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Az igAzi Ajándék
„Úgy alakult ki az ajándékozás is, hogy minden egymásnak
adott kicsi ajándék az isten nagy ajándékára emlékeztette az
embereket. A korinthusi levélben írja Pál, hogy az Istennek
pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, vagyis
Jézusért. Amikor valami kis meglepetést készítek és azt
karácsonykor átadom, az arra kellene emlékeztessen, hogy
mindnyájunkat megelőzően isten adott egy nagy ajándékot
nekünk, és most e feletti örömünkben egymást is
megajándékozzuk. Az isten-hiányt mutatja, hogy
bármekkora az ajándék, mégsem elégíti ki az
éhséget. Egy isten-arcú üresség van bennünk,
és oda tölthetek akármit, egészen nem tölti ki
soha, csak amikor istennel találkozik valaki.
Ez ugyanolyan, mint a szülői szeretet, amit
gyakran próbálnak pótolni ajándékkal. Oly sok
gyerektől hallottam már, hogy inkább kevesebbet
kaptam volna, csak néha lehetnék kettesben az
apámmal, beszélgetnék vagy játszhatnék a szüleimmel! A személyes kapcsolatot nem lehet tárgyakkal
pótolni sem az emberi, sem az istennel való kapcsolatunkban. A karácsony nem a szeretet ünnepe, hanem az isten
szeretetének az ünnepe, irántunk való szeretetének az ünnepe,
meg nem érdemelt szeretetének az ünnepe, az isten irántunk
való viszonzatlan szeretetének az ünnepe. itt van isten ajándéka!” – mondja Cseri kálmán
Tudjuk, hogy a karácsonyt nem a külsőségek, az ajándékaink, a csillogás, az igyekezetünk teszi ünneppé és boldoggá, hanem az a szeretet, amelyet Isten ajándékozott nekünk
az ő Fiában, Jézus Krisztusban. A Teremtő így mutatta meg
jellemét, szeretetét, hogy önmagát adta, áldozta föl teremtményeiért, értünk, hogy megszabadítson a bűn rabságától és visszavezessen az örök hazába! Ez az igazi ajándék! Hogy miért tette ezt isten? Erre logikus magyarázat
nincs. Ez a szeretet titka. Ezt a titkot mi is ismerjük kicsiben:
szeretteink kapcsán. Szeretünk akkor is, ha az épp szenvedéssel jár együtt. isten minden botladozása és bűne ellenére
szánja és szereti az embert, és vállalta érte a sok megaláztatást, szenvedést és a kereszthalált. Ez az valódi szeretet!
Az igazi, a legnagyobb karácsonyi ajándék nem az, amit
ott találunk selyempapírba csomagolva a feldíszített fa alatt,
hanem az a Valaki, Akire minden más egyéb ajándék utal és
mutat: Jézus!

Az ajándékkal örömet akar szerezni egyik ember a másiknak. isten is ezt akarja! Örömet akar szerezni az embereknek,
mégpedig nem is kis örömet. Hiszen azt mondja az apostol,
hogy isten mIndEnt nekünk ajándékoz jézussal együtt. Mi az
a minden? Persze nem az, amire mi szoktunk ilyenkor gondolni. nem fiatalság és nem jó egészség, nem több pénz és jó
állás. Hanem ez a minden az, ami fiatalon vagy öregen,
egészségesen vagy betegen, szegényen vagy gazdagon kell ahhoz, hogy a mi életünk igazán fölszabadultan boldog és igazán kiegyensúlyozott lehessen. Ez a minden az, amit nem adhat meg
a számunkra a pénz, nem adhat meg senki
ember, sem a körülményeink kedvező alakulása, sem jószerencse. Hanem ez a minden
az, amit csak az isten adhat meg, és az isten is
csak jézussal együtt adhat meg számunkra.
Jézus négy eljövetelét szimbolizálja az
adventi négy gyertya: 1) jézus eljött az időben, az
első karácsonykor; 2) jézus eljön a szívedbe, a megtéréskor; 3) jézus eljön halálod óráján; és 4) jézus eljön ítélni élőket és holtakat.
-szt-

muraközi gyula imádságával kívánunk áldott karácsonyt
minden kedves Olvasónak!
„itt állok szemtől szembe a legnagyobb titokkal, amely mindent
megmagyaráz, a karácsonyi örömmel és szeretnélek úgy magasztalni Téged, én istenem, mindenható Szeretet, ahogy az
angyalok vagy a pásztorok énekelhettek egykoron dicsőítő éneket azon az éjszakán Tenéked.
Felséges isten, annyira szeretted ezt a világot, hogy emberi
testet öltöttél érette. Annyira megszántad a bűneiben gyötrődő
embert, hogy Fiadat küldted megmentésére. jézus törékeny
emberi formát vett föl, kicsiny gyermekként jött el a földre, szegények közé, hogy szabadító legyen, hazavezessen és meggazdagítson minket.
én is felriadva az én bűneim álmából elindulok, hogy találkozzam Ővele. Esedezem Hozzád, adj nekem teljes és gazdag
karácsonyt! nem tudok megelégedni azzal, Atyám, hogy mennyei karok zengenek jézusról dicsőséget. nem elég énnekem
az, hogy hívő lelkek tanúbizonyságot mondanak arról, hogy
megtalálták Őt. nem elég nekem, ha boldog szemek tükrében
(folytatás a 2. oldalon)
pillantom meg homályosan.
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Arra kérlek, Atyám, adj nekem találkozást szemtől szembe a Te Szent Fiaddal. Hadd lássam a hitem szemével. Hadd
töltse meg az én életemet is az a kimondhatatlan ujjongás,
az a világ-fölötti békesség, amit azok kaptak, akik Őt megpillantották. Hadd legyen az én arcomon, az én szeretetemben,
az én karácsonyi örömszerzésemben az a fény, amely azoknak az arcán és életében tündöklött föl, kik az Ő szemébe
nézhettek. Hadd tapasztaljam meg, hogy nem távol tőlem, a
mindenség fölött uralkodsz és ítélsz, hanem itt vagy, eljöttél
hozzám is, engem se vetettél meg, és énhozzám is szóltál.
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könyörgök olyan karácsonyért, amelyik nem múlik el holnap, amelyik Veled való állandó együttlét! Hadd találjalak meg
földre szállott örök Szeretet, s hadd legyen az életem Veled való állandó közösség! Ezt a karácsonyt add ennek a kereső, fázó
világnak is. Hadd fogadja be a kicsiny betlehemi hajlék azt a
millió és millió lelket, aki a mai napon Őt keresi. A gazdagok
hadd érezzék szegénységüket, a Te kiáradó kegyelmed gazdagsága mellett. A szegényeket gazdagítsd meg a Te legnagyobb ajándékoddal. Add krisztust mindnyájunknak!”
ámen.

az önKOrmányzat HírEI
2012. november 22-én bag nagyközség önkormányzata
képviselő-testületi ülést tartott, melynek kezdetén a képviselők megtekinthették a polgármesteri hivatal új, az éppen
beüzemelés alatt álló kazánját. Erről bővebben külön cikkünkben olvashatnak.

Szociális földprogram
A képviselő-testület egyhangúlag döntött arról, hogy szociális
földprogramot hirdet Bag minden lakosa számára. Erre 6,6
hektár földet jelöl ki, az önkormányzati tulajdonban lévő 030-as,
valamint a 028-as helyrajzi számú szántókat. Tóth gábor pol2
gármester úr elmondta, hogy egy-egy család legalább 1000 m
területet kapjon gazdálkodásra, a fennmaradó területen pedig
energianövény termesztésére fogják felhasználni.

A templomkert átadása az egyháznak
A bagi római katolikus templom felújításának tervezése során
derült ki, hogy a templomkert nem az egyház, hanem az önkormányzat tulajdonában van (besorolása: kivett közpark,
2
2255 m , hrsz: 23). jelenleg folyik egy 40 millió forintos pályázat
előkészítése, amely segítségével a templom teljes felújítása
megvalósulhatna. Ezt a pályázat azonban csak úgy adható be,
illetve bonyolítható le, ha a templomkert is az egyház tulajdonába kerül. Bag nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy a templomkertet
jelképes, 1 forintos összegért a római katolikus egyház tulajdonába adja az önkormányzat. A képviselő-testület megbízza
a polgármestert, hogy a közjegyző előtt kötendő adás-vételi
szerződést előkészítse és aláírja.

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői elé
támasztott követelmény rendszer 2013. évre
Beke Andrea jegyző asszony az ülésen elmondta, hogy önkormányzat képviselő-testületének minden évben el kell fogadnia
a köztisztviselők elé támasztott követelményrendszert. A
korábbiakhoz képest e követelményrendszer két elemmel
bővült: bekerült a járási ügyvitel, illetve a közmunkaprogramban
való részvétel segítése. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a követelményrendszert és Bag nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2013. évi munkatervét is.

2013.évi szemétszállítási díj meghatározása
A jövő évtől két éven keresztül változatlan áron történik
községünkben a szemétszállítás. A most közölt díjtételek
tehát két évig lesznek érvényben:
80 literes szemétgyűjtő esetén: 24 000 Ft/év
60 literes szemétgyűjtő esetén 17 600 Ft/év
Az ülésen felmerült a szemétszállítással kapcsolatban
olyan probléma, hogy néhány utcaszakasz többször is kimarad
a szállításból. Tóth gábor polgármester úr ezzel kapcsolatban

azt mondta, hogy akiknek nem vitték el a szemetét, azokat
kompenzálni kell, és arányosabban kevesebbet kell fizetniük.

Elidegenítési tilalom
2010-ben Bag nagyközség Önkormányzat tulajdonába került a
Bag 600-as hrsz.-ú, ún. sarki kocsma (Petőfi tér), 8.600.000.- Ft
forgalmi értékben. Az ingatlant az átvételtől számított 15 évig az
önkormányzat nem idegenítheti el, azaz nem köthet olyan megállapodást (pl. ajándékozás), illetve nem végezhet semmilyen
olyan tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen az
ingatlan kikerül az önkormányzat tulajdonából. Ez az elidegenítést korlátozó időpont 2025. 03. 18-án jár le. A képviselő-testület
egyhangúlag tudomásul vette a fentieket. Tóth gábor polgármester úr elmondta, hogy továbbra is jónak látná, ha a bagi postai
szolgáltatás kerülne ebbe az épületbe. Bár ő már több ízben felajánlotta ezt az épületet a Posta zrt. számára a jelenlegi, postai
szolgáltatásra teljesen alkalmatlan épület helyett, de a Posta zrt.
eddig nem válaszolt. A jövő évben azonban megnyílik ez a szolgáltatói piac is, így, ha a Posta zrt. nem lép az ügyben, a piacra belépő új szolgáltatókkal fog erről tárgyalni.

