm uj jon gó sze re tet
a bé kes ség nyug vó sze re tet
a tü re lem hor do zó sze re tet
a ked ves ség su gár zó sze re tet
a jó ság köz lő, együttérző sze re tet
a hit bi za ko dó sze re tet
a sze líd ség meg ér tő sze re tet
az ön meg tar tóz ta tás le mon dó sze re tet
a sze rény ség ön zet len sze re tet
a hű ség ki tar tó sze re tet

AdvEnt

WASS AlBErT

karácsonyi versek ii.
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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

rEndőrségI FElHívásp

sE gély Ké rő szám: 107, 112.
aszódI rEndőrőrs: 28/400-012, aszó dI Jár őröK: 20/516-5940.
bagI Kör zE tI mEg bí zOtt: 20/289-1764.
bagI POlgárőrség: 30/62-10-210, 30/51-56-945.

HázIOrvOsOK rEndElésI IdEJE

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, 06-70/559-48-58

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

dr. Cséke ibolya 2012.12.17–12.21-ig. szabadságOn lEsz. Addig dr. Balatoni gyöngyi
helyettesíti. dr. Cséke ibolya kérése az, hogy a gyorsabb és hatékonyabb be tegellátás
érdekében, a körzethez tartozó betegek éljenek az előzetes bejelentkezés
lehetőségével. A rendelés utolsó 1 órája erre van biztosítva.

naP Pa lI, éJ sza KaI és Hét vé gI ügyE lEt
A hétvégi ügyelet mellett a nap pa li és éj sza kai ügye le tet is a Turai köz ponti
ügye let lát ja el. köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek
délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. cí me: tura,
Pe tő fi tér 2. te lefon.: 104 

a FOg Or vOs rEndElésI IdEJE 
dr. Szabó Melánia (Bag, Hősök tere 1.) telefon: +36/28-409-670
rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig, 
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig. 

Az idős ko rú sze mé lyek nap ja ink ban élet ko ri, fi zi kai, men tá lis hely ze tük, ál la -
po tuk nál fog va fo ko zot tab ban ve szé lyez te tet tek bi zo nyos bűn cse lek mé nyek kel
szem ben. Az el kö ve tők a leg kü lön fé lébb in do kok kal szó lít ják meg az idős
em be re ket, el te rel ve fi gyel mü ket a bűn cse lek mény el kö ve té se ér de ké ben.

El ső sor ban la ká suk ba. há zuk ba kü lön bö ző trük kök kel meg pró bál nak be -
jut ni, hogy on nan ék szert, ta ka rék be tét köny vet, kész pénzt tu laj do nít sa nak el.

a leg gya ko ribb trük kök:
w gáz ár-tá mo ga tást, vagy nyug díj ki egé szí tést ho zott,
w más hi va ta li jel leg re hi vat ko zik (Vö rös ke reszt, ill. ön kor mány za ti dol go zó,
w pénzt sze ret né nek fel vál ta ni (20 000 fo rin tost),
w WC-re sze ret né nek be men ni,
w rosszul lét re hi vat ko zik,
w vi zet kér,
w szom széd tel ket sze ret ne vá sá rol ni,
w hoz zá tar to zó já tól pénzt, tű zi fát stb. hoz tak.

biz ton sá gi ta ná csok:
w ne nyis son ka put ide gen, is me ret len sze mé lyek nek!
w Al kal mi mun kát ne vál lal tas son fel ide gen sze mé lyek kel
w ne hagy ja ka pu já nak, há zá nak kul csát láb tör lő, vagy vi rág cse rép alatt!
w ne hagy ja őri zet le nül azt a he lyi sé get, ahol nyit va van az ab lak!
w ne nyis son aj tót éj sza ka, bár mi lyen zajt hall!
w Fi zi kai tá ma dás ese tén, sa ját éle te vé del mé ben ne ta nú sít son el len ál lást!
w A tá ma dót le he tő sé ge sze rint jól fi gyel je meg a sze mély le írás mi att!
w nyug díj fi ze tés idő sza ká ban – ha le he t– kér jen meg egy csa lád ta got, hogy

le gyen je len az ét vé tel kor, és an nak biz ton sá gos el he lye zé se kor!

megvál toztak a kék nyelv be teg -
ség re fo gé kony ál la tok kal kap -
cso la tos jár vány ügyi sza bá lyok

A kék nyelv be teg ség el le ni vé de ke -
zés sza bá lya i ról szó ló ko ráb bi ren -
de let mó do sí tá sa – az eu ró pai uni -
ós jog sza bá lyo kat kö vet ve – na -
gyobb ru gal mas sá got biz to sít a
ha tó ság szá má ra.

