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„Munkát szeretnénk!”

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közmeghallgatást tartott, ahol nem a
segélyek, hanem a munkahelyteremtés
kérédése került előtérbe.
/ 3. oldal

XX. évf. 3. szám
2013. március

Székelyzászlóapolgármesteri
hivatalhomlokzatán
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a székely zászló
kitűzésével fejezi ki a Székelyföld melletti szolidaritást
és az egységes magyarság hitvallását, a többi,
zászlót kitűző önkormányzatokhoz hasonlóan.

KoSSuth jelentéSe az orSzágoS honvédelmi BizottmánynaK
a hatvani ütKözetről
„Az ellenség az átkozottan mocsáros Galga völgyén túl elsáncolta magát, gondolván, hogy mi majd a gyöngyösi úton
sáncágyúinak egyenesen torkába mászunk. Mert Görgey hadteste ily célt mutatva nyomult Gyöngyösre, Hortra, s
Hatvant ostrommal bevette, s meg is tartotta, s ma onnan erős rekognoszcírozásban előre is nyomult. Ámde míg
ezen győzelmes mozdulatok valóságos haditervünket, melyet a tábornok urakon s rajtam kívül senki sem tudott,
gyönyörűen maszkírozták, 30 000 emberünk Jászberénynél szépen általment a Galgával egyesült Zagyván, s most
huszár előőrseink Ceglédig cirkálnak, honnan látásukra Jellačić rögtön visszavonult, főerőnk pedig a sáncoknak
hátában s oldalában áll, melyek az ellenségnek eszerint már nemcsak haszontalanokká, de veszélyesekké is
váltak, s melyekből, úgy látszik, kivonulását máris megkezdé. Kényszeríthetjük-e Vácig ütközetre, vagy ütközet
nélkül nyerjük meg a vidéket egészen a Dunáig, a holnapi nap mutatja meg. Igaz, seregeink borzasztó marsot
tettek, kivált Wysocki osztálya Damjanich seregéből, mely tegnap este Hatvannál csatázott (sőt Czillich brigádjának
ezen osztályból Csány felől kellő időbeni megjelenése határozta el e nevezetes ütközet győzelmét), de azért a
sereg jókedvű, örömmel megyen előre, s bízik a győzelemben.
Nagy tért nyerénk, e csata s korreszpondens manőverek által Heves megye utolsó faluig, a Jászság egészen
mienk, Pest megyének derekába beléptünk, holnap Pest megyéből is jó rész mienk.” Jászberény, 1849. április 3.

Szeretettel várunk mindenkit 2013. március 15-én az 1848/49-es Forradalom és
Szabadságharc emlékünnepélyére. A Program: 17 órakor gyülekező az általános iskola előtt,
koszorúzás a temetőben Lázár Lajos sírjánál. Fáklyás felvonulás a Szent Imre úton,
koszorúzás a Hősök terén. Ünnepi műsor a művelődési házban.
Bag Nagyközség Önkormányzata
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az önKormányzat hírei

2013.éviköltségvetés

A költségvetési rendelet hatálya alá tartozik az önkormányzat, illetve intézményei, a polgármesteri hivatal, az
óvoda, az iskola és a művelődési ház a könyvtárral. Az általános iskola már nem. Az ülésen a képviselők elmondták, hogy örülnek, hogy végre a falunak kiegyensúlyozott hiány- és adósságmentes költségvetése van. A fő számokat táblázatban közöljük. A költségvetést a képviselők
egyhangúlag elfogadták.

A 2013 évi költségvetés főbb tételei
(ezer forintban értendők)
KiadáS

öSSzeSen

Bevétel

öSSzeSen

Változottapolgármesterihivatalhivatalosneve

A törvényi változások miatt megváltozott a hivatal neve.
Ezentúl Bagi Polgármesteri Hivatalként szerepel hivatalosan. Ezt a változást a hivatal alapító okiratában és SZMSZben is módosítani kellett.

Neumannházvédelembevétele

A Szent Imre utca 16 hrsz.-ú épülete jelenleg üresen áll és nagyon rossz állapotban van. Az önkormányzat, illetve a Helytörténeti Baráti Társulat kezdeményezte az épület védelembe vételét. A képviselők 1 tartózkodás mellett támogatták az
védelembe vételi eljárás megindítását. A volt Postakocsi állomás a 18. században épült, valamikor itt pihentek meg Kazinczy Ferenc és őrei 1800. augusztus 1-jén Kufstein várbörtönéből Munkácsra menet. Az épület az államosításig Neumann
Géza földbirtokos tulajdonában volt. Védelembe vétele azt
jelenti, hogy külső megjelenésén nem lehet változtatni.

ÚjkülsőstagaPénzügyiBizottságban

A Pénzügyi, Gazdasági, Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési Bizottság külsős tagja, Szabó József a közelmúltban
elhunyt. Szakmai hozzáértése és emberi hozzáállása az önkormányzati feladatokhoz hiányt hagy maga után. Tóth Gábor polgármester úr a megüresedett posztra Deli József urat
javasolta, akit a képviselő-testület egyhangúlag támogatott.
Az ülésen a bizottsági megbizatásához szükséges esküjét is
letette. Gratulálunk, és eredményes munkát kívánunk neki.

Nyolcadrészekbérbeadása

A Nyolcadrészek elnevezésű összesen 52,71 hektár alapterületű, 297,02 aranykorona értékű földterület bérbeadásáról
határozott a képviselő-testület. Az éves bérleti díjat 1 millió
forintban határozták meg, a jelenlévő képviselők egyhangúlag támogatták a bárbeadási javaslatot. A bérbeadás feltételei
a következők: a területből az önkormányzat elkülönít 1 hektárt a BaGázs Egyesület részére szociális földprogramjuk végrehajtásához, amely földterületrészt a bérlőnek egy évben
egyszer meg kell szántania. A bérlet 6 hónapos felmondási
idővel szüntethető meg, a bérleti szerződés pedig az aszódi
közjegyző előtt, általa hitelesítve kell, hogy megszülessen.