Közbeszerzési eljárás az óvodai konyhára
Meghívásos közbeszerzési eljárás elindításáról határozott a
képviselő-testület az óvodai konyha működtetésének tárgyában. A jelenlegi működtető szerződése 2012. december 31-én
-krlejár, ezért vált szükségessé az eljárás megindítása.

Bemutatkozott az új tankerületi
igazgató asszony
november 21-én, az Aszódi járás központjában, Aszód Város
Polgármesteri Hivatalának tanácstermében a 11 település
meghívott polgármestere, jegyzője, és az érintett iskolák igazgatói előtt bemutatkozott Horváth
Krisztina, a járási tankerület
újonnan kinevezett igazgató
asszonya. A járási tankerület vezetősége a volt gAMESz székházban rendezkedett be. A jövő
héttől kezdve pedig már megkez dik mun káját: igaz ga tó
asszony sorra látogatja a 11 település iskoláit. Munkájához sok
sikert és kitartást kívánunk!
Benedek Miklós
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Beüzemeltük a hivatal új apríték-kazánját
Elindult a polgármesteri hivatal új, főleg aprítékkal működő
(de fatüzelésre is alkalmas) kazánjának próbaüzeme, melyet
a képviselő-testületi ülés kezdete előtt a képviselőink is
megszemléltek.
A project előzménye, hogy önkormányzatunk – Pest megyében
elsőként (mintegy mintaprojectként) – a Belügyminisztérium
„bio- és megújuló energiatermelés – Kazán program startmunka mintaprogram támogatására” elnevezésű pályázatán 10,5
millió forintos anyagi, és további 3,8 millió forintos munkabérre
fordítandó, vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázatban
szerepel egy 100 kW-os új, faaprítékkal működő kazán beszerzése és beépítése (a megfelelő tartozékokkal), az ehhez szükséges
kazánházi átalakítások, valamint egy benzinmotoros faaprítógép
beszerzése is. Tartalmazza még 2 fűtő és négy faaprítékot gyűjtő
közhasznú foglalkoztatott egy éves bérköltségét is. Az új kazán
egy 2000 literes, hőszigetelt puffer tartályt fűt fel, amivel az egész
0
hivatal épülete kb. 2 napon keresztül fűthető -10 C -os külső hőmérséklet esetén. Mivel amúgy is rengeteg aprítéknak való fa
képződik a közhasznú munkások ároktisztítási-, favágási tevékenysége során, így nagyjából az aprítógépbe való benzin áráért
juthatunk hozzá a tüzelőanyaghoz. A gáztüzeléshez képest ötöd
akkora összegből meg tudjuk ezentúl oldani a hivatal fűtését. A
kazán beüzemelése olyan jól sikerült, hogy a napokban megvizsgáltatjuk a művelődési ház apríték kazánra való átállítását is.
köszönetet szeretnénk mondani a project gyors, és szakszerű megvalósításában közreműködő minden cégnek!

köszönjük bartók Olivérnek (galgabrikett Kft.), hogy a tartozékok szállításánál emelő targoncával segített hivatalunknak, a
se-ta Plus ’12 Kft.-nek a kazánház átalakításában végzett szakszerű munkáját, az Erdőgépker Kft.-nek az új negri típusú faaprító berendezésünket! (http://www.erdogepker.hu/) és nem utolsó
sorban, köszönjük a bioKopri Kft.-nek a kazánunk és tartozékainak leszállítását, beszerelését, beüzemelését és a leendő fűtőink
B.M.
oktatását! (http://www.biopelletkazan.hu/)

közmeghallgatás 2012
2012. november 29-én a bagi dózsa györgy művelődési Házban tartotta
az évi szokásos közmeghallgatását bag nagyközség önkormányzata.

Tóth gábor polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket, az alpolgármester
asszonyt, a képviselőket, majd bemutatta a meghívottakat. A közmeghallgatáson jelen volt a rendőrség részéről dr.
Bozsó zoltán a gödöllői rendőr-főkapitányság vezetője, gódor Ferenc az
Aszódi rendőrőrs vezetője és Varga
Csaba községünk új körzeti megbízottja, valamint dr. klausmann kornél önkormányzatunk jogi tanácsadója. Minden érdeklődő kézhez vehette a közmeghallgatáson az önkormányzati vezetés Félidőben című kiadványát, ami a
jelenlegi négy éves ciklus elért eredményeit és a távlati terveit gyűjtötte össze.
Tóth gábor köszönetet mondott
mindazoknak, aki az elmúlt évben segítették az önkormányzat munkáját.
Többek között elmondta, hogy kapu
júlia és kapu lajos a Varsóban hamarosan felállításra kerülő magyar katonák
emlékhelyére készített egy magyar címert, amit a tavasz beköszöntével személyesen fog elvinni lengyelországba.

Tóth gábor polgármester
úr évértékelőjét a gazdasági
helyzet áttekintésével kezdte.
Elmondta, hogy 2013. január 1-jével az
önkormányzat megszabadul minden
adósságától, hiszen a kormány az 5000
léleknél alacsonyabb lakosú önkormányzatok adósságállományát átvállalja. Említést tett arról, hogy a Tajvani köztársság nagykövete 1 millió forinttal
támogatta az óvodát, amelyből udvari
játékokat, illetve sátorponyvát vásárolt az
önkormányzat. ismertette a polgármesteri hivatal új kazánjának projektjét, a
készülő vasútátépítést és a tervezett
hőszivattyús pályázatot. Szóba került a
3-as út Bag-Aszód-domony kereszteződésébe tervezett körforgalom ügye is. A
polgármester úr elmondta, hogy a körforgalom megépítése ezen a helyen a
fennálló domborzati viszonyok, régészeti
helyzet miatt nagyon drága, de reméli,
hogy a jövő évben erre is lesz keret.
A polgármester úrtól dr. Bozsó zoltán
a gödöllői rendőr-főkapitányság veze-

tője vette át a szót, aki a rendőrség
szerkezeti átalakításáról tájékoztatta a
jelenlévőket. Eszerint 2013. január 1-jétől az Aszódi rendőrőrs intézkedési területéről leválasztják Tura városát, ahol
külön rendőrőrs alakul és Tura, Vácszentlászló, Valkó és zsámbok fog a hatásköréhez tartozni. így az aszódi térség
területe csökken, ám a rendőri állomány létszáma 22-ről 28 főre emelkedik, azaz kisebb területen nagyobb létszámmal tud e térségben jelen lenni a
rendőrség. nagy öröm, hogy falunknak
immár állandóan és közvetlenül hívható
körzeti megbízottja van Varga Csaba
rendőr főtörzsőrmester személyében.
dr. Bozsó zoltán ezek után a rendőrség
munkáját értékelte, és elmondta, hogy
8 személyt fogtak el az elmúlt időszakban, akik 32 rendbeli lopással, 3 rendbeli rablással, 3 rendbeli kábítószerrel
való visszaéléssel és 1 rendbeli zsaro-
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lással vádol bizonyítékokkal alátámasztva az ügyészség. Emellett 21 személyt állítottak elő, 12 személyt fogtak
el és 11 személy áll jelenleg körözés
alatt. dr. Bozsó zoltán megköszönte a
polgárőrség segítségét, valamint minden lakost arra kért, hogy segítse a
rendőrség munkáját.
Ezek után lakossági kérdések sora
következett. két lakos rendőri túlkapásokra tett panaszt. Ők ígéretet kaptak a
rendőrség vezetőjétől, hogy ügyüket
orvosolja.
A jobbik-os koncz Balázs sérelmezte, hogy aláírásgyűjtő-íveiket, amelyek egy rendvédelmi fórum összehívására vonatkoztak, a polgármester úr
nem hajlandó átvenni. Tóth gábor válaszában jelezte, hogy rendvédelemmel

KözüGy
kapcsolatosan pártkezdeményezést
nem támogathat, hiszen a rendvédelem állami feladat, ugyanakkor dr.
klausmann kornél jelezte, hogy az aláírásgyűjtés nem törvényesen folyt.
építő javaslatként elhangzott még,
hogy a művelődési házhoz kellene egy
zebrát festeni, hiszen a legtöbb ember ott
jár át, valamint kiss jános megkérdezte,
hogy lesz-e valamikor arra mód, hogy a
zöldhulladékot is elszállítsák a házaktól?
Sajnos a közmeghallgatás ezek után
felért egy „showműsorral”, a kákán is
csomót kereső emberek hőzöngéseivel.
Az ember azt érzete, ha van rajta sapka
akkor is, ha nincs rajta sapka akkor is
pellengérre állítják a jelenlegi önkormányzati vezetést. E „showműsorból”
csak két elemet idéznék. Berek zoltán
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azt sérelmezte, hogy a művelődési házat teljesen elcsúfították azzal, hogy
nem hátulra építették meg az akadálymentes bejáratot, amely szerinte olcsóbb lett volna. Mellesleg jelezte, hogy
elhozta egyszer a művelődési házhoz a
kecskéjét, és még az az állat sem tudott
felmenni a kerekes székeseknek elkészített feljárón.???!!! gyóni jános pedig
elmondta, hogy igaz ugyan, hogy a falu
adósságát az állam konszolidálta, de a
jelenlegi polgármester az elődjétől örökölt adósságot megtízszerezte, amit
nekünk állampolgároknak kell majd
megfizetni. Sajnálom, hogy mindig
akadnak emberek, akik a másik irányba
akarják húzni a szekeret, pedig összefogva, sérelmeket félretéve talán célra-krvezetőbb lenne.