Az uni ós irány el vet kö ve tő mó -
do sí tás sze rint, ha a be teg ség től
men tes te rü le te ken meg elő zés
cél já ból el ölt ví rust tar tal ma zó
(inaktivált) vak ci nát hasz nál nak –
ame lyek jár vány ügyi leg biz ton sá -
gos nak te kint he tők – a ha tó sá gok nak
nem kell kor lá to zó in téz ke dé se ket
hoz ni. Ez az ál lat tar tók nak is elő -
nyös le het, hi szen így ál la ta i kat a
ké sőb bi ek ben to váb bi meg szo rí tás
nél kül for gal maz hat ják.

Mi vel je len leg Ma gya ror szá gon
to vább ra is ál ta lá nos vak ci ná zá si ti -
la lom van ér vény ben, en nek ak kor
le het je len tő sé ge, ha jár vány ve szély
ese tén, a be teg ség meg elő zé se ér -
de ké ben az or szá gos főállatorvos
úgy dönt, hogy el ren de li az ál lat ál lo -
mány ok im mu ni zá lá sát.

A mi nisz ter ren de le te sze rint
mos tan tól a ma gyar ha tó ság nak
már nem kell je len te nie a kék nyelv
be teg ség elő for du lá sát az uni ós
adat bá zis, a BT-net rend szer fe lé.

A mó do sí tott ren de let utal az unió
ál tal be ve ze tett fo ga lom ra, a kór oko -
zó-át vi vő től vé dett lé te sít mény re,
ame lyet a ha tó sá gi ál lat or vos ok el -
len őriz nek majd. A jö vő ben a nem
vak ci ná zott ál la to kat a kor lá to zás alá
vont kör ze tek ből csak az ezek ben a
lé te sít mé nyek ben tör tént el kü lö ní tett
tar tás után le het el szál lí ta ni.

idős ko rú ak fi gyel mé be!
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nagymarOs – bag  0–3  (0–2)
nagy ma ros, 48 né ző. Ve zet te: óno di z. /7; 6/ (diMatteo M., Tö rök T.)

nagy ma rOs Fc: Vandrus A. 5 – Heffentréger j. 4 (Bo ros j. 0,
72. p.), de me ter B. 5 (Bo dor r.0, 76. p.), Ve re bes g. 5, Sasvári M. 4
(Szik riszt r. 4,a szü net ben) – Em ber á. 5, Turi i. 4 (kiss Cs. 4, a
szü net ben), Boross T. 4 (gu ba csi n. 5, a szü net ben), zel ler d. 5 –
Hor váth B. 4, gieber gy. 5. já té kos-edző: Vi tá nyi lász ló. 

bagI tc ’96: Endrődi P. 8 – nyá ri g. 8, Baloghg. 7, ko lom pár
l. 7, Szénási i. 8 – nagy P. 8 (ka to na k. 0, 77. p.), Bu dai k. 7, Tóth
l. 7 (Szá raz r.0, 61. p.), Pá lin kás g. 8 (Haj dú S. 7, a szü net ben)
–Sármány V. 7 (Pávics d. 0, 72. p.), Ma ros Sz. 8(Boda j. 0, 80. p.).
já té kos-edző: Haj dú Sán dor. 

gól: Ma ros Sz., nagy P., Szá raz r. sár ga laP: Boross T., zel -
ler d., gieber gy., ill. Bu dai k., Tóth l., Ma ros Sz. 

vI tá nyI lász ló: A mér kő zés re va ló fel ké szü lés so rán az
edzé se ken csak fir kál tunk, így nem volt el vá ra tó, hogy a meccsen
raj zol ni tud junk. A ta lál ko zó előtt az öl tö ző ben nem lát tam a já té -
ko so kon a mo ti vá ci ót, ez pe dig va ló szí nű leg edzői hi ba, így a ve re -
sé gért a fe le lős sé get ma gam ra vál la lom. A bagiak ilyen kü lönb -
ség gel is meg ér de mel ten nyer tek. 

HaJ dú sándOr:– ne he zebb mérkőzésre szá mí tot tam, mint
ami lyen lett be lő le. gra tu lá lok a csa pa tom nak a győ ze lem hez!
Ah hoz, hogy elöl ma rad-has sunk, ezt a for mát tar ta nunk kell! ne -
héz meccsek vár nak ránk, és eh hez min den ön bi za lom ra szük-
ségünk lesz. 

bag – IKlad 3–1  (1–1)
bag, 180 né ző. Ve zet te: de me ter M. /8; 6/ (Al mai T. g., Sza ba dos B.) 

bagI tc ’96: Endrődi P. 7 – nyá ri g. 9, Ba logh j. 7 (Haj dú S. 0,
70. p.), ko lom pár l. 7, Szénási i. 8– nagy P. 8, Pávics d. 7 (Szá raz
r. 7, 60. p.), Tóth l.7, Pá lin kás g. 8 (Boda B. 0, 80. p.) – Sár mány
V. 7, Ma ros Sz. 9. já té kos-edző: Haj dú Sán dor. 