Szeméthelyzet

Antal Istvánné képviselő az ülésen jelezte, hogy az Ősz, illetve Liget utcánál lévő árok tel van szeméttel. A nemzetiségi
önkormányzat nem fizeti a szemétszállítási hozzájárulást,
valamit tenni kell, mert egy nagyobb eső alkalmával a szemét beáramlik a falu belső részeibe. Tóth Gábor polgármester úr azt javasolta, hogy azok az emberek tegyenek ott rendet, akik nem „leülik” a büntetésüket, hanem ledolgozzák.
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roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatása
KanalasErvin, a bagi Roma Nemzetiségi önkormányzat vezetője, 2013.
február 21-én közmeghallgatást szervezett a művelődési házban, hogy tájékoztatást adjon a 2013. évi közmunkaprogramról, illetve az idei évre tervezett önkormányzati programokról.
Az eseményen jelen volt a roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről Kanalas Ervin elnök, Kanalas Mihály képviselő és Vidák Tibor képviselő.
A meghívottak között jelen volt
Tóth Gábor, falunk polgármestere, Varga András önkormányzati képviselő,
Beke Andrea jegyző, Ecker Nóra, a
BAGázs Egyesület tagja, Gódor Ferenc,
az Aszódi rendőrőrs parancsnoka,
Nagy Gábor őrsparancsnok helyettes,
Mezőfi Ferenc, a Bag Polgárőr Egyesület
elnöke, Berdó Lívia, a családsegítő szolgálat, Kissné Nemes Zsuzsanna pedig a
gyerekjóléti szolgálat munkatársa.
Elsőként Kanalas Ervin köszöntötte
a jelenlévőket és a meghívottakat, majd
elmondta, hogy a tavalyi évben szűkös
lehetőségeik voltak, de segítették az óvodások kirándulását, segédkeztek temetésnél, és részt vettek a szemétszedésben.
A közmunkaprogrammal kapcsolatban elmondta, hogy idén a vízműnél
és az erdészetnél lesz lehetőség munkát
vállalni. Hozzátette, hogy idén szeretnék a gyerekeket nyaralni vinni, sportnapot és hagyományőrző estet szervezni. Hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják, hogy rendszeres gyermekprogramok szervezésével hasznos elfoglaltsá-

got teremtsenek a roma gyerekeknek,
valamint azt, hogy a roma gyerekek ismerjék meg a roma nyelvet.
Tóth Gábor polgármester úr üdvözölte a jelenlévőket. Észrevételezte,
hogy az önkormányzati közmeghallgatáson kevés roma lakos vett részt, kifejezte abbéli reményét, hogy ezek után
ez változni fog. Ezek után megköszönte a nemzetiségnek a részvételét a falu
életében. Tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy Varga András, önkormányzati
képviselő, vállalta az önkormányzat részéről a kapcsolattartást a nemzetiségi
önkormányzattal.
Tóth Gábor megköszönte a BaGázs
Egyesületnek eddigi munkáját, és köszönetet mondott azon roma lakosoknak is,
akik tisztességgel dolgoznak a faluért
közmunkásként. A távlati tervekről is tájékoztatást adott, eszerint a roma telepen az önkormányzat tervezi egy-két út
felújítását, ha lesz pályázati kiírás, akkor
mindenképpen pályázni fog az önkormányzat az utak felújítására.
Tóth Gábor polgármester után
Gódor Ferenc, az Aszódi rendőőrs vezetője vette át a szót, aki elmondta,
hogy az elmúlt évben a lopások és kisebb bűncselekmények voltak túlsúlyban. Figyelmeztetett arra, hogy a törvényi változások miatt a bűncselekmény gyanúsítottja külterületen elvihető, és abban az esetben, ha olyan személy vezet autót, aki ettől el van tiltva,
akkor az őrizetbe vehető.
Berdó Lívia, a családsegítő szolgálat munkatárs,a felhívta a jelenlévők fi-

gyelmét, hogy álláskereső klub működik a faluban, minden héten de. 9-11-ig
várják a munkát keresőket, akik itt
szakszerű segítséget kapnak.
Ecker Nóra a BaGázs képviselőjeként elmondta, hogy két éve vannak jelen a telepen, mentorprogramjukba
szeretnék a rét utcát is bevonni. Az elmúlt időszakban két mentortábor volt,
hetente szerveznek gyerekprogramokat, és tevékenységükbe folyamatosan
szeretnék bevonni a roma felnőtteket.
A mentorok rendszeresen korrepetálják a gyerekeket. Javasolta, hogy az álláskereső klubot tartsák a telepen lévő
konténerházban.
Ezt követően a jelenlévők kérdéseket intéztek a meghívottakhoz, valamint a nemzetiségi önkormányzat tagjaihoz.
Balogh Kálmán megkérdezte, hogy
van-e lehetőség az utak javítására a rét
utcában is, melyre Tóth Gábor polgármester úrtól azt a választ kapta, hogy
szándéka van az önkormányzatnak
minden földút rendbetételére pályázni,
és ígéretet tett, hogy a nagy kátyúkat
tavasszal tört betonnal feltöltik.
Gáspár Tünde munkalehetőség
iránt érdeklődött, kifejezte abbéli szándékukat, hogy a roma lakosság dolgozni szeretne, hogy legyen kenyérre való.
Jakab József megkérdezte, hogy miért nincs roma a polgárőrök között,
amelyre Mezőfi Ferenc azt válaszolta,
hogy ennek nincs akadálya, ha van jelentkező.
B.A.

Bag Nagyközség közlekedésbiztonsági felmérése
Több különböző lakossági bejelentés, illetve igény jelentkezése után Bag Nagyközség önkormányzata úgy döntött, hogy elkészíti a község teljes közlekedésbiztonsági
felmérését, feltérképezve ezzel az esetleges veszélyes csomópontokat, táblahiányokat, stb. kérjük ebben a tisztelt
Lakosság segítségét!
Kérjük, hogy amennyiben tudomása van valamilyen veszélyes csomópontról a községben, vagy Ön szerint néhány tábla, forgalomterelő oszlop, fekvőrendőr, járdasziget kiépítésével bizonyos problémák megoldhatók lennének, jelezze az
alábbi telefonszámon: +36-30-667-25-40.
Néhány ilyen javaslat, amik ezidáig beérkeztek hivatalunkhoz:

w a Szőlő utca legveszélyesebb, legmeredekebb részén gyalogos forgalomra figyelmeztető táblák kihelyezése, illetve az utca esetleges egyirányúsítása;
w a Bánya utca meredek szakaszán fekvőrendőr építése
w a Szentlászlói utca fekvőrendőreinek figyelmeztető festékkel való ellátása;
w a Szentlászlói utca házak előtti szakaszain az útelzáró
oszlopok középre helyezése;
w az üzletház melletti kihajtó közepére járdasziget építése,
a kihajtó szélességének csökkentése;
w a Malom utca-Patak utca közötti gépjárműforgalom
megszüntetése útelzáró oszlopokkal.
Segítségüket, észrevételeiket előre is nagyon köszönjük!
Benedek Miklós
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a Bagi iglice NapköziotthoNos Óvoda hírei

rAJTuNK AZTáN NEM MúLoTT

Óvodánkban, szokásainkhoz híven,
ismét elbúcsúztattuk a telet az idei
farsangi időszakban. A gyerekek
készülődve a farsangi vigalomra,
sok-sok bohócot, álarcot rajzoltak, festettek, ragasztottak, díszítettek. segítettek a jelmezek
elkészítésében otthon és az óvodában, a dekoráció elkészítésében is kivették a részüket.
A kellő ráhangolódást a különböző
események tovább fokozták, sok
emlékezetes pillanatot varázsolva a
gyermekek számára.
A sort a répa-retek-Mogyoró Társulat
kezdte. Fergeteges műsort adtak elő, gyermekek
minden pillanatát lekötötték vidám, zenés, táncos előadásukkal. Néhány nap múltával a bagi Szinkron Nyugdíjas
Egyesület zenekara táncházat tartott óvodánkban. A gyermekek apraja-nagyja vidám hangulatban táncolt és mulatott.
Galga menti és bagi népdalokat szólaltattak meg a hangsze-

reken. Megismerkedhettek a gyermekek a citera, a tangóharmonika, a
nagybőgő és a klarinét hangjával.
A farsangi hangulat tetőpontjához ért a farsangi bálunkon.
Ezen a napon a szülők jelmezben, közösen töltötték el az
óvodai délelőttöt gyermekeikkel. Sok közös játék, jelmezbemutató, evés-ivás, jókedv, vidámság és tánc jellemezte a közös
mulatozást minden csoportban.
A „farsang farkán” pedig az 5.
nagycsoport igazi télkergetést, télűzést mutatott be a csoportokban. Népi
ruhába öltözve, kiszebábut hordoztak körbe, imitálva elégették a telet, a rosszat. Jókívánságot kértek mindenkire.
rajtunk aztán nem múlott, mi óvodások mindent elkövettünk a tél elűzésének érdekében. Arról, hogy távozó tél
néha-néha vicsorogva visszafordul, és megmutatja erejét, –
mi nem tehetünk.

ÓvodAI beíRAtkozáS
TiszTeLT szüLők!

Az óvodai beíratás időpontja 2013. április 8–9. (hétfőn, kedd)
8–16 óráig.
Várjuk mindazon gyermekek beíratását, akik 2014. augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket.
Kérjük, hozza magával a szülő személyigazolványát, a lakcímkártyáját, a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát, a gyermek TAJ kártyáját, telefonszámot.
Tisztelettel: az óvoda vezetősége
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arany jánoS általánoS iSKola éS alapFoKú művéSzeti iSKola hírei

Az áLTALáNos iskoLAi BeiRATkozás ideJe:
2013. április 8–9. (hétfő, kedd) 8-18 óra között.
A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosító. (A gyermek személyi azonosítója a lakcímkártyája hátoldalán található. Tehát nem kell személyi igazolvány a gyermeknek!)
Ami kell:
• a bagi lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
• a születési anyakönyvi kivonat,
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:
• óvodai szakvélemény,
• nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi
szakértői vélemény,
• sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Az iskolában két első osztály indítását tervezik. Az
egyik a hagyományos forma szerint délelőtti tanórákkal
tanul majd, a másik osztály iskolaotthonos formában. A
hagyományos forma mellett összevont (vegyes életkorú)
napközis csoportban oldják meg a gyermekek felügyeletét, míg iskolaotthonos formában a tanulási idő és a szabadfoglalkozás arányosan lesz, elosztva délelőtt, délután.
Ebben az esetben az önálló feladatmegoldás (leckeírás) is
együtt történik a tárgyat tanító tanítónővel.
Iskolaotthonba elsősorban azokat a gyerekeket fogják
felvenni, akiknek a szülei dolgoznak, és a gyermek felügyeletét nem tudják máshogy megoldani.
Akinekkérdésevan,kérem,ezügybenkeresse:
SzászinéGyőriÉvaigazgatónőt

családi sportnap az iskolában
A bagi általános iskola 1.a osztályos
tanulói és családtagjaik Volterné
JamrikÉva tanítónõ vezetésével úgy
döntöttek véget vetnek a téli mozgásszegény életmódnak és szombat délelõttjüket az iskola tornacsarnokába
töltik aktív mozgással.

Fotó: Volter Nóra

Délelõtt 10 órakor összegyûlt a népes
társaság az osztály és családjaik apraja-nagyja, körülbelül 60 fõ, és bemelegítéssel kezdte a sportdélelõttöt.
Majd négy csapatra oszlottak és sorversenyeken mérték össze ügyességüket. Volt szabad játék, kötélhúzás és
egyéb ügyességi verseny. Apukák lógtak a gyûrûn, kötelet másztak, gurulgattak a hatalmas tornalabdán, fociztak, anyukák kosaraztak, babzsákot
gyûjtöttek pókmászásban, kapura
dobtak, szóval vidám, aktív, fárasztó,
de nagyon jó volt ez a délelõtt. Más
osztályoknak is bátran ajánljuk ezt a
programot, remek lehetõség az osztályközösség összekovácsolására. kr.
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piros Bagért egyesület