idŐSEk nAPjA BAgOn
2012. november 17-én került sor a szent rita Katolikus Karitász rendezésében az Idősek napjára a bagi művelődési házban, ahová 250 embert
hívtak meg.
A rendezvény szentmisével kezdődött, ahol karácsondi Mihály plébános
úr az egymás iránti szeretet, figyelmesség, türelem és segítőkészség fontosságáról beszélt. Az idős embereknek még nagyobb szükségük van erre, hogy egymással és a családjukkal békességben és szeretetben tudják
leélni a további életüket.
katona károlyné ezután elmondta, hogy idén csakis azért kerülhetett
ismét mód arra, hogy a falu 65 évnél idősebb lakosait vendégül láthassák,
mert kiss józsef és Angyal józsef támogatták ezt a céljukat, és ezért kifejezte nekik a karitász köszönetét.
A műsorban először dr. kiss lívia mondta el ágnes Begnin: Figyelj és
hallgass meg! című versét. A vers annak a fontosságáról szólt, hogy mennyire fontos mindannyiunknak, hogy valaki meghallgasson minket, a
problémáinkat. A legtöbbet az teheti értünk, aki ilyenkor nem ad tanácsokat, nem akarja helyettünk megoldani a gondjainkat, csak meghallgat, hiszen a legtöbb esetben már csupán az, hogy elmondhattuk, ami bánt, az
is világossá teszi számunkra a további teendőinket. de ha más adja a tanácsot, akkor az nem a mi döntésünk, csak elbizonytalanít bennünket.
A vers után a hittanosok színdarabja következett, akik Oscar Wilde: A
boldog herceg című meséjének színpadi változatát mutatták be, melyet
ági néni és karácsondi Mihály plébános úr tanítottak be. A kedves és
megható történet igen nagy sikert aratott.
Ezután a Szinkron nyugdíjas Egyesület színjátszó csoportja Az ördög
című vidám népi játékot mutatta be, mellyel igen megnevettette a nézőközönséget.
A műsor után megvendégelték a megjelenteket fasírozottal és finomabbnál finomabb süteményekkel. Baczoniné Felszeghy katalin pedig
eközben felköszöntötte a jelen lévő Erszébeteket és katalinokat.
köszönjük mindazoknak ezt a szép napot, akik részt vettek a rendezésében, akik szórakoztattak bennünket és azoknak is, akiknek a támogaB.F.k.
tása nélkül minderre nem kerülhetett volna sor.

novemberi számunk utolsó oldalán örömmel számoltunk be a legidősebb bagiról – Katona Istvánról –,
aki ebben az évben 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.
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a bagI IglIcE naPKözIOttHOnOs óvOda HírEI

november, ber, ber, ber, fázik benne az ember!
A ködös, hűvös levegő bebújik a kabátunk alá, fázunk, sokkal hidegebbnek érezzük az időt, mint amilyen az valójában.
Az ősz végén a kertünkben élő kis madarainkra is gondolnunk kell. Az óvodában felfüggesztett madáretetőkhöz már
most szoktatjuk a cinkéket és más énekesmadarakat.
A gyerekekkel közösen helyezzük ki az eleséget. A kemény tél beálltával a csoportszoba ablakából mozdulatlanul figyelik a gyermekek a cinegecsapat lakmározását. A
napokban a Süni csoportba járó dávid apukájától, Tóth zoltántól kaptunk egy gyönyörűen kifaragott madáretetőt. Ezt
az óvoda főbejáratának közelében helyeztük el. itt is figyelemmel kísérhetjük, hogyan táplálkoznak a madarak a téli
időszakban. Ezúton is köszönjük felajánlását.
*
Örömmel értesültünk, hogy a generáli A Biztonságért Alapítvány őszi intézményi pályázatán az óvodánk 100 000 Ft-ot
nyert. Ezt tornaeszközök vásárlására fogjuk használni. labdákat, tornakarikákat, egyéb eszközöket vásárolunk belőle.
nagyon örülünk, mert így pótolni tudjuk a tönkrement eszközöket.
iglice óvoda nevelőtestülete nevében:
kovács istvánné

Új jáTékOkAT kAPOTT Az óVOdA A TAjVAni kÖzTárSASág jóVOlTáBól
2012. november 28-án önkormányzatunk fogadta a
Tajvani köztársaság nagykövetségének küldöttségét,
hogy megköszönje a támogatást. Marietta kao liau
nagykövet asszony betegsége miatt sajnos nem
lehetett jelen, képviseletében a nagykövetség osztályvezetője Edward Söng úr érkezett. A fogádáson Tóth
gábor polgármester úr mellett óvodásaink is köszökr.
netet mondtak kedves műsorukkal.

Fotókiállítás a gödöllői egyetemen
BALÁZS ISTVÁN, AZ ÁCSMESTER
A Szent istván Egyetemen november 8-án megrendezett idősek és idősödés a mai
magyar társadalomban című konferenciához kapcsolódóan fotókiállítás mutatta be
az 1902-ben született balázs István bagi ácsmester életét.
A kiállítás emléket állított az idős ácsmesternek, aki a háztetők mellett tervezett
és épített hidat, feszületet, templomtornyot. A ii. világháború után szülőfalujában
négyélű tetőt készített a szétlőtt torony helyére. Majdnem két évtizedig álmodott az
eredeti újraalkotásáról, amire 1961-ben 59 évesen nyílt lehetősége.
87 éves korában tette le a szekercét, életműve 1994-ben lezárult. Balázs istván
nevét ma is tisztelettel emlegetik, ami nem csoda, hiszen a bagiak jelentős részének feje fölé ő emelt tetőt. A templomsisak borítása azóta megújult, mint ahogyan
sok családi házé is. Az ácsszerkezet azonban változatlan maradt, ahhoz ma sem
kellett/kell hozzányúlni.
A szerző, Balázs gusztáv munka közben és a családban készült képeit dokumentumok egészítették ki, de a mester egykor használt szerszámait is megtekinthették
az érdeklődők, köztük a konferencián előadást tartó jókai Anna kossuth-díjas író.

KoncErt volt
a templomban
Szívet-lelket melengető
orgonahangversenyt
adott november 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.
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a bagI arany JánOs általánOs IsKOla és alaPFOKú művészEtOKtatásI Intézmény HírEI

Emléktábla-avatás iskolánkban
AZ 1962-BEN ELBALLAGOTT DIÁKOK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE
2012. november 16-án délután egykori diákok, jelenlegi tanárok és diákok gyűltek
össze a bagi arany János általános Iskola
és alapfokú művészetoktatási Intézmény
folyosóján, hogy közösen avassák fel azt az
emléktáblát, amelyet az 1962-ben elballagott diákok állítottak elhunyt tanáraik és
diáktársaik tiszteletére.

Szásziné győri éva a jelenlegi igazgatónő
köszöntötte a megjelenteket ezekkel a
szavakkal:
„Minden értelmes ember azzal a szándékkal éli meg életét, hogy jelet, emléket
hagyjon maga után. Az emberek többségének megadatik, hogy kisebb-nagyobb alkotással élje túl halandó életét. A pedagógusok szerencsések, folyamatos alkotó munkájuk révén a jelenben, a jövőnek nevelnek
fel nemzedékeket. Alkotó tevékenységük
bár láthatatlan, mégis maradandó.
Ők azok, akik a gyermekek számára értékes mintát mutatnak. Megmutatják, hogyan kell a kultúra értékeit megbecsülni, a
törvények szerint élni, a tanultakat érvényesíteni. Ez a kultúra
nemcsak tudást, műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is. Megtanítja az együttélés szabályait, az elfogadást. A felsoroltak nélkül az iskola csak egy épület lenne a sok közül. Tető alá hozott
téglafal. Az itt folyó tevékenység az, ami fontossá teszi.
nincs ember, aki ne emlékezne kedves tanárára, ne tudna
iskolai emléket mondani. (…)
Az iskola történelmének 85 éve alatt most jutott először egy
osztálynak eszébe, hogy megemlékezzen az iskola „napszámosairól”. Méltóképpen, ahogy a hősöknek kijár: emléktáblát
emelve, koszorúzva. Elsiratva diáktársaikat és mindenekelőtt
tanáraikat. Őket példaként állítva az ifjú nemzedékek elé.
Sokan felnőttek itt, s lettek művészek, tanárok, dolgos munkásemberek. Voltak/vannak, akik nem élhették meg ezt a pillanatot, nekik készült, róluk szól a most kihelyezett tábla. (…)
Utolsó gondolataim a köszönet szavaival hagyják el ajkamat. köszönet az őrzőknek, az emlékek őrzőinek, a táblaavatás
ötletadóinak és megvalósítóinak, azoknak, akik felkarolták az
emléktábla gondolatát. köszönet az 1962-ben elballagó 8. b
osztályosoknak, akik még az anyagi áldozatot is vállalták. külön
köszönjük Hőnig Antalnak és Tóth Tibornak, hogy idejüket,
munkájukat áldozták azért, hogy ma ez a tábla ne csak gondolat, hanem valóság legyen.(…)”
Az emléktábla-avatás ünnepi hangulatához hozzájárultak
az iskola mostani diákjai, aki zenével, verssel övezték az emlékezés pillanatait.
Az ötletgazda Hőnig Antal pedig a következő gondolatokat
osztotta meg a jelenlévőkkel:
„Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek, hosszú út porából köpönyeget veszek” – éneklik az iskolától búcsúzó diákok.
(…) Bevallom, már nem nagyon emlékszem, de valami ilyesmit

