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Vetőburgonya mindenkinek
A Vidékfejlesztési Minisztérium Háztáji
Programja keretében vetőburgonyát
osztottak falunkban. Bárki kaphatott,
aki vállalta, hogy el is ülteti.

/ 2. oldal

A születés misztériuma
Negyedik alkalommal csatlakozott
Bag a Születés hete országos ren-
dezvénysorozathoz. Egy héten át 22
féle program várta az érdeklődőket.

/ 6. oldal

Erdei Iskolákban tanultak
Iskolánk tanulói immár hagyomá nyo san
egy hetet erdei iskolában töltenek.
Idén az alsósok a Mátrában, 
a felsősök pedig a Börzsönyben jártak.

/ 8–9. oldal

A FA pi hék to vább re pül nek

BA
GI

RÉT
ESFESZTIVÁLfalunap és rétesfesztivál

szeretettel várunk mindenkit június 28-án és 29-én 
a dózsa györgy művelődési házba!
a programot a 16. oldalon olvashatják 2013

A Fodor Mihály által alapított gyermekszínjátszó-csoport, a Fapihék 1981-től, közel három évtizeden át szereztek hírnevet
falunknak. Fodor Mihály igazgató úr halála (2009) után két éven át lánya, Fodor Éva drámatanár folytatta a munkát. Három
csoporttal dolgozott sikeresen (a diákszínjátszó korosztályt Szivák-Tóth Viktorral közösen rendezték). 
Tanítványaik a fesztiválokon arany minősítést szereztek. Róluk szól a beszélgetés a 10–11 oldalon.
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tá jé koz tat juk a tisz telt la kos sá got, hogy a te rü le ti leg il le -
té kes víziközmű tár su lat (DAkÖv kft.) szak em be rei a kö -
zel jö vő ben – az új jog sza bály ok ál tal biz to sí tott fel ha tal ma -
zás sal él ve – füst pat ro nok se gít sé gé vel az egész fa lu ban el -
len őriz ni fog ják, hogy az egyes in gat la nok nál nin cse nek-e
il le gá lis rá kö té sek, ame lye ken az eső vi zet ve ze tik be a
szenny víz csa tor ná ba. Az il le gá lis rá kö tők akár a csa pa dék -
víz gyűj tő-fe lü le tek alap ján ki szá molt el ma radt csa tor na díj
ezer sze re sét is ki fi zet he tik bír ság for má já ban! Az el len őr -

zés re azért van szük ség, mert köz sé günk ben is szin te min -
den na gyobb eső után elő for dul, hogy a szenny víz csa tor -
nák meg tel nek az il le gá li san rá kö tött eső víz-be kö té se ken
be áram ló csa pa dék víz zel, és így a szenny víz vissza áram lik a
csatornafedlapokon-, rosszabb eset ben a wc-ken, mos dó -
kon, für dő szo bai össze fo lyó kon ke resz tül. kér jük, mi e lőbb
szün tes sék meg il le gá lis csa pa dék víz-rá kö té se i ket!

Bag Nagy köz ség
Ön kor mány za ta

Szenny víz csa tor ná ba il le gá li san be kö tött
csa pa dék víz-el ve ze té sek fel szá mo lá sa

ké mény sep rés bagon nyá ron     
tá jé koz tat juk a tisz telt la kos sá got, hogy idén nyá ron a kö te le ző ké mény sep rő-ipa ri köz szol gál ta tást bag
nagy köz ség ben – a meg szo kott mó don – a ma gyar ké mény kft. fény ké pes iga zol vánnyal el lá tott al kal ma zot tai
2013.06.05. és 2013.08.05. kö zött fog ják el vé gez ni.

A Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Ház tá ji Prog ram já ban ve tő -
bur go nyát osz tott az ön kor mány zat

2013. má jus 6-án köremail-t  ka pott az ön kor mány zat és a
mű ve lő dé si ház, me lyet  a vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um kül -
dött. Ar ra vol tak kí ván csi ak, hogy fel tud ja-e hasz nál ni az ön -
kor mány zat az ál ta luk fel aján lott ve tő bur go nyát. Az azon na -
li vá lasz igen volt. Má jus 11-én hét főn a ka mi on meg ér ke zett
a 780 kg bur go nyá val, amit az ön kor mány zat köz mun ká sai,
a mű ve lő dé si ház gond no ka és Mon dok er vin hat ha tós se gít -
sé gé vel le pa kol ták a mű ve lő dé si ház hát só ud va rán. éj sza ka a
pol gár őr ség, va la mint a rend őr ség őriz te a ra ko mányt, majd
más nap reg gel 8-tól es te 8-ig folyt a ve tő bur go nya szét osz tá -
sa. So kan azt hit ték, hogy köz vet len fo gyasz tás ra szán ják az
ado mányt, ez azon ban té ve dés. A vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri -
um ház tá ji prog ram já nak cél ja, hogy mi nél töb ben mű vel jék
kert je i ket, föld je i ket, va la mint azt, hogy a ma gyar ne me sí té -
sű ve tő bur go nyát hasz nál ja nak szer te az or szág ban. Má jus
13-án foly ta tó dott az osz tás dél után 3 órá ig. 

bagon 650 zsák krump lit osz tott szét az ön kor mány zat.
Min den ki ka pott, aki kért, a fel té tel az volt, hogy ves se el a
nagy ré szét, il let ve az, hogy az ön kor mány zat meg néz hes se a
ké sőb bi ek ben, ki ho gyan gaz dál ko dott az ado mánnyal, így
min den ki csak ne ve, il let ve lak cí me meg adá sá val ve he tett át
a krump li ból. 