Tenni akarunk egy szebb faluért
beSzámoLÓ A PIRoS bAgéRt egyeSÜLet 2012. évI tevékeNySégéRőL
2008-ban alakult meg a Piros Bagért egyesület, melynek
alapvető célja Bag nagyközségért munkálkodni és segíteni
ifjúsági és kulturális programját. ezt eddig minden évben
szem előtt tartottuk, és igyekeztünk kivenni a részünket falunk életéből, munkáiból, rendezvényeiből.
2012 tavaszán a Szinkron Nyugdíjas Egyesület tagjaival közösen részt vettünk a Petőfi-forrás és környezetének kitakarításában. A forráshoz vezető veszélyes lépcsőket megszüntetve új lépcsőket alakítottunk ki. részt vettünk a vízelvezető árok kiásásában és a virágosításban is. A környező területekről összegyűjtöttük a szétdobált szemetet, a faleveleket,
ágakat, a meglévő árkokat is kitakarítottuk. Munkánk osztatlan sikert aratott a forráshoz igyekvők között, akik nem
győztek hálálkodni.
A 2012-es évben azt tűztük ki célul, hogy a Kapu művészházaspár által a falunak felajánlott és elkészített Szent István
emlékmű talapzatát és elhelyezését egyesületünk végzi el.
Augusztus 20-ára, Szent István király ünnepére állt is a
Dózsa György Művelődési Ház előtti parkban a csodálatosan kidolgozott alkotás. Az emlékmű bebetonozását és a
díszkövezést egyesületünk tagjai végezték a Szinkron Nyug-

díjas Egyesület segítségével. A betonozás, a kövezés és emléktábla elkészíttetés költségeit – némi segítséggel – a Piros
Bagért Egyesület állta. Az ünnepség lebonyolításában is részt
vettünk, és a koronázási jelképek és történelmi zászlók vitelében is segédkeztünk.
Természetesen a falunap előkészítésében és lebonyolításában, a főzésben is aktívan részt vettünk a Szinkron Nyugdíjas Egyesület tagjaival együtt.
Szeptember 8-án tartottuk meg a hagyományossá vált Mária-napi ünnepségünket, melyre szép számmal megjelent a falu
lakossága. Karácsondi Mihály atya és Tóth Gábor polgármester
úr köszöntője után műsorral kedveskedtünk a megjelenteknek,
majd finom uzsonnát és süteményeket szolgáltunk fel.
Idei terveink között szerepel, hogy a Kapu művészházaspár által felajánlott 1956-os emlékhely alapozását, felállítását és díszkövezését ismételten egyesületünk tagjai fogják elkészíteni falunk számára.
Idén is aktívan részt veszünk Bag nagyközség rendezvényein, ünnepségein.
Szeretettel várunk egyesületünkbe minden olyan embert,
akik tenni akarnak falunk szebbé, jobbá tételében. Szívesen
fogadjuk ötleteiket is.
B.F.K.

Fotó: Benkó Tibor

A Szinkron Nyugdíjas Egyesület éves közgyűléséről

A szinkron Nyugdíjas egyesület 2013.
február 10-én megtartotta szokásos
éves közgyűlését.
Itt Balázs János, egyesületünk elnöke
beszámolt a 2012-es programjainkról,
versenyeinkről és egyéb eredményeinkről a szép számmal megjelent tagság
előtt. Köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt évben munkájukkal

jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy
minden programunk zökkenőmentesen
bonyolódhasson le. A pénzügyi felelős
is beszámolt az egyesület anyagi helyzetéről. A következőkben elnökünk ismertette a 2013-as év programját, amelyet az előző évi beszámolóval együtt a
tagság egyhangúlag elfogadott.
A hivatalos program után felszolgáltuk társainknak a finom vacsorát és

a süteményeket, azután zenekarunk rázendített, húzta a talpalávalót rendíthetetlenül, mi pedig táncoltunk, mulattunk kedvünkre.
Köszönjük mindazoknak – szervezőknek, szakácsoknak, segítőknek, zenészeinknek –, hogy munkájukkal hozzájárultak az est zavartalan lebonyolíltásához. A Tuti ostyának pedig a
finom nápolyit köszönjük.
B.F.K.
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Májusban ismét Születés Hete Bagon!
Bag az idei évben is kapcsolódik a születés hete
országos rendezvénysorozathoz. A születés hete
az évnek az a kiemelt hete, amikor a családalapítással kapcsolatos fontos információk egy egységes arculattal rendelkező országos rendezvénysorozat keretében koncentráltan érhetők el az érdeklődők számára.
A Születés hete alatt a várandósság, szülés, gyermeknevelés során felmerülő kérdésekre adott válaszaikat,
tapasztalataikat cserélik ki egymással klasszikus és alternatív módszerek hívei, civil szervezetek és szakmai
műhelyek képviselői, megosztva azokat az érdeklődőkkel is. (Bővebb információ: www.szuleteshete.hu)
A rendezvényt az idei évben országos szinten május 4-12 között rendezik meg az ország számos városában, községében helyi civil szervezetek, önkéntesek. Bagon, immáron negyedik éve, ismét pár lelkes
anyuka állt neki, hogy a családdá válás különböző oldalaival (várandósság, szülés, gyermeknevelés anyagi
és egészségügyi vonzatai, a családdá válás lelki oldalai stb.) foglalkozó szakembereket hívjon meg a rendezvényre, teret adjon kismamáknak, apukáknak,
nagyszülőknek, hogy a családdá válás kihívásait, kérdéseit megvitassa, és a szakemberekkel folytatott beszélgetések során új információkhoz jusson.
Községünkben nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek bevonására, számukra különböző játékos, táncos, és minden szempontból mesés programokat
szervezünk a Születés hete alatt.
részletes programunkat a Bagi Hírlap következő
számában olvashatják.

A Születés hete rendezvény keretében,
a tavalyi évhez hasonlóan, az idei évben is

RAJZPÁLYÁZATOT
hirdetünk.
Atéma:Én édesanyám pocakjában
Technika: szabadon választott
Korosztály: óvodás és kisiskolás kor
Beküldésicím:
Apostolok szállása (2191 Bag, Szent. András u. 124.)
A rajzpályázatra beérkező műveket kiállítjuk. A legszebb
rajzokat értékes nyereményekkel jutalmazzuk.