énekelhettünk mi is 50 évvel ezelőtt, amikor elhagytuk az alma
matert. (…) Mentünk a szélrózsa minden irányába. Öt év múlva
– mintegy kötelességszerűen – megtartottuk az első találkozót,
s aztán 45 évig semmi. (…) Végül múlt év őszén összeszedtük
maradék bátorságunkat, s nekifogtunk a szervezésnek, hogy az
ötven éves évfordulón találkozzunk. (…)
Egykori nevelőink közül alig néhányan élnek, s a szervezés
során egyik még élő tanárunkkal történő beszélgetés közben
felmerült, hogy jó lenne, ha az iskolában lenne egy olyan hely,
ahol elhunyt tanítóinkra, tanárainkra és diáktársainkra emlékezve leróhatnánk kegyeletünket, hiszen nagyon sokan közülük
nem Bagon nyugosznak. A találkozón úgy döntöttünk, hogy a
megmaradt pénzt egy emléktábla létesítésére fordítjuk. Tudtuk
akkor, hogy a rendelkezésre álló összeg kevés, de bíztunk abban, hogy ez valamilyen módon gyarapodni fog, ki fog egészülni. Végül megszületett, s ma már a falon van az elhunyt tanítóink, tanáraink, diáktársaink emlékét megörökítő tábla.
Tisztelgünk ezzel többek között Bitskei árpádné és Venczel
katalin tanító nénink, kántor géza igazgatónk, Salamon lajos
osztályfőnökünk és Barna ignác tanár bácsi emléke előtt is.
(Csak azokat soroltam fel, akikről biztosan tudjuk, hogy már
nincsenek közöttünk.) de emlékezünk azokra is, akikkel csak
néha, nagyon ritkán találkoztunk egy-egy helyettesítés alkalmával: Farkas istván tanító bácsira, Faska Aranka, Országh gizella tanító nénikre, s mindazokra, akik valaha is tanítottak a
bagi iskolában. és fejet hajtunk – bár minket koránál fogva nem
taníthatott – a néhány éve aktív pályája csúcsán elhunyt igazgató, Fodor Mihály életműve előtt is. S természetesen őrizzük
azoknak az egykori osztálytársaknak az emlékét is e tábla előtt,
akik idei találkozónkon már esélyt sem kaphattak a megjelenésre – összesen hatan vannak –, s az évfolyam másik osztályá-
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ból annak a nyolc diáktársunknak az emlékét is, akik már szintén nincsenek közöttünk. és mindazon tanítóinkra, tanárainkra,
tanulótársainkra is emlékezünk, akik valaha ebben az iskolában
tanítottak, illetve tanultak, s már eltávoztak az élők sorából.
Arany jános írja egyik művében: „Valami jellel megjelöld,/Hogy szállásod volt ez a föld!” Ezzel a táblával mindannyiukra emlékezünk. Megjelöltük azt a helyet, ahol az alma materbe időnként találkozóra visszatérő diákok leróhatják kegyeletüket a már nem élők iránt, bárhol nyugszanak
is, bárhol is fogadta be őket a föld. de megjelöltük e táblán
magunkat is, az egykori nyolcadik b osztálynak az emlékét
is, akik meghallottuk egykori – hála istennek, ma még élő –
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tanárunk sóhaját, hogy azokról is meg kellene
méltóképpen emlékezni, akik nem a bagi temetőben nyugszanak, legyen szó akár tanítóinkról, tanárainkról vagy diáktársainkról. Ezen a táblán a mi
osztályunk neve szerepel, ami semmiféle többletjogot nem
biztosít semmire, de jelzi, hogy megvolt bennünk az az
igény, hogy jelet hagyjunk magunk után. Olyan ez a tábla,
mint a templomban egy mellékoltár: mindenki leróhatja kegyeletét a már eltávozott szeretteink emléke előtt. (…)”
Az emléktábla-avatás koszorúzással és az emlékezés lángjának meggyújtásával, illetve baráti beszélgetéssel zárult.
-kr-

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI:
w

w
w

Októberben 1 hétig volt kihelyezve papírgyűjtő konténer. Ez
alatt az idő alatt 172 480 Ft értékű papírt gyűjtöttek a gyerekek. Végre a pénz is megérkezett: fele az osztályoké, a másik
felét a tetőtér padlózatának rendbetételéhez használjuk fel.
Megkezdtük az italos (tejes, üdítős) kartondobozok gyűjtését is. Az első adagot (28 kg-ot) már el is vitték.
Folytatva a harminchét évvel ezelőtt megkezdett hagyományt, november 9-én Aszódon 36 diák részvételével rendezték meg a Petőfi szavalóversenyt. Alsó tagozatunkat
katona janka (2. b), a felsőt Székely Bernadett (7. a) képviselte. legnagyobb örömünkre mindkét tanulónk első lett!
köszönjük a felkészítők munkáját! külön örömünkre szolgált, hogy Baranyi (gáspár) Márió iskolánk egykori tanulója
középiskolásként is szép eredményt (2. helyezést) ért el.
Márió a díjnyertes verset (Petőfi Sándor: Temetőben) a táblaavató ünnepségünkön is elmondta.

w

w

w

w
a szavalóvErsEnyrE Aszód, Acsa, Bag, domony, galgamácsa, Heréd, Héhalom, Hévízgyörk, iklad, kartal, Tura, Váchartyán általános iskoláiból érkeztek versmondók. A mieink mindenkit maguk mögé utasítottak. iskolánkba sok tehetsége gyermek jár, szeretném, ha az olvasók megismernék legalább azt a két „nem mindennapi” gyermeket,
akik a fődíjakat és az ezzel járó dicsőséget elhozták Bagnak, nekünk.
Megkértem hát őket, meséljenek magukról.
Katona Janka (2.b): kedvencem a vers és a mese. Szeretek közönség előtt verset vagy mesét mondani. Az első
vers, amire szívesen emlékezem az Alma, alma, piros alma odafenn a fán… Ahogy mondom, elképzelem és abból,
ahogy figyelnek, látom, hogy ők is el tudják képzelni, hogy
miről mesélek. Már elsőben elkezdődött ez nálam, amikor
jutka néni megtanította nekünk a betűket. Annyira megszerettem az olvasást, hogy nem is bírom abbahagyni. Főképp magyar
népmeséket olvasok.
Mi otthon is mesélünk: én a húgomnak, az anyukám meg nekem.
székely bernadett (7.a): 1999-ben születtem. kiskoromban Törökbálinton éltünk, de az első osztályt már
Bagon kezdtem. rokonaink élnek itt, a házunkat is az ő
segítségükkel építettük. Szeretek iskolába járni, nincs
is kedvenc tantárgyam, mindent szeretek. kiskoromtól
szavalok, az elő versre nem emlékszem, de a kedvencem Petőfinek a Székelyekhez írt verse. (Tavaly különdíjas lett a körzeti versenyen. szerk.) nagyon szeretek olvasni, most is
két könyvet olvasok egyszerre: Sue Townsend-től az Adrien Mole titkos
naplóját és a leiner laura Szent johanna gimi c. könyvét. Hogy mikor
melyiket, az attól függ, hogy milyen hangulatban vagyok. Ha izgalomra
vágyom, akkor az elsőt, ha érzelmes dolgokról szeretnék olvasni, akkor a másodikat választom. köszönjük szépen lányok, csak így tovább!

w

w
w

9-én, gödöllőn a Premontrei gimnázium által szervezett
bolyai magyar-, matematikaversenyen a 3-4-5. osztályosok 1-1 csapata vett részt. Ezen a tehetséggondozó
(nehéz) versenyen a 90 csapatból 40. helyen végeztünk.
(Okt. 11. volt a matematika, nov. 9-én a magyar.)
november 13-14-én nyílt tanítási napot tartottunk. Örömünkre szolgált a nagy érdeklődés a szülők részéről.
Sokan megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, akárcsak
november 8-án a nyolcadikosoknak szervezett pályaválasztási szülői értekezleten, ahol a különböző iskolatípusokról tájékoztattuk a tanulókat és szüleiket. Az elsősöket már nemcsak a szülők, nagyszülők látogatták meg,
hanem az óvónénik is. köszönjük az érdeklődőknek!
16-án Emléktáblát ajándékozott az iskolának az 1962-ben
elballagó 8. b. Az elhunyt tanárokra és diáktársakra emlékező márványtábla az iskola folyosóján megtekinthető.
19-20-án a szokásos ásványkiállítás és vásár is megrendezésre került. Az előadásokat tartó hölgy elégedett volt tanulóink viselkedésével; mi pedig roppant büszkék vagyunk rá,
hogy semmiféle rendbontás nem volt. A gyerekek végighallgatták az előadásokat, és a vásárlás is kulturáltan zajlott.

20-án, 21-én a kistérségi teremlabdarúgó versenyen az
5-6. osztályos tanulók a 4. míg a 7-8. osztályos tanulóink
a 6. helyen végeztek. A kistérség valamennyi iskolájából
érkeztek gyerekek a kartali megmérettetésre. 9 településből az (átlag) 5. hely éppen a középmezőny. Ez nagyon
jó eredmény, hiszen nálunk az iskolában nincs versenyszerű futballozás. A diákok utaztatása szülői segítséggel
valósult meg, amit ezúton is köszönünk.
23-án színházban voltak tanulóink gödöllőn, ahová többen
is bérletet váltottak.
karácsony közeledtével megkezdődött a karácsonyi készülődés. A gyerekek számára délutánonként foglalkozásokat
Szásziné győri éva
szerveznek a tanító nénik.
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ÖnMAgUnkAT éS A kÖzÖSSégünkET
A BAGázs KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA AZ ELMÚLT ÉVES MUNKÁKRÓL

2012. november 9-én a bagázs Közhasznú Egyesület megtartotta 2012-es konferenciáját. a rendezvény célja az volt,
hogy beszámoljunk az elmúlt egy éves munkánkról, illetve
hogy megmutassuk a vendégeknek az egyesület aznap
megérkezett irodakonténerét.
A konferenciára a helyi intézmények képviselőin kívül bagi lakosokat, budapesti önkénteseket és egyesületi tagokat, valamint civil szervezeteket, az egyesület támogatóit és korábbi
partnereit hívtuk meg.
A konferencia egy rajz- és fotókiállítással nyílt meg, mely
a BAgázs elmúlt egy évének vizuális dokumentációja volt. A
különböző programokról és projektekről készült fotók, illetve
a gyerekek tábori rajzai jól kiegészítették egymást.
A rendezvény köszöntőjét idén is Bag jegyzőnője, Beke
Andrea mondta. Ezt követően az egyesület elnöke, Both Emőke megnyitotta a konferenciát, majd egyesével bemutatta a
BAgázs projektjeit. Az Egyesületnek immár 2 éve van mentorprogramja Bagon. 2012-ben 12 helyi (sorstárs) és 8 budapesti
(kortárs) önkéntes lett kiképezve mentornak. A korábbi évekhez képest most újítás volt a programban, hogy az esetmegbeszélőket idén korábbi mentorok (most csoportvezető mentorok) tartották.
A mentorprogram őszi továbbképzéséről 2 mentor, jámbor zita és Horváth Erika beszélt. Saját élményeik elmesélésén kívül elmondták, hogy a motiváció erősítése érdekében
volt szükség a mentor csapat 3 napos mátrai elvonulására
októberben. A továbbképzésen közösen alkották meg a mentorprogram új struktúráját.
A mentorprogram bemutatása utána kerényi Máté az
Egyesület új projektjéről, a média mentorálásról beszélt. A
program lényege, hogy a helyi fiatalok megismerjék azon eszközök használatát, amivel önmagukat és a közösségüket hitelesen tudják bemutatni.
A BAgázsnak a mentorprogramján és a média csoportján
kívül nemzetközi projektje is van. Hegyi Frigyes és Bárnai árpád a jelenleg futó growing by dowing ii. nemzetközi programról elmondták, hogy 4 különböző országból (románia,