IKlad KFc: gergely V. 6 – ké ke si r. 6 (kovácsl. 0, 76. p.),
Styevkó g. 6, Mayer P. 6, Pin tér T. 5 (Bra un g. 0, 75. p.) – ju hász j.
6, Pálházi l. 6, Sinkój. 5, Simó r. 5 (kriskó B. 0, 63. p.) –
rosenberger d.5, Blaubacher M. 5 (gódor r. 0, 90. p.). Edző:
Mayer jó zsef. 

gól: Ba logh j., Pá lin kás g., Tóth l., ill. Pálházi l. sár ga laP:
Szénási i., Pá lin kás g., Haj dú S., ill. Pin tér T., ju hász j., Pálházi l.,
kriskó B. 

HaJ dú sándOr: A könnyű mér kő zést egy hi ba mi att ma -
gunk nak tet tünk ne héz zé, de ki de rült, hogy a csa pat nak van elég
tar tá sa ah hoz, hogy min dent ki tud junk ja ví ta ni. Ha ilyen hoz zá ál -
lás sal ál lunk min den hez, ak kor nem le het gond a jö vő ben. 

mayEr JózsEF: gyen ge szín vo na lú mér kő zé sen, pont rú gá -
sok kal lőtt gó lok kal a nagy ság ren dek kel jobb erőn lét tel ren del -
ke ző és győz ni aka ró, csa pat ként funk ci o ná ló Bag meg ér de -
mel ten nyert. kö szön jük a hazai sportkör vezetőségének a
szívélyes vendéglátást, és szégyellem magam, hogy a csapa -
tom ból több játékos sem fogadta el ezt, élen a csapat -
kapitánnyal. Ez hűen tükrözi az ikladi csapat jelenlegi helyzetét.
Edzés és csapategység nélkül még ilyen szinten sem lehet fut-
ballozni.

bag – KIstarcsa  3–2  (2–0)
bag, 200 néző. Ve zet te: Mol nár Cs. /3; 6/ (gör be P., Bo ros z.) 

bagI tc ’96: Endrődi P. 7 – nyá ri g. 9, Baloghj. 8, Szénási i. 8
(Haj dú S. 7, 58. p.), ko lom pár l. 8 – nagy P. 9 (Pávics d. 0, 70. p.),
Bu dai k. 8, Tóth l. 8 (Szá raz r. 0, 62. p.), Pá lin kás g. 8 – Ma ros Sz.
9 (Boda B. 0, 88. p.), Sár mány V. 8 (ka to na k. 0, 77.p.). já té kos-
edző: Haj dú Sán dor. 

KIstarcsaI vsc: Boár B. 3 (ribai r. 5, 56. p.) – Fe ke te g. 6,
ke resz ti gy. 5, kresák gy. 5, Hauptman i. 5 – ko vács P. 5 (krivánik
Sz. 5, 59. p.), Fa ze kas g. 5, Haeffner g. 6 (Burillák M. 0, 77. p.),

Ujfalusi A. 5 – Séra T. 5, Tóth V. 5 (Szalai g. 6, 58. p.). já té kos-edző:
Burillák Mi hály. 

gól: Ma ros Sz. (2), nagy P., ill. Szalai g., Fe ke te g. sár ga
laP: Endrődi P., ko lom pár l., nagy P., Tóth l., Haj dú S., ill. ke -
resz ti gy., kresák gy., Hauptman i.

HaJ dú sándOr: Si mán nyer he tő mér kő zés volt, amely egé -
szen más hogy ala kult, mint ahogy le he tett vol na. gra tu lá lok
mind két csa pat nak, mert iz gal mas meccset ját szot tunk, de ezt mi
tet tük ne héz zé ma gunk nak. 

burIlláK mIHály: Már most el kezd tük az aján dé ko zást az
ün ne pek re, ugyan is két gólt ad tunk a ha za i ak nak. Egy kö ze pes
szín vo na lú ta lál ko zón kap tunk ki.

aszód – bag  2–2  (0–0)
aszód, 400 né ző. Ve zet te: kascsák T. /5; 2/ (kamal n., Tí már M.)

aszód Fc: Vikor i. 0 – ká posz ta Ben ce 7, domján n. 8, ká -
posz ta Ba lázs 4, Sza bó i. 6 (nagy k. 0,65. p.) – dö me T. 7 (Bra un T.
0, 79. p.), késedi g. 7, dobes r. 8, Masznyik d. 6 – krecsmarik P.
5 (ko vács d. 0, 79. p.), Müller P. 4. Edző: dobes At ti la. 