A rajzpályázat első helyezettje átveszi díját (Bag, 2012), egy
rajztáblát, amit a Kocka Kft. ajánlott fel
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A megváltás titka a helyettes áldozat
„Pedigbetegségeinketõviselte,ésfájdalmainkathordozá,ésmiazthittük,
hogyostoroztatik,verettetikéskínoztatikIstentõl!Ésõmegsebesíttetettbûneinkért,
megrontatottamivétkeinkért,békességünknekbüntetéserajtavan,
ésazõsebeivelgyógyulánkmeg.(Ézs53:5-6)
Az első emberpár bűne az egész emberi nemzetségre kihatással
volt, minden utód bűnrehajló természettel születik. „Annak
okáért,miképpenegyemberáltaljöttbeavilágraabűn,ésa
bűnáltalahalál,ésakképpenahalálmindenemberreelhatott,mivelhogymindenekvétkeztek.” A bűn az egész lényünket, természetünket, elménket fertőzi meg.
Krisztusnak olyan büntetést kellet elviselnie a kereszten,
amely a legbûnösebb ember büntetésének felel meg. Nem volt
elég, hogy csak egyszerûen meghaljon, rágalmazást, bántalmazást, kínzást, testi-lelki gyötrelmet kellett elviselnie. Erre úgy
kell emlékeznie az embernek, úgy kell visszhangoznia a lelkiismeretében, hogy a tulajdon bûne büntetését Isten Fia szenvedte el helyette.
A bûn nem maradhat büntetlenül, de a büntetést nem a bûnös szenvedi el, mert az a törvény igazságát, érvényét gyengítené.
ráadásul nem is válna a bûnös ember javára, mert csak könnyelmûvé tenné õt a bûnnel szemben, és még betegebbé válna. Isten
mégis meg akarja menteni a bûnét bánó, a bûnétõl szabadulni vágyó embert, és ezt csak egyféleképpen tudja megtenni. Isten drága váltságdíjon szabadítja meg a bûnöst, és ezt mondja: Szánlak,
segíteni akarok rajtad, de úgy nem tudok, hogy a bûnök büntetését elengedem, mert azzal nem gyógyulsz meg, és az igazság
rendje is csorbát szenvedne. Egyféleképpen tudok segíteni rajtad:
a büntetésedet én szenvedem el helyetted. így váltalak ki a törvény igazságos ítélete alól! Az Atya odaadta Fiát, hogy magára
vegye az ember bûneit, és végrehajtsa rajta a jogos ítéletet. Krisztus pedig önként vállalta ezt a helyettesítést, elszenvedte az emberi bûnök igazságos büntetését.
Isten ugyanazzal a cselekedetével, amellyel kiváltja az embert a törvény ítélete alól, magától a bûntõl is megszabadítja:
gyökerestõl kiirtja lelkébõl a bûnnel való egyetértést. Kimondhatatlan áldozata által bizonyságát adja teremtményei iránt való szeretetének. Ez a hatalmas szeretet megszégyeníti, legyõzi
az önzést azoknak az embereknek a szívében, akik elfogadják a
helyettes áldozatot, és megmenekülnek általa. Megteremti bennük a hála, a viszontszeretet, az odaadás lelkületét, amely erõsebbnek bizonyul a bûn hatalmánál. Ez Isten bûnbocsánatának
lényege, hogy a büntetést nem az ember viseli el, és mégis meggyógyul a bûn hatalmából. Ez a helyettes áldozatnak az egyedülálló elgondolása. „MertúgyszeretteazIstenavilágot,hogy
egyszülöttFiátadta,hogyvalakihiszenÕbenneelnevesszen,
hanemörökéletelegyen.” (Ján3:16).

Hogyanszabadulhatokabûntõl?

A bûn szolgája vagyok a megromlott természetemmel eladva a
bûnnek. „Óénnyomorultember,kicsodaszabadítmeg…De
hálátadokazénUramnakJézusKrisztusáltal.”Vagyis magamtól, önerõmbõl nem szabadulhatok, itt az önmegváltás lehetetlenségérõl szól Pál. A gazdag ifjú példázatában mutatja be Jézus,
hogy az ifjú hiába tartotta meg a törvényt, mégsem üdvözülhetett. Kérdezik is a tanítványok Jézustól: akkor kicsoda üdvözülhet? Embereknéllehetetlen,deIstennelegyüttmindenlehetsé-

ges – volt a válasz. (Mt19:25-26). A Galata levél 2:16-ban ezt olvassuk: A törvény cselekedeteibõl nem igazul meg egy test sem,
csak a Jézus Krisztusban való hit által. „Hiszenkegyelembõlvan
üdvösségetekahitáltal,éseznemtõletekvan:Istenajándéka
ez;nemcselekedetekért,hogysenkisedicsekedjék.” (Ef 2:8-9)

AKrisztusbanvalóhit?

A hit szó görögül pistis, melynek alapjelentése: bizalom. A hit
állhatatosság és hûség is. Nem bizonytalan hiszékenységet jelent. A hit helyes bizalmi és szövetségi viszony Istennel, ami által Õ segíthet az emberen, és így a megváltás végbe mehet. Aki
hisz egy eszmében, egy jó ügyben, az mindent képes feláldozni
érte. Az, amikor az ember igaznak és mindenekfelett való értéknek ismer meg valakit – teljes meggyõzõdéssel –, akkor mindent odaad érte. Ebben az értelembe kell venni a hitet, hogy
életemet, mindenemet Jézus Krisztusra bízom.