Szlovákia, Csehország és Magyarország) érkező résztvevők
feladata, hogy megtervezzenek egy önkéntes munkát Bagon.
A fiatalok egy hetet fognak december elején a Mátrában eltölteni, ahol elzárva a külvilágról és a civilizációtól élménypedagógia módszerek révén fognak közelebb jutni az önkéntes
munka megismeréséhez. A program végén pedig Bagon kell
megvalósítani azt, amit elterveznek.
Végül, de nem utolsó sorban révész Tamás és kanalas
roland a BAgHome Projektjét mutatta be. révész Tamás elmesélte azt a hosszú utat, amíg az egyesületnek sikerült hozzájutnia egy bagi telekhez, illetve annak a történetét, hogy hogyan lett a megálmodott házból végül egy közösségi konténer.
kanalas roland pedig saját élményeit osztotta meg a közönséggel arról, hogyan készítették el a konténer alapjait és milyen tapasztalatokat szerzett azóta, mióta az egyesületnél
dolgozik.
A konferencia második részében egy kerekasztal beszélgetés következett, melynek címe: közösség, közös tér, közösségi ház, közösségfejlesztés. de mi a közös? Meghívott vendégek között voltak bagi lakosok, egyesületi tagok, az Egyesület elnöke, Bag jegyzőnője, a helyi általános iskola igazgatónője, a helyi gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, illetve a
Máltai Szeretetszolgálat telep programokért felelős munkatársa, aki a Málta és a BAgázs kapcsolattartója. A beszélgetés
során mindenki pozitívan fogadta a jövőben közösségi térként
funkcionáló BAgázs konténert. Véleményük szerint a különböző intézmények együttműködési helyszíne lehet az épület,
mely egyfajta hidat képezhet a bagi telep és nem telep között.
Emellett a közönség és a beszélgető felek többsége örömét
fejezte ki a BAgázs munkájával kapcsolatban. Többen támogatásukról biztosították az egyesületet. A bagi lakosok
egyrésze azonban kérte az egyesületet, hogy a telep mellett a
nem telepiekkel is foglalkozzanak.
A konferencia végén az egyesület tagjai meginvitálták a
közönséget a BAgázs konténer felavatására. A konténer ünnepélyes átvétele után a jelenlévők megtekinthették a
BAgázs új munkahelyét.
Eker nóra
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HiTElESEn BEMUTATni
Helyére került az irodakonténer

Hogyan jutottunk eddig?
A januárban tartott közgyűlésünkön az
egyesület egyöntetűen úgy döntött, hogy
szükség van a telepen egy bázisra, ami lehetőséget teremt a rendszeres (még rendszeresebb) jelenlétre. Ezt követően sikeresen pályáztunk – az akkori koncepciónak
megfelelően – ingatlan felújításra. nagy
lelkesedéssel és lendülettel fogtunk bele a
megfelelő ház felkutatásába. Mint azt korábbi posztjainkból láthattátok, több tulajdonossal beszéltünk, de sajnos megállapodni senkivel sem sikerült. Ekkor jött az
ötlet, beszélnünk kellene a polgármesteri
hivatallal, hátha látnak valami megoldást.
Ebben nagy segítségünkre volt a jegyzőnő,
akivel már több éve jó kapcsolatot ápolunk, támogatjuk egymást. két hónapos
tárgyalási sorozatot követően – a képviselő testület hozzájárulásával – az egyesület
szerződést kötött a polgármesteri hivatallal, egy, a telep szélén lévő közművesítetlen telek a BAgázs tulajdonába került.
nagy volt az öröm és persze nem álltunk
meg. Megalakult a projektcsapat, amihez
új együttműködő partnerünk a reflekt
Studio is csatlakozott. Belevágtunk az igények felmérésébe. álmodni akartunk! kisebb csoportokban bejártuk a telepet, és
kikértük az emberek véleményét, mi lenne
hasznos a leendő közösségi házban szerintük. Sok-sok jó ötlet elhangzott, a végére három dolog körvonalazódott. kellene
maga a közösségi ház, egy konditerem és
egy varroda. Természetesen már ebben a
fázisban kommunikáltuk, hogy ez egy
hosszú folyamat, kis lépésekben haladunk
majd. A fontossági sorrend első helyére a
közösségi tér került. Ezt követően az épí-

tészek segítségével elkészült a koncepció
terv, ami már egész kézzelfogható volt.
Ekkor éreztük elérkezettnek az időt arra,
hogy megkérdezzük szomszédainkat, mit
gondolnak. két alkalommal rendeztünk
lakossági fórumot, amiről elmondható,
hogy rengeteg új aspektussal bővült a
mérlegelendő tényezők száma. komoly
ellenállásba ütköztünk. Ekkor értettük
meg és döntöttünk úgy, hogy egy ház felépítéséhez nem érkezett el még az idő. Új
szomszédaink és a telep meg kell szokja
még, hogy tényleg jelen vagyunk! A reflekt
Studio javaslatára felkerestünk négy nagy
konténerforgalmazó céget, ahol bemutatkoztunk, és vázoltuk az esetleges együttműködés lehetőségét, hasznát (Corporate
Social responsibility). Ezzel párhuzamosan (nincsenek véletlenek:) kapcsolatba
kerültünk a Prezi.com csapatával, akik az
első személyes megbeszélést követően
lejöttek Bagra, ahol is eldőlt, idén egyesületünkkel képzelik az éves CSr programjukat! A prezi.com támogatásával sikerült
hozzájutnunk a képen látható irodakonténerhez, amit ezúton is köszönünk!
E.k.

fotó: bAGázs

Egyéves közös munkánk eredményének
csúcspontjaként a yIa 1.2. bagHome projekt meghatározó mérföldkövéhez érkezett: irodakonténerünk a helyére kerül.
Indulhat benne a munka!!!
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Karácsonyi szemezgető
Anyai szeretet

beppo

Amikor az anya a vacsorát főzte, fia megjelent a konyhában,
kezében egy cédulával…
Furcsa arckifejezéssel nyújtotta át a cédulát. Az anya megtörölte kezét, és elkezdte azt olvasni.
– A szobám rendberakásáért: 1000 Ft
– A virágágyás kigyomlálásáért: 500 Ft
– Mert elmentem tejért: 100 Ft
– Mert 3 délutánon vigyáztam testvéremre: 1500 Ft
– Mert kétszer ötöst kaptam az iskolában: 1000 Ft
– Mert mindennap kiviszem a szemetet: 700 Ft
Összesen: 4800 Ft
Az anya kedvesen ráemelte tekintetét. rengeteg emlék tolult
fel benne. Fogott egy tollat és egy másik lapra ezeket írta:
– 9 hónapig hordtalak a szívem alatt: 0 Ft
– Összes átvirrasztott éjszakákért, amit a betegágyad
mellett töltöttem: 0 Ft
– A sok-sok ringatásért, vigasztalásért: 0 Ft
– könnycseppjeid felszárításáért: 0 Ft
– Mindenért, amit nap mint nap tanítottam neked: 0 Ft
– Minden reggeliért, ebédért, uzsonnáért, zsemléért amit
készítettem neked: 0 Ft
– Az életemért, amit mindennap neked adok: 0 Ft
Összesen: 0 Ft

Minden gyermek iskolában volt már, csak a nyolcéves Beppo
állt magányosan egy domb tetején, és mereven bámulta az ég
egy pontját. Egy aprócska piros pont volt ott látható, amiatt lógott Beppo az iskolából. Egy piros luftballon. 20 lírájába került,
és ez rengeteg pénz volt Beppo számára. Mégis megvette a lufit, és a domb tetejéről a levegőbe eresztette.
Senkinek nem beszélt arról, amit tervezett. Titokban írta
meg azt a levelet is, amelyet a lufi zsinórjára kötött. Aztán,
amikor már minden gyermek az iskolában volt, kilopakodott,
és felsietett a dombra, hogy a lufit szélnek eressze.

Amikor befejezte, az anya mosolyogva nyújtotta át a cetlit
fiának. A gyerek elolvasta, és két nagy könnycsepp gördült ki a
szeméből. Szívére szorította a papírt, és a saját számlájára ezt
írta: FIzEtvE

A boldog halász
Az északi gazdag gyáros elszörnyedt, amikor megpillantott
egy déli halászt, amint a parton a csónakja mellett heverészett
és pipázott.
– Miért nem mégy ki a tengerre halászni? – kérdezte a gyáros.
– Mert ma már elég halat fogtam – válaszolta az.
– de miért nem fogsz többet, mint amire szükséged van? –
kíváncsiskodott tovább a gyáros.
– Mit csinálnék vele? – kérdezett vissza a halász.
– Több pénzt keresnél – hangzott a válasz. – Akkor szereltethetnél motort a csónakodra, amivel mélyebb vizekre merészkedhetnél, ahol aztán több halat foghatnál. Ebből annyi
pénzed lenne, hogy nejlon hálót vehetnél. Akkor még több halat fognál, és még több pénzed lenne. Hamarosan annyi pénzed lenne, hogy akár két csónakod is lehetne… vagy akár egész
flottányi. S akkor te is gazdag ember lennél, mint én.
– S akkor mit csinálnék? – kérdezte a halász.
– Akkor aztán pihenhetnél, és élvezhetnéd az életet.
– nos, mit gondolsz, most éppen mit csinálok? – kérdezte
az elégedett halász.
Bölcsebb a boldogságra való képességünk épségére vigyázni, mint sok pénzt keresni.
Anthony de Mello