bagI tc ’96: Endrődi P. 8 – nyá ri g. 8, Ba logh j.9, Szénási i. 8
(Haj dú S. 8, 60. p.), ko lom pár l. 9 –nagy P. 9, Bu dai k. 8, Szá raz r.
8 (ka to na k. 0, 85.p.), Pá lin kás g. 8–2=6 – Ma ros Sz. 9, Sár mány V.
8 (Pávics d. 0, 88. p.). já té kos-edző: Haj dú Sán dor. 

gól: dö me T., dobes r. (11-es ből), ill. Bu dai k., nagy P.
sár ga laP: ká posz ta Ba lázs, Sza bó i., krecsmarik P., ill. nyá ri
g., Ba logh j., Bu dai k., Ma ros Sz., Haj dú S. KI ál lít va: Pá lin kás
g. az 56. perc ben (a já ték ve ze tő meg sér té sé ért). 

dObEs attIla: két jól fel ké szí tett csa pat tak ti ka i lag óri á si
csa tát ví vott egy más sal. Sa va nyú a szájízem, mi vel 2–0-ra ve zet -
tünk és egy győz tes mér kő zést tud tunk le hoz ni iksz re, ugyan is
két szer is gól passzal aján dé koz tuk meg a bagi já té ko so kat,
ezért úgy gon do lom, hogy ez út tal két pon tot ve szí tet tünk. 

HaJ dú sándOr: kö szö nöm a csa pa tom nak a fél éves jó tel -
je sít mé nyét. El ér tük a cé lun kat, hi szen odaért a csa pat, aho vá
tar to zik, és új ra be bi zo nyí tot ta, hogy van tar tá sa, mert 2–0-s
hát rány ból, tíz fő vel si ke rült egyen lí te ni, s köz ben el bír ta a gyen -
ge já ték ve ze tést is.

a tabElla állása dEcEmbEr 1-én

cSAPAt M Gy d v LG KG GK P
1. bagi tc ’96 15 10 4 1 45 21 +24 34
2. Csomád kSk 15 10 3 2 52 17 +35 33
3. kistarcsai VSC 15 9 3 3 46 25 +21 30
4. Vác-deákvár SE 15 9 1 5 30 17 +13 28
5. Aszód FC 15 8 4 3 43 20 +23 28
6. Erdхkertesi SE 15 8 3 4 52 28 +24 27
7. Valkó kSk 15 8 2 5 39 42 -3 26
8. Püspökhatvan SE 15 8 0 7 42 41 +1 24
9. Vácrátóti kSE 15 7 1 7 41 27 +14 22

10. iklad kFC 15 6 4 5 36 30 +6 22
11. nagymaros FC 15 6 0 9 21 35 -14 18
12. Fort. SC-kismaros 15 5 3 7 29 36 -7 18
13. gödöllői EAC-SziE 15 5 1 9 34 50 -16 16
14. Vácduka-Beton Sk 15 3 3 9 30 48 -18 12
15. galgahévíz Sk 15 1 2 12 15 60 -45 5
16. kerepesi SBE 15 0 0 15 12 70 -58 0
m: Mérkőzés, gy: győzelem, d: döntetlen, v: Vereség, lg: lőtt gól,
Kg: kapott gól, gK: gólkülönbség, P: Pont

Első a bag! Gratulálunk!

Minden kedden
és pénteken:



tótH gá bOr
Or szág gyű lé sI KéP vI sE lő

Te le fon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu

*
Kép vi se lői fo ga dó órák: 

Tura, Ta bán u. 42. 
min den hó nap utol só pén tek 

16-18 órá ig, vagy
Bag, Szent im re u. 52. 
(Pol gár mes te ri Hi va tal) 

min den hét csü tör tök dél előtt.
Be je lent ke zés, elő ze tes 

időpontegyeztetés szükséges.

FOgadóóráK

Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzata  
Szerkesztők: Könczöl Rita, Baczoniné 
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás.
nyomdai munkák: Rosental Kft. 
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás: 
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu
laPzárta: minden hónap utolsó napja

ImPrEsszum

Ez+Az16 BAgi HírlAP 2012 dECEMBEr

Elkészült a polgármesteri hivatal melletti kispiac tetőszerkezete. Az
önkormányzat, gondolva a mostohább időjárásra, tetővel fedte le a már korábban
megépített asztalokat, hogy a bagi kistermelők rossz idő esetén is árulhassák
portékájukat. 

a Palánta sorsfordító
alapítvány szervezésében

bemutatjuk a

Idő: december 14., 
14:00 óra

HEly: arany János
általános Iskola és

alapfokú művészetoktatási
Intézmény

a belépés IngyEnEs

Betlehem i 

csillag
című zenés bábjátékot
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tó

: s
zt