Hitáltalimegigazulás

Az ember ingyen kegyelembõl igazul meg a Jézus Krisztusban
való váltság által (róm 3:24). A megigazulás felmentõ ítélet.
Az ember csak a Krisztusba vetett hit és Isten kegyelme által
válhat igazzá. Isten elõször igaznak nyilvánít, bûnbocsánatot
ad, majd az ember jellemében, természetében dolgozni kezd
Isten Szentlelke, végül cselekedeteiben is igazzá válik. Isten
nem tulajdonítja az embernek a bûneit, mert Krisztus elszenvedte helyette a büntetést. ráadásul Krisztus igaz életét számítja be az embernek, mert az ember hitben elfogadta ezt a
helyettesítést. Az embernek nincs mása csak a hite, és Isten ezt
az õszinte hitet számítja be igazságul. Ennek következménye
az, hogy Isten bûnbocsánatának túláradó szeretete megtisztítja a szívet. cselekedetei szerint még nem, de szíve szerint igaz
lesz, majd az Istennel való együtt járás során kialakul benne
az új szokás törvénye, az igazság törvénye.
Hit által mély, bensõséges, személyes viszonyba kerülünk az
úrral. Őbelé oltatunk, és vele eggyé leszünk (róm 6:5). Ezért
mondja az Ige, hogy nemcsak általa, hanem õbenne válunk
igazzá. Õ maga lesz a mi igazságunk (Jer 23:6).
Mindnyájan, akik Jézus Krisztusban hisznek, meghaltak a
bûn számára. Az óember Krisztussal együtt keresztre került,
meg van feszítve, tehát egy teljes szakítás, elidegenülés következik be a bûnhöz való eddigi kapcsolatainkban. Lehet ugyan,
hogy a megkísértés óráiban a gonosz még ki tudja fejteni vonzóerejét, de utána rögtön jön a bûnbánat és a fájdalom. A bûnbánat a bûn feletti bánkódást és az attól való elfordulást jelenti. Mindaddig nem hagyunk fel vétkeinkkel, amíg azok bûnös
voltát fel nem ismerjük. Életünkben akkor történhet csak valódi változás, ha teljes szívvel elfordulunk a bûntõl. Hamegvalljukbûneinket,hûésigazõ:megbocsátjabûneinket,ésmegtisztítminketmindengonoszságtól.(1Ján1:9). A megigazult ember szíve mélyén már elszakadt a bûntõl, és nem tud többé zavartalanul vétkezni.
sz. tamás
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Szolgálaton kívüli bagi rendőr fogta el a rablót
2013. február 27-én délután egy szolgálaton kívüli rendőr
Antal Ádám észlelte, hogy kb. 100 méterre egy idős férfi
fekszik Bagon a szent imre utcában, akitől néhány méterre egy fiatal ember gyalogol.
A helyzetből a rendőr arra következtetett, hogy a földön fekvő idős embert a fiatal lökte fel és hagyta az úton. Gépkocsijával az idős férfihez hajtott, aki elmondta neki, hogy a távolodó személy kirabolta, elvette táskáját.
A rendőr a fiatalember után indult, aki ezt látva futni kezdett. Amikor a szolgálaton kívüli rendőr utolérte, önként átadta az ellopott táskát, melynek eltulajdonítását a helyszínen elis-

merte. Menekülésének megakadályozására testi kényszer alkalmazására volt szükség, így sikerült elfogni és a kiérkező járőröknek átadni. Az idős sértett 82 éves helyi lakos elmondta,
hogy a rabló a nyakába akasztott övtáskát többször rángatta,
addig, amíg a sértett a földre esett, majd akkor vette le róla az
elszakadt pántú övtáskát. Az elrabolt és megkerült táskában
75 000 Ft készpénz volt. A Gödöllői rendőrkapitányság rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, melynek során a 21 éves L. S. bagi lakos őrizetbe vételére került sor.
A rendőrség előterjesztés tesz L. S. előzetes letartóztatásának indítványozására a Gödöllő Járási Ügyészség felé.
Lukácsi Zsuzsanna

A gÖdÖLLőI ReNdőRkAPItáNySág tANácSAI A betÖRéSeS LoPáSok
megeLőzéSéveL éS kezeLéSéveL kAPcSoLAtbAN
A rendőrség egyik mindennapi feladata az, hogy megelőzze,
illetőleg hatékonyan kezelje a bűncselekmények elkövetését
és ezáltal egyre javítsa a közbiztonságot, az állampolgárok
szubjektív biztonságérzetét.
hogyan előzhetjük meg a betöréses és besurranásos lopásokat?
A legfontosabb, hogy a ház, vagy lakás bejárati ajtóit
minden esetben be kell zárni, akkor is, amikor otthon tartózkodnak. Az ablakokat soha ne hagyják úgy nyitott állapotban – külön figyelemmel a földszinti lakásokra –, hogy nem
tartózkodnak abban a helyiségben, mivel pillanatok alatt
végbemehet a bűncselekmény elkövetése úgy, hogy a sértett
semmit nem észlel belőle, csak később azt, hogy az értékeit
nem találja. Soha ne feledkezzen meg a ház melléképületeinek zárva tartásáról sem! Kérjük, hogy otthonukban ne tartsanak nagyobb mennyiségű készpénzt, tekintettel arra, hogy
ennek eltulajdonítása esetén a biztosító nem kártalanít. Értékeit soha ne tárolja látható helyen, ne hagyja azokat szem
előtt! célszerű a földszinti ablakokra rácsot szerelni, és külön figyelmet fordítani arra, hogy megnehezítse az esetleges
lakásbetörő bejutásának lehetőségét, így például több zárat
szerelni az ajtókra, házőrző kutyát tartani, vagy akár riasztó-

berendezést üzemeltetni. Ha gyanús személyeket lát a környéken, akik feltűnően nézelődnek, akkor érdemes a személyleírásukat, ruházatukat, illetőleg a jármű rendszámát,
színét, típusát , és értesíteni a helyi körzeti megbízottat. Kérjük, hogyha hosszabb időre elutazik otthonról, minden esetben szóljon a szomszédoknak, hogy tartsák a szemüket az ingatlanon, a postát vegyék ki, és ha gyanús körülményt észlelnek, értesítsék Önt.
Amennyiben azonban úgy érkezik haza, hogy azt észleli,
hogy a lakásba betörtek, kérjük soron kívül értesítse a rendőrséget, ne késlekedjen, ne járkálja össze a helyszínt, ne takarítson ki! A rendőrök a bűncselekmény elkövetésének rekonstruálását többek között az elkövető által hátrahagyott
nyomok alapján végzik, ezért mindent úgy kell hagyni,
ahogy azt találták. Ha a lakásában idegen személy illetéktelen jelenlétére utaló gyanús zajokat hall, vagy észleli, hogy
valaki bent tartózkodik a lakásában, azonnal értesítse a rendőrséget, ne próbálja meg elfogni a személyt, mert az Ön testi épségének megőrzése vagy védelme a legfontosabb, a vagyonvédelem csak ezután következik.
Gödöllői Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési Csoport