„kedves isten” – állt nagy betűkkel a papíron – „néhány
hét múlva kistestvérkém születik. Már most is hatan vagyunk
testvérek, és szüleimnek kevés pénze van. A picinek majd
Pedróval és velem kell aludnia, mert nincs elég ágy. kérlek,
kedves isten, küldj nekünk egy szalmazsákot, lehet használt
is! Arcoleban lakom, Olaszországban. Beppo Sala”
Ezt írta Beppo, és abban reménykedett, hogy akinek a levelet szánta, el fogja olvasni, és amikor a kis piros pontocska
eltűnt a magasban, nagy nyugalommal hazaballagott: isten
segíteni fog!
A következő napokat nehezen viselte Beppo. Tele volt várakozással és feszültséggel. Semmi sem történt. Mintha soha
nem is létezett volna a piros lufi. Az egyetlen, amit történt,
hogy büntetést kellett letöltenie a lógás miatt.
Aztán mégiscsak történt valami. négy nap telt el a levél elküldése óta. Hazafelé menet már messziről meglátta házuk
előtt a postáskocsit. izgatottan rontott be a lakásba. Az egész
család a konyhában gyűlt össze. Az asztal közepén ott feküdt
egy csomag. Sala papa a postással vitatkozott. Beppo a nagy
hangzavarban is tisztán hallotta édesapja basszus hangját.
– Postás létedre, Antonió, nem érted meg, hogy lehetetlen,
hogy ez a csomag nekünk jött?
A postás az égre emelte a szemét.
– jaj, de buta vagy! – kiáltotta – nem tudsz olvasni? Sala. A
Sala család részére. itt áll, ni!
– Tényleg ez a nevünk. de senkit nem ismerünk rovigóban.
Ajándékot pedig nem fogadok el, ezt nagyon jól tudod. Fogd ezt
a pakkot, és vidd vissza!
Azzal akkorát csapott a csomagra, hogy a földön üldögélő
kisebb gyerekek az asztal alá menekültek.
Beppo nem bírta tovább.
– Hát nyissátok már ki a csomagot! – kiáltotta izgatottan. –
Akkor majd kiderül, nekünk szól, vagy sem.
A zaj elhalkult. Vastag szemöldöke mögül szigorúan nézett
az apa a fiára, és gondolkodott.
– nos – fordult a postáshoz –, hallottad, nyisd ki!
Sietve bontotta a férfi a zsinórokat. Amikor a doboz tetejét
leemelte, néma csönd lett a konyhában. Mindenki látta annak
hófehér tartalmát: pelenkák, ágynemű és apró gyermekruhácskák! nem volt ugyan minden vadonatúj, de tiszta és vasalt. Valóságos kincs a Sala család számára! A mama szeme
nedvesen csillogott.

2012 dECEMBEr

AdvEnt

BAgi HírlAP

nem csoda, hogy isten éppen rovigóban, Arcolétól majdnem 100 km-re távol adott postára egy csomagot a Sala család részére?!
– Szerencse, hogy nincs feladó! – gondolta Beppo – így legalább a papa nem tudja visszaküldeni a csomagot.
Mialatt a csomag tartalma kézről kézre járt, Beppo észrevétlenül kilopakodott az ajtón. Telve volt a szíve. lélekszakadva rohant a dombra, ahol négy nappal azelőtt a piros lufit útjára bocsátotta, és megköszönte az ajándékot a jóságos adakozónak.

A kerítés
Volt egyszer egy nagyon rossz természettel megáldott fiú. Az
apja adott neki egy zsák szöget és így szólt hozzá:
– Verj be egyet a kert kerítésébe minden alkalommal, amikor elveszíted a türelmedet, összeveszel valakivel, vagy valami
rosszat mondasz valakiről.
Az első nap 37 szöget vert be a fiú a kerítésbe. A következő hetekben lassan megtanult uralkodni az indulatain, és a bevert szögek száma napról napra csökkent. Végül elérkezett az
a nap is, amikor a fiúnak egyetlen szöget sem kellett bevernie
a kerítésbe. Ekkor odament az apjához, és elújságolta neki a
jó hírt. Az apa örült, és a következőkre kérte fiát:
– Húzz ki egy szöget minden egyes nap, amikor nem vesztetted el a türelmedet és nem veszekedtél senkivel, nem
mondtál rosszat senkiről.
Teltek-múltak a napok, s a fiú végre azt mondhatta az apjának, hogy kihúzta az utolsó szeget is a kerítésből. Az apa ekkor odavitte a fiát a kerítéshez, és ezt mondta neki:
- Fiam, szépen viselkedtél, büszke vagyok rád, hogy így
megváltoztál. de gyere közelebb, nézd csak, mennyi lyuk van a
kerítésben. Ez a kerítés soha többé nem lesz már olyan, mint
régen volt. Ha veszekszel valakivel, vagy rosszat mondasz valakiről, megsebzed őt. Egy ugyanolyan sebet hagysz az ő lelkében, mint ezek a lyukak itt. Hátba szúrhatsz egy embert, majd
kihúzhatod a kést a hátából, a seb örökre ott marad. Akárhány
alkalommal is kérsz bocsánatot, a seb talán örökre ott marad.
A szóbeli sértés ugyanakkora fájdalmat okozhat, mint a testi.

nagyon nehéz ”meg nem történtté” tenni a meggondolatlanságból elkövetett dolgainkat. A kiengesztelődés és megbocsátás titka az, ami segíthet a lyukak eltüntetésében

A szív
A fiú súlyos szívbeteg volt, az orvosok még egy utolsó műtéttel
próbálkoztak. Az orvos lelkileg is fel akarta készíteni a fiút:
– Holnap reggel – mondta a sebész – ki fogom nyitni a szívedet.
– Ott fogod találni jézust – vágott közbe a fiú. A sebész
bosszankodva felnézett:
– Fel fogom vágni a szívedet – folytatta, hogy lássam, mennyi
károsodás történt.
– de amikor felnyitod a szívemet, jézust fogod ott találni –
mondta a fiú. A sebész a szülőkre tekintett, akik csendben ültek.
– Miután látom, hogy mennyi károsodás történt, vissza fogom varrni a szívedet és a mellkasodat, és eltervezem, mi a
következő lépés.
– de ott fogod találni jézust a szívemben. A Biblia azt
mondja, hogy Ő ott él.
A sebész higgadtságot erőltetett magára, de így is türelmetlenül szólt:

– A szívedben sérült izmokat, gyenge vérellátást és elvékonyodott érfalakat fogok találni. Ezután meglátom, hogy foglak
meggyógyítani.
– jézust is ott fogod találni, Ő ott él – mondta a fiú.
A sebész elment. leült az irodájában, és magnószalagra
vette a műtéttel kapcsolatos megjegyzéseit, gondolatait: sérült főütőér, sérült tüdőbe vezető erek, elterjedt izomsorvadás.
nincs remény a szívátültetésre, nincs remény a gyógyításra, kezelésre. Terápia: fájdalomcsillapítók, és ágyban kell feküdni. Prognózis: itt kis szünetet tartott; egy éven belüli halál.
kikapcsolta a magnót, de tovább beszélt.
– Miért? – kérdezte hangosan. Miért tetted ezt? Te juttattad
őt ide! Te okoztad neki ezt a gyötrelmet, és Te kárhoztattad őt
korai halálra! Miért?
Az Úr így válaszolt:
– A fiú az én bárányom, nem terveztem, hogy sokáig a Te
nyájadhoz tartozzon, mert ő az én nyájamnak tagja. nálam
nem lesz fájdalom, olyan jólétben lesz része, amit te el sem
tudsz képzelni. Szülei egy napon találkozni fognak vele, és ők
is megismerik ezt a békességet.
A sebész forró könnyeket hullajtott, de ingerültsége nem
szűnt:
– Te teremtetted ezt a fiút, Te teremtetted ezt a szívet!!!
Meg fog halni hónapokon belül. Miért?
Az Úr válaszolt:
– A fiú az én bárányom, vissza fog térni az én nyájamhoz,
amint elvégezte küldetését. én nem azért küldtem Őt, hogy elveszítsem, hanem azért, hogy egy másik elveszett bárányt
megmentsen.
Az orvos megértette, hogy őróla van szó, már potyogtak a
könnyei.
A műtét után a sebész odaült a fiú ágya szélére. Amikor a
fiú felébredt, suttogva kérdezte:
– kinyitottad a szívemet?
– igen – mondta a sebész.
– Mit találtál? – kérdezte a fiú.
– Megtaláltam jézust – felelte az orvos.

Heti feladat
„nemrég a mise előtt odajött hozzám egy nő, akiről tudom,
hogy sose kedvelt, és igencsak meglepett azzal, hogy átölelt.
nem értettem, mi késztette e baráti gesztusra, azon töprengtem, vajon mi az oka, hogy másképp gondol rám.
A mise végén kaptam választ a rejtélyre:
– A feladatuk a következő hétre ugyanaz, ami a múlt héten
volt – mondta a pap. – Arra kérem magukat, hogy közeledjenek szeretettel egy olyan emberhez, akit ki nem állhatnak.”
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Kitől?
Az optimista és a pesszimista beszélgetnek. Az optimista így
szól, ha ez így megy tovább, nemsokára koldulhatunk mi is. így
a pesszimista: jó, jó, de kitől?

A Sátán konferenciát tartott
Olvasd el, még ha túl elfoglalt vagy is, sőt különösen akkor,
ha túl elfoglalt vagy.
A Sátán konferenciát tartott. Összehívta a démonokat a világ
minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta:
„nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak istentiszteletre.”
– nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat, és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges kapcsolatot alakítsanak
ki a Megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek istentiszteleteikre, engedjétek, hogy
magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket
annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki jézus krisztussal
– Ezt akarom tenni – mondta a Sátán. Eltéríteni őket attól,
hogy megragadják a kapcsolatot a Megváltójukkal, és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész napon át!
– Hogyan tegyük ezt? – kiabálták a démonjai.
– kössétek le őket az élet mellékes dolgaival, és találjatok
ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat – válaszolta.
kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek, és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön.
győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat, és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12
órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életformát.
Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a családok darabokra hullanak, hamarosan, az
otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól!
Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek
meghallani azt a „halk, szelíd hangot”.
Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a
magnót, amikor vezetnek... hogy hagyják bekapcsolva a tévét,
videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és
étteremben a világon ne biblikus zenét játsszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba, és megtöri a kapcsolatot krisztussal.
Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül. Törjetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal. árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal,
amikből online lehet rendelni, sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.
Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és
a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos, és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.
Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják
éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van, hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a
családokat!
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Adj nekik Télapót, hogy eltérítsd őket attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését.
Adj nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Ő feltámadásról és a bűn és a halál feletti hatalmáról.
Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl magukat... hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe, és isten teremtményeit csodálják. küldd el őket inkább
vidámparkokba, sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre és moziba.
Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! és amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak
távozni.
zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni jézus hatalmát. így egy idő után a saját
erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket
és a családjukat egy elég jó cél érdekében.
Működni fog! Működni fog! – Mekkora terv volt!
A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat,
hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak istenre és
a családjaikra szerte a világon, hogy a Feltámadás ünnepe a
nyúl és tojás ünnepe legyen, és hogy minél kevesebb idejük
maradjon arra, hogy meséljenek másoknak arról, hogy jézus
hatalma hogyan változtatta meg az életüket.
Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt-e a Sátán ebben
a cselben. döntsd el te magad! Az „elfoglalt" [angolul: busy]
azt jelenti: S-átán r-abigája A-latt l-enni! [b-eing u-nder
Czakó gábor
s-atan's y-oke]

Szenvedjétek el egymást szeretetben
Pál Apostol ezt írja: „Szenvedjétek el egymást szeretetben.“
Mindenkire vonatkozik ez, igen: hogy egymás másságát el kell
tudni szenvedni. Ha képesek vagyunk erre a párbeszédre, már
győztünk a „rosszon“.
Az embereknek meg kell tanulniuk egymást, el kell fogadniuk a másságát a másiknak, azaz elszenvedni őt szeretetben.
Miért olyan nehéz ezt megtennünk? Mert a beleérzés, az elfogadás annyit tesz, hogy magunkból adunk egy darabot. és ez a
legnehezebb. Magunkból odaadni. de ha ezt valaki meg tudja
tenni, a kapó emberből adó ember válik; aki mindig kész a
párbeszédre, a másik elfogadására, az megtette azt, amit egy
embernek meg kell tennie, mert ember!
gyökössy Endre

Még szükség van rád
Egy öregotthonban azt mondta nekem egy idős asszony, hogy
ő nagyon boldogtalan. Megkérdeztem ennek az okát, és ezt válaszolta: „Se istennek, se embernek nincs többé rám szüksége. 83 éves vagyok, és szeretnék meghalni“. Ekkor elolvastam
neki az ézsaiás 46:4-et: „Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz
korotokig én hordozlak! én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.“ Ez az ígéret elsősorban az öregeknek
szól, ha hittel imádkoznak az Úr jézushoz.
Egy másik asszony viszont, aki már 90 éves, azt mesélte el
nekem, hogy még milyen sok dolga van. Megkérdeztem: „Miféle dolog?“ Erre előhúzott egy listát, amelyen kb. ötven feljegyzés volt, csupa név és cím. Ezeknek a személyeknek írt leveleket, vigasztalta őket. Megírta nekik, hogy jézus krisztus
értük is meghalt, keresi, mert üdvözíteni akarja őket. jó, hogy
vannak ilyen öregek is!
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WASS AlBErT
karácsonyi versek ii.
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!

czakó Gábor gondolataiból idézünk:
A karácsony a világ számára vásárlási verseny, amelynek
nyertesei a kereskedők, a multik. korunk ünnepei régóta ebbe az irányba tartanak: kívül fény, csillogás, belül sötétség.
korunk fő ellensége a család, mert nem piaci intézmény.
Otthon nem vagyunk áruk. A nagycsaládnak ma már vége,
és egyre több a csonka család. Bármi is történt a családdal,
mégis az utolsó menedék, hiszen természetes szeretetforrás: azt is táplálja, aki beleköp.
Hol válik el az álünnep a valóditól? Az álünnep mindig külső,
és az is marad, mert nincsen istennel kapcsolata: a szent kólától a csodakocsin át a plazmatévéig minden evilági, az érdek
szülötte, vele keletkezik és múlik el, vele megy ki a divatból.
Az igazi ünnep nem olyan esemény, amelyet a pénz és a hasznosság elve vezérel. Az ünnep ingyenesség, ÖrÖM, a létezésre mondott óriási igEn. nem külső, hanem belső esemény.

Lélekmentő kenyér
így tanultam Uram, amit Tőled kaptam
– mint lelki kenyeret –, másoknak átadjam.
Mert mély szánalommal szemléled Te őket,
lelki kenyér után vágyó éhezőket.
Halhatatlan lelkük, mely éhségtől alél,
nem táplálhatja más, csak mennyei kenyér.
Ezért e kenyeret nem elég csak kapnom,
hanem kész örömmel tovább is kell adnom.
Ha azért venném el, hogy rejtekbe ássam,
éhen halnék én is, nemcsak éhes társam.
ám ha továbbadom a lélek kenyerét,
megtarthatom magam és mások életét.
Szent igéd számunkra lélekmentő kenyér,
az táplálja lelkünk, míg Hozzád visszatér.

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!

Pecznyik Pál

Együtt sírni
Egy kislány hazajött a szomszédasszonytól, akinek nyolcéves
gyermeke nemrég tragikus körülmények között halt meg.
Az édesanyja kérdőre vonta:
– Mit keresel ilyenkor a szomszédban! Van annak a szegény asszonynak elég baja! nem hiányzol te neki!
– Azért mentem át, hogy megvigasztaljam a nénit!
– Egy ilyen kisgyermek hogyan tud megvigasztalni egy
bánatos asszonyt?
– Az ölébe ültem, és együtt sírtam vele.
Ha melletted valaki szenved, sírjál vele együtt. Ha valaki
boldog, legyél te is az. A szeretet lát, figyel, hallgat és észrevesz. A szeretet azt jelenti, hogy minden erőddel együtt érzel. Aki szeret, felfedez önmagában számtalan rejtett erőt,
és részvéte nem megszokás. Egyszárnyú angyalok vagyunk:
csak akkor tudunk repülni, ha karon fogjuk egymást.

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

Jézus KrIsztus mOndJa:
maradjatok meg az én szeretetemben! (János 15:9b)
az öröm ujjongó szeretet
a békesség nyugvó szeretet
a türelem hordozó szeretet
a kedvesség sugárzó szeretet
a jóság közlő, együttérző szeretet
a hit bizakodó szeretet
a szelídség megértő szeretet
az önmegtartóztatás lemondó szeretet
a szerénység önzetlen szeretet
a hűség kitartó szeretet
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állatI ügyEK

időskorúak figyelmébe!
Az időskorú személyek napjainkban életkori, fizikai, mentális helyzetük, állapotuknál fogva fokozottabban veszélyeztetettek bizonyos bűncselekményekkel
szemben. Az elkövetők a legkülönfélébb indokokkal szólítják meg az idős
embereket, elterelve figyelmüket a bűncselekmény elkövetése érdekében.
Elsősorban lakásukba. házukba különböző trükkökkel megpróbálnak bejutni, hogy onnan ékszert, takarékbetétkönyvet, készpénzt tulajdonítsanak el.
a leggyakoribb trükkök:
w gázár-támogatást, vagy nyugdíj kiegészítést hozott,
w más hivatali jellegre hivatkozik (Vöröskereszt, ill. önkormányzati dolgozó,
w pénzt szeretnének felváltani (20 000 forintost),
w WC-re szeretnének bemenni,
w rosszullétre hivatkozik,
w vizet kér,
w szomszéd telket szeretne vásárolni,
w hozzátartozójától pénzt, tűzifát stb. hoztak.
biztonsági tanácsok:
w ne nyisson kaput idegen, ismeretlen személyeknek!
w Alkalmi munkát ne vállaltasson fel idegen személyekkel
w ne hagyja kapujának, házának kulcsát lábtörlő, vagy virágcserép alatt!
w ne hagyja őrizetlenül azt a helyiséget, ahol nyitva van az ablak!
w ne nyisson ajtót éjszaka, bármilyen zajt hall!
w Fizikai támadás esetén, saját élete védelmében ne tanúsítson ellenállást!
w A támadót lehetősége szerint jól figyelje meg a személyleírás miatt!
w nyugdíj fizetés időszakában – ha lehet– kérjen meg egy családtagot, hogy
legyen jelen az étvételkor, és annak biztonságos elhelyezésekor!

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

II. számú rendelő: dózsa gy. u. 53.
dr. cséKE IbOlya
tel.: +36/28-408-031, 06-70/559-48-58

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

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 betegellátás
érdekében, a körzethez tartozó betegek éljenek az előzetes bejelentkezés
lehetőségével. A rendelés utolsó 1 órája erre van biztosítva.
naPPalI, éJszaKaI és HétvégI ügyElEt
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a Turai központi
ügyelet látja el. köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek
délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. címe: tura,
Petőfi tér 2. telefon.: 104
a FOgOrvOs rEndElésI IdEJE
dr. Szabó Melánia (Bag, Hősök tere 1.) telefon: +36/28-409-670
rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig,
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig.

megváltoztak a kéknyelv betegségre fogékony állatokkal kapcsolatos járványügyi szabályok
A kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló korábbi rendelet módosítása – az európai uniós jogszabályokat követve – nagyobb rugalmasságot biztosít a
hatóság számára.
Az uniós irányelvet követő módosítás szerint, ha a betegségtől
mentes területeken megelőzés
céljából elölt vírust tartalmazó
(inaktivált) vakcinát használnak –
amelyek járványügyileg biztonságosnak tekinthetők – a hatóságoknak
nem kell korlátozó intézkedéseket
hozni. Ez az állattartóknak is előnyös lehet, hiszen így állataikat a
későbbiekben további megszorítás
nélkül forgalmazhatják.
Mivel jelenleg Magyarországon
továbbra is általános vakcinázási tilalom van érvényben, ennek akkor
lehet jelentősége, ha járványveszély
esetén, a betegség megelőzése érdekében az országos főállatorvos
úgy dönt, hogy elrendeli az állatállományok immunizálását.
A miniszter rendelete szerint
mostantól a magyar hatóságnak
már nem kell jelentenie a kéknyelv
betegség előfordulását az uniós
adatbázis, a BT-net rendszer felé.
A módosított rendelet utal az unió
által bevezetett fogalomra, a kórokozó-átvivőtől védett létesítményre,
amelyet a hatósági állatorvosok ellenőriznek majd. A jövőben a nem
vakcinázott állatokat a korlátozás alá
vont körzetekből csak az ezekben a
létesítményekben történt elkülönített
tartás után lehet elszállítani.