Életmentő lehet a szén-monoxid-érzékelő készülék
szén-monoxid-mérgezés miatt az elmúlt hónapban egyre
több embert kell a kórházba szállítani.
Kistarcsán egy idős házaspár lett rosszul otthonában, majd
később Sződön egy négytagú családon mutatkoztak a szénmonoxid mérgezés tünetei. A kistarcsai épületben cserépkályhát, míg a sződiben kombinált gázcirkót használtak. A
mentőszolgálat a mérgezésben érintett embereket kórházba
szállította megfigyelésre, tűzoltóink azonban sem Kistarcsán, sem pedig Sződön nem tudtak szén-monoxid-koncentrációt kimutatni, mivel a helyiségeket kiérkezésükig kiszellőztették a további veszély elkerülése érdekében.
Gödön egy családi házban jelzett be a szén-monoxidmérő-készülék. A kiérkező váci tűzoltók egészségügyi értékha-

tár alatti gázkoncentrációt mutattak ki, de azért a lakókat –
bár panaszmentesek voltak – a mentőszolgálat megfigyelésre kórházba szállította.
Pomázon lett rosszul két ember, kórházba szállították
őket. A pomázi tűzoltók és a Pest megyei katasztrófavédelmi
műveleti szolgálat méréseket végzett az épületben, de a gáz
veszélyes koncentrációját nem tudták kimutatni. A mentőszolgálat és a kórházi tájékoztatás szerint valamennyien különböző mértékű szén-monoxid-mérgezést szenvedtek.
A további mérgezések elkerülése érdekében javasoljuk a
lakosságnak szén-monoxid-érzékelő készülék használatát,
ami hangosan jelzi, ha megnövekszik a gázkoncentráció.
Spitz Alexandra
tűzoltó zászlós
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A szabadtéri tüzek megelőzéséről
A tüzek keletkezési helye jellemzően települések külterületein,
műveletlen, elhanyagolt, gondozatlan földterületeken volt, továbbterjedésének azonban a gondozott, kaszált területek határa minden esetben határt szabott. Gyakori volt a nádasok, valamint az utak menti területek, árkok leégetése mellett az illegális szemétlerakók környékén a kábelégetéssel okozott tűz. A
tűzesetek körülményeinek vizsgálata azt mutatja, hogy azokat
túlnyomóan emberi felelőtlenség, gondatlanság okozta.
A szabadtéri tűzesetek számszerűsíthető kárt okozhatnak:
100.000 forinttól akár több tízmillióig terjedhetnek.
A feLügyeLeT meLLeTT TöRTéNő égeTés végrehajtásának alapvető akadálya a jelenleg hatályos, a levegő
védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet. Az
alapvető tilalom abban az esetben ad felmentést, ha egyéb jogszabály másként rendelkezik. Ez a természetvédelmi területeken növény-egészségügyi indokból, vagy természeti kár megelőzése, illetve az erdészeti területen elsősorban vágástéri hulladékok égetésére vonatkozó égetést tesz lehetővé.
Az oTsz 606. § (2) bekezdése értelmében a tervezett tarló, nád, vagy növényi hulladék égetését az égetés megkezdése
előtt legalább 24 órával írásban be kell jelenteni az illetékes
hivatásos tűzoltó-parancsnokságra. Az égetés végrehajtásához, azonban szükséges az illetékes erdészeti igazgatóságok,
természetvédelmi hatóságok engedélye!
A szabadtéri tűzgyújtás alapszabályait az oTsz 569. §-a
fogalmazza meg:
oTSZ 569. § (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűzvagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A tarlóégetésre vonatkozó oTSZ szabályok szerint (606.
§ (6) bekezdés d) pontja) „a tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély
esetén vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell
oltani.”, és a (7) bekezdésben: „A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.”
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) kormányrendelet 2013. január 17-i hatállyal egy új tűzvédelmi
bírságtételt léptet életbe. Az új tétel kimondja, hogy amennyiben valaki a termőföld védelméről szóló törvényben előírt
hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik, 60-200
ezer forintig terjedő bírsággal sújtható!
Ez vonatkozik az elhagyott, jelenleg nem művelt földterületekre is, melyekből manapság elég sok található! Ezeken a
helyeken is gondoskodni kell a tűzesetek megelőzéséről rendszeres kaszálással, gaztalanítással stb!!
A termőföld tulajdonosok a termények betakarítását követően minél rövidebb időn belül végezzék el a tarlóhántást,
valamint száraz növényzettől mentes állapotban tartsák a területüket!
A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott! ez alól kivétel abban az esetben van, ha az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit.
Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, úgy
tilos kerti hulladékot égetni!
A tűzmegelőzési feladatok végrehajtásának ellenőrzését az
illetékességi terület szerinti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Hatósági osztálya, illetve a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
szakemberei végzik.
Pintér Mihály tű. alezredes sk.,
Parancsnok

háziorvoSoK rendeléSi ideje
i. Számú rendelő:
Hősök tere 1.
dr. balatoni gyöngyi
tel.: +36/28-504-215
rendel:
hétfő: 8–12
kedd: 8–12
szerda: 14–16 (időpontkérés)
csütörtök: 8–12
péntek (páratlan héten): 8–11

ügyeleteS állatorvoSoK
ii. Számú rendelő:
dózsa gy. u. 53.
dr. cséke Ibolya
tel.: +36/28-408-031, 06-70/559-48-58
rendel:
hétfő: 8–12
kedd: 12–18
szerda: 8–12
csütörtök: 12–16
péntek (páros héten): 8–11

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.

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: bfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu
Segélykérő szám: 107, 112
aszódi rendőrőrs: 28/400-012
aszódi járőrök:
20/516-5940
Bagi körzeti megb.: 20/289-1764
Bagi polgárőrség: 30/62-10-210
30/51-56-945
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Pest megyei II. osztály, Északi csoport
Dátum
március 2. (szombat)

IDõpont
14.30

mérkõzés
kerepesi Sbe – Bagi tC ’96

március 10. (vasárnap) 14.30

Bagi tC ’96 – gödöllői eAc-SzIe

március 17. (vasárnap) 15.00

vácduka kSk – Bagi tC ’96

március 24. (vasárnap) 15.00

Bagi tC ’96 – valkó kSk

március 31. (vasárnap) 15.30

Püspökhatvan Se – Bagi tC ’96

április 7. (vasárnap)

15.30

Bagi tC ’96 – galgahévíz Sk

április 13. (szombat)

16.00

csomád kSk – Bagi tC ’96

április 21. (vasárnap)

16.00

Bagi tC ’96 – vácrátóti kSe

április 28. (vasárnap)

16.00

vác-deákvár – Bagi tC ’96

május 1. (szerda)

16.30

Bagi tC ’96 – Aszód Fc

május 5. (vasárnap)

16.30

Bagi tC ’96– kismaros

május 12. (vasárnap)

16.30

erdőkertesi Se – Bagi tC ’96

május 19. (vasárnap)

17.00

Bagi tC ’96– Nagymaros Fc

május 25. (szombat)

17.00

Iklad kFc – Bagi tC ’96

június 1. (szombat)