ügyElEtEs állatOrvOsOK:
dr. Szőke zsolt.
kartal, Felszabadulás u. 197.
Tel.: +36 20 956-6529
dr. németh Mihály.
Aszód, kossuth lajos u. 62.
Tel.: +36 30 275-4718
dr. Márton jános.
galgamácsa, kiskút u. 3. Tel.:
+36 30 400-9819
EbrEndész, állatmEntő:
Sipos józsef. 2115
Vácszentlászló, Erdő u. 75.
Tel.: +36 20 203-2359
E-mail:
ebfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu
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Első a bag! Gratulálunk!
nagymarOs – bag 0–3 (0–2)
nagymaros, 48 néző. Vezette: ónodi z. /7; 6/ (diMatteo M., Török T.)
nagymarOs Fc: Vandrus A. 5 – Heffentréger j. 4 (Boros j. 0,
72. p.), demeter B. 5 (Bodor r.0, 76. p.), Verebes g. 5, Sasvári M. 4
(Szikriszt r. 4,a szünetben) – Ember á. 5, Turi i. 4 (kiss Cs. 4, a
szünetben), Boross T. 4 (gubacsi n. 5, a szünetben), zeller d. 5 –
Horváth B. 4, gieber gy. 5. játékos-edző: Vitányi lászló.
bagI tc ’96: Endrődi P. 8 – nyári g. 8, Baloghg. 7, kolompár
l. 7, Szénási i. 8 – nagy P. 8 (katona k. 0, 77. p.), Budai k. 7, Tóth
l. 7 (Száraz r.0, 61. p.), Pálinkás g. 8 (Hajdú S. 7, a szünetben)
–Sármány V. 7 (Pávics d. 0, 72. p.), Maros Sz. 8(Boda j. 0, 80. p.).
játékos-edző: Hajdú Sándor.
gól: Maros Sz., nagy P., Száraz r. sárga laP: Boross T., zeller d., gieber gy., ill. Budai k., Tóth l., Maros Sz.
vItányI lászló: A mérkőzésre való felkészülés során az
edzéseken csak firkáltunk, így nem volt elvárató, hogy a meccsen
rajzolni tudjunk. A találkozó előtt az öltözőben nem láttam a játékosokon a motivációt, ez pedig valószínűleg edzői hiba, így a vereségért a felelősséget magamra vállalom. A bagiak ilyen különbséggel is megérdemelten nyertek.
HaJdú sándOr:– nehezebb mérkőzésre számítottam, mint
amilyen lett belőle. gratulálok a csapatomnak a győzelemhez!
Ahhoz, hogy elöl marad-hassunk, ezt a formát tartanunk kell! nehéz meccsek várnak ránk, és ehhez minden önbizalomra szükségünk lesz.
bag – IKlad 3–1 (1–1)
bag, 180 néző. Vezette: demeter M. /8; 6/ (Almai T. g., Szabados B.)
bagI tc ’96: Endrődi P. 7 – nyári g. 9, Balogh j. 7 (Hajdú S. 0,
70. p.), kolompár l. 7, Szénási i. 8– nagy P. 8, Pávics d. 7 (Száraz
r. 7, 60. p.), Tóth l.7, Pálinkás g. 8 (Boda B. 0, 80. p.) – Sármány
V. 7, Maros Sz. 9. játékos-edző: Hajdú Sándor.
IKlad KFc: gergely V. 6 – kékesi r. 6 (kovácsl. 0, 76. p.),
Styevkó g. 6, Mayer P. 6, Pintér T. 5 (Braun g. 0, 75. p.) – juhász 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 józsef.
gól: Balogh j., Pálinkás g., Tóth l., ill. Pálházi l. sárga laP:
Szénási i., Pálinkás g., Hajdú S., ill. Pintér T., juhász j., Pálházi l.,
kriskó B.
HaJdú sándOr: A könnyű mérkőzést egy hiba miatt magunknak tettünk nehézzé, de kiderült, hogy a csapatnak van elég
tartása ahhoz, hogy mindent ki tudjunk javítani. Ha ilyen hozzáállással állunk mindenhez, akkor nem lehet gond a jövőben.
mayEr JózsEF: gyenge színvonalú mérkőzésen, pontrúgásokkal lőtt gólokkal a nagyságrendekkel jobb erőnléttel rendelkező és győzni akaró, csapatként funkcionáló Bag megérdemelten nyert. köszönjük a hazai sportkör vezetőségének a
szívélyes vendéglátást, és szégyellem magam, hogy a csapatomból több játékos sem fogadta el ezt, élen a csapatkapitánnyal. Ez hűen tükrözi az ikladi csapat jelenlegi helyzetét.
Edzés és csapategység nélkül még ilyen szinten sem lehet futballozni.
bag – KIstarcsa 3–2 (2–0)
bag, 200 néző. Vezette: Molnár Cs. /3; 6/ (görbe P., Boros z.)
bagI tc ’96: Endrődi P. 7 – nyári g. 9, Baloghj. 8, Szénási i. 8
(Hajdú S. 7, 58. p.), kolompár l. 8 – nagy P. 9 (Pávics d. 0, 70. p.),
Budai k. 8, Tóth l. 8 (Száraz r. 0, 62. p.), Pálinkás g. 8 – Maros Sz.
9 (Boda B. 0, 88. p.), Sármány V. 8 (katona k. 0, 77.p.). játékosedző: Hajdú Sándor.
KIstarcsaI vsc: Boár B. 3 (ribai r. 5, 56. p.) – Fekete g. 6,
kereszti gy. 5, kresák gy. 5, Hauptman i. 5 – kovács P. 5 (krivánik
Sz. 5, 59. p.), Fazekas g. 5, Haeffner g. 6 (Burillák M. 0, 77. p.),
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Ujfalusi A. 5 – Séra T. 5, Tóth V. 5 (Szalai g. 6, 58. p.). játékos-edző:
Burillák Mihály.
gól: Maros Sz. (2), nagy P., ill. Szalai g., Fekete g. sárga
laP: Endrődi P., kolompár l., nagy P., Tóth l., Hajdú S., ill. kereszti gy., kresák gy., Hauptman i.
HaJdú sándOr: Simán nyerhető mérkőzés volt, amely egészen máshogy alakult, mint ahogy lehetett volna. gratulálok
mindkét csapatnak, mert izgalmas meccset játszottunk, de ezt mi
tettük nehézzé magunknak.
burIlláK mIHály: Már most elkezdtük az ajándékozást az
ünnepekre, ugyanis két gólt adtunk a hazaiaknak. Egy közepes
színvonalú találkozón kaptunk ki.
aszód – bag 2–2 (0–0)
aszód, 400 néző. Vezette: kascsák T. /5; 2/ (kamal n., Tímár M.)
aszód Fc: Vikor i. 0 – káposzta Bence 7, domján n. 8, káposzta Balázs 4, Szabó i. 6 (nagy k. 0,65. p.) – döme T. 7 (Braun T.
0, 79. p.), késedi g. 7, dobes r. 8, Masznyik d. 6 – krecsmarik P.
5 (kovács d. 0, 79. p.), Müller P. 4. Edző: dobes Attila.
bagI tc ’96: Endrődi P. 8 – nyári g. 8, Balogh j.9, Szénási i. 8
(Hajdú S. 8, 60. p.), kolompár l. 9 –nagy P. 9, Budai k. 8, Száraz r.
8 (katona k. 0, 85.p.), Pálinkás g. 8–2=6 – Maros Sz. 9, Sármány V.
8 (Pávics d. 0, 88. p.). játékos-edző: Hajdú Sándor.
gól: döme T., dobes r. (11-esből), ill. Budai k., nagy P.
sárga laP: káposzta Balázs, Szabó i., krecsmarik P., ill. nyári
g., Balogh j., Budai k., Maros Sz., Hajdú S. KIállítva: Pálinkás
g. az 56. percben (a játékvezető megsértéséért).
dObEs attIla: két jól felkészített csapat taktikailag óriási
csatát vívott egymással. Savanyú a szájízem, mivel 2–0-ra vezettünk és egy győztes mérkőzést tudtunk lehozni ikszre, ugyanis
kétszer is gólpasszal ajándékoztuk meg a bagi játékosokat,
ezért úgy gondolom, hogy ezúttal két pontot veszítettünk.
HaJdú sándOr: köszönöm a csapatomnak a féléves jó teljesítményét. Elértük a célunkat, hiszen odaért a csapat, ahová
tartozik, és újra bebizonyította, hogy van tartása, mert 2–0-s
hátrányból, tíz fővel sikerült egyenlíteni, s közben elbírta a gyenge játékvezetést is.

a tabElla állása dEcEmbEr 1-én

cSAPAt
1. bagi tc ’96
2. Csomád kSk
3. kistarcsai VSC
4. Vác-deákvár SE
5. Aszód FC
6. Erdхkertesi SE
7. Valkó kSk
8. Püspökhatvan SE
9. Vácrátóti kSE
10. iklad kFC
11. nagymaros FC
12. Fort. SC-kismaros
13. gödöllői EAC-SziE
14. Vácduka-Beton Sk
15. galgahévíz Sk
16. kerepesi SBE

M Gy d v LG KG GK P
15 10
15 10
15 9
15 9
15 8
15 8
15 8
15 8
15 7
15 6
15 6
15 5
15 5
15 3
15 1
15 0

4 1
3 2
3 3
1 5
4 3
3 4
2 5
0 7
1 7
4 5
0 9
3 7
1 9
3 9
2 12
0 15

45
52
46
30
43
52
39
42
41
36
21
29
34
30
15
12

21
17
25
17
20
28
42
41
27
30
35
36
50
48
60
70

+24
+35
+21
+13
+23
+24
-3
+1
+14
+6
-14
-7
-16
-18
-45
-58

34
33
30
28
28
27
26
24
22
22
18
18
16
12
5
0

m: Mérkőzés, gy: győzelem, d: döntetlen, v: Vereség, lg: lőtt gól,
Kg: kapott gól, gK: gólkülönbség, P: Pont
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a Palánta sorsfordító
alapítvány szervezésében
bemutatjuk a

Betlehem i
csillag
című zenés bábjátékot
Idő: december 14.,
14:00 óra
HEly: arany János
általános Iskola és
alapfokú művészetoktatási
Intézmény
a belépés IngyEnEs
FOgadóóráK
tótH gábOr
OrszággyűlésI KéPvIsElő
Telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
Képviselői fogadóórák:
Tura, Tabán u. 42.
minden hónap utolsó péntek
16-18 óráig, vagy
Bag, Szent imre u. 52.
(Polgármesteri Hivatal)
minden hét csütörtök délelőtt.
Bejelentkezés, előzetes
időpontegyeztetés szükséges.

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

fotó: szt

ImPrEsszum

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.