17.00

kistarcsai vSc – Bagi tC ’96

ereDmény

IfI ereDmény

c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c

c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c
c –– c

az iFjúSági meCCSeK minden eSetBen a Felnőtt meCCSeK előtt Két órával KezdődneK!
KerepeS – Bagi tC ’96 0–0
szada, 50 néző. Vezette: Kelemen I. /7; 8/ (Török T., Simon J.)
keRePesi sBe: Nagy T. 6 – Szilágyi J. 6, Pongó I P.4 (rejlik J. 0, 79. p.), Szabós Zs. 6, Fényes B. 5 – Pongó r. 6,
Pongó II P. 5, Horváth V. 5, Verdes M. 6 – Kis I. 6 (Farsang
D. 0, 82. p.), Horváth B. 6. Edző: Pongó IPéter.
BAgi TC ’96: Endrődi P. 5 – Nyári G. 5, Balogh J. 5, Szénási
I. 5, Kolompár L. 5 – Száraz r. 5, Gergely M.5 (oláh Gy. 0,
67. p.), Pávics D. 5 (Simó A. 0, 76. p.), Tóth L. 5 – Nagy P.
6, Hegedűs K. 5 (Bozsoki S. 0, 85.p.). Edző: Simó László.
sáRgA LAP: Szabós Zs., Fényes B., Horváth B., rejlik J.
PoNgÓ i PéTeR: Gratulálok a csapatnak az eredményhez
és a hozzáálláshoz! simÓ LászLÓ: Gyenge meccset játszottunk. Gratulálok a Kerepesnek a pont szerzéshez!
Bagi tC ’96 – gödöllői eaC-Szie 1–0 (0–0)
Bag, 150 néző. V.: Horváth M. /8; 6/ (dr. Molnár P., Suscsák J.)
BAgi TC ’96: Endrődi P 6 – Nyári G. 8, BaloghJ. 7, Szénási

I. 8, Kolompár L. 6 – Budai K. 6 (Száraz r. 0, 75. p.), Pávics
D. 6, Hegedűs K. 6 (SzekulaF. 0, 65. p.), Tóth L. 6 (Maros
Sz. 6, 52. p.; Boda J. 0,88. p.) – Nagy P. 6, Nagy B. 6 (Boda
B. 0, 84. p.). Edző: Simó László.
gödöLLő eAC-szie: Máthé T. 6 – rigó á. 6,rákos B. 6,
Barkóczi á. 6, csizmeg Zs. 5 – SztriskóI. 6, Szilágyi K. 5, Angyal Z. 7, csapó T. 5 (LorinczyZ. 0, 75. p.) – Busai B. 4
(Vitárius T. 0, 83. p.), Szabó Gy. 5 (Tóth A. 5, 51. p.). Edző:
Nagy Béla. gÓL: Szénási I. sáRgA LAP: Pávics D., Nagy P.,
Szekula F., ill. Barkóczi á., Sztriskó I., Busai B., Lőrinczy
z.simÓ LászLÓ: Nehéz talajon megérdemelten tartottuk
itthon a három pontot. Gratulálok a csapatomnak!
NAgy BéLA: Kiegyenlített mérkőzés volt, megítélésem
szerint egy szabályos találattól fosztottak meg minket. Ezután kaptunk egy gyermeteg gólt és ezzel kaptunk ki.
rossz pályán, küzdelmes mérkőzésen legalább egy pontra
rászolgáltunk volna.
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nemCSaK gyermeKeKneK

olvasd mindennap a Szentírást!
A Palánta sorsfordító
Alapítvány szervezésében
bemutatjuk a

A színes
tojások titkA
című zenés bábjátékot
Idő: Március 22., 14:00 óra
Hely: Arany János Általános
Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
A belépés Ingyenes

ügySegéd

Bagon a Polgármesteri Hivatalban a Kiskőrös utcai ügyfélszolgálaton 2013. február 19-től,
minden kedden reggel 8:00
órától 12:00 óráig a Járási Hivatal hatáskörébe került ügyekben (kivéve okmányiroda,
gyámhivatali ügyek) ügysegéd
áll a lakosság rendelkezésére.
FogadóóráK

tóth gáBor
orSzággyűléSi KépviSelő
telefon: 06-30-9325-821
e-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
Képviselői fogadóórák:
Bag, Szent Imre u. 52.
(Polgármesteri Hivatal)
minden héten csütör tökön délelőtt.
Bejelentkezés, előzetes
időpontegyeztetés szükséges.

impreSSzum
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

Egy afrikai bennszülött ebédet fõzött. Egyik kezével a halat kavarta az üstben,
a másikban Bibliát tartott, és olvasott. Arra ment egy fehér ember, aki megkérdezte, hogy mi az könyv, amit olyan nagy érdeklõdéssel olvas. Mikor válaszolt a bennszülött, a fehér ember legyintve ezt mondta: „ugyan, tedd le azt
a badarságot!” „Néhány évvel ezelõtt még emberevõ voltam – válaszolta a
bennszülött –, és ez a könyv változtatta meg az életemet. Ha ez nem történt
volna meg, akkor most téged fõznélek a hal helyett”
A Bibliának valóban hatalma van arra, hogy megváltoztassa természetedet.
Természetesen nem a benne lévõ betûknek van csodatévõ erejük, hanem annak az Istennek, aki a lapjairól bemutatkozik nekünk. Ha megismered Õt, egészen új embert tud formálni belõled. Ha
igéjét úgy olvasod, mint a bennszülött, vagyis naponta
kinyitod, hogy megtudd belõle Isten akaratát, akkor
egyszer csak azt fogod észrevenni – de nem csak te –,
hanem körülötted mások is, hogy egyre kedvesebb
vagy, kevesebbet panaszkodsz és pletykálkodsz, nem
szólsz vissza, vagy nem duzzogsz, ha nem tetszik valami. Isten szava igazi csodát tud mûvelni veled is!
Benkő Noémi

FelhíváS!
az óvoda kerítése melletti fák kivágásra kerülnek.
a törzs 2 méter magasságban megmarad. várjuk olyan szülők, rokonok,
ismerősök jelentkezését, akik szívesen faragnának
a gyermekek világához kapcsolódó formákat, szobrokat.
várjuk a jelentkezőket a mesealakokról vagy a természettel
kapcsolatos jelképekről készült vázlatokkal az óvodában.
Iglice Óvoda