Az ado mány osz tás köz ben ked ves sé get, há lát, sze re te tet
kap tam, érez tem, érez tünk. vol tam már meg néz ni kis ker te -
ket a tél, nyár, ta vasz és Dankó ut cá ban, és azt ta pasz tal -
tam, hogy ne ki lát tak az em be rek a kert fel ásá sá nak, a bur go -
nya el ve té sé nek. A nyár fo lya mán is mé tel ten el me gyek meg -
néz ni , ho gyan fej lőd nek e ve té sek, és más hol is szú ró pró ba -
sze rű en meg né zi az ön kor mány zat az ered ményt. 

nem  csak bag ka pott eb ből a ve tő bur go nyá ból (Galga -
hé víz 100, kartal 50 zsák kal ka pott), a mi nisz té ri um nem

tit kolt cél ja az volt, hogy a Galga men te fal va i ban is el ter jed -
jen ez a faj ta bur go nya. 

Jó ter mést kí vá nunk min den ki nek, és kö szö net a se gít sé -
gért a köz hasz nú mun ká sok nak, a mű ve lő dé si ház gond no ká -
nak és dol go zó i nak, a pol gár őr ség nek, a rend őr ség nek, va la -
mint a vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um ház tá ji prog ram já nak.

An tal Istvánné

Mi nél töb ben mű vel jék kert je i ket, föld je i ket!

Ezt a faj tát dr. Sár vá ri Ist ván ne me sí tet te 1984-ben, a
fitoflórával és a ví ru sos le rom lás sal szem ben el len ál ló faj -
ta. A nö vény kö ze pes nél ma ga sabb nö ve ke dé sű, fel ál ló
szá rú. le ve le kö zép zöld, kö ze pes, szé les le vél kék kel. Vi rá -
ga hal vány li la, hal vány ró zsa szín. Gu mó ja hosszú kás és
ová lis ala kú. Héj szí ne hal vány pi ros, ró zsa szín, a gu mó hú -
sa krém szí nű. kö zép ké sői éré sű, na gyon jó fő zé si és sü -
té si tu laj don sá gok kal ren del ke zik. Az Axona jól tá rol ha tó
faj ta, gu mó ja hosszú nyu gal mi ide jű, a me cha ni kai be ha -
tá so kat jól tű ri, szür ke fol to so dás ra nem haj la mos. 

A VEtőkruMPlI FAj tÁ jA: AXONA
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az aszódi járási hivatal aszódi  (székhely) okmányiroda ügyfélfogadási ideje és rendje. 
Ügyfélfogadási idő: Hétfő – péntek:  8.00 – 20.00
Ügyfélfogadás rendje, módja: a székhely okmányiroda ügyfélfogadási ideje és rendje 2013. február 1-től a heti 60 órás, kétműszakos
munkarendre történő átállással változott. A székhely okmányiroda továbbra is az alábbi ügyfélfogadási rendben működik:  

az aszódi járási hivatal turai (kirendeltségi) okmányiroda ügyfélfogadási ideje és rendje. Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 16.00, Szerda: 8.00  – 18.00, Péntek: 8.00  – 12.00

Ügyfélfogadási rendje, módja: 

pest megyei kormányhivatal aszódi járási hivatal 
Ügyfélfogadási ideje és rendje

a hatósági osztály ügyfélfogadási ideje és rendje
Hétfő: 8.00 – 12.00
kedd: 8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 18.00 
Csütörtök: 8.00 – 12.00
Péntek: 8.00 – 12.00

Ügysegédek ügyfélfogadási  ideje és rendje         
BAG : kedd 8.30 – 10.30
GAlGAMÁCSA : Szerda 8.30 – 10.30
kArtAl: kedd szükség szerint    

gyámhivatal ügyfélfogadási ideje és rendje
Hétfő: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.00

gyámhivatal  turai telephelyén  ügysegédi
ügyfélfogadási ideje: 
hétfő: 8.00 – 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

Az okmányirodában a meghatározott ügyfélfogadási rend főszabályként értendő, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy az
időpontfoglalással és a nem időpontfoglalással érkező ügyfelek fogadása egyaránt, egyszerre megvalósuljon – figyelemmel a kEk kH
területi közigazgatásért és Választásokért felelős államtitkárának XXII-6/124/8/2013. sz. ajánlásában foglaltakra. Az interneten,
személyesen, illetve telefonos időpont-egyeztetés alapján történő ügyfélfogadási időben a személyesen megjelent ügyfelek kiszolgálását
is biztosítani kell, természetesen a hivatalból indult ügyek intézésére is tekintettel. (Pl. az elkészült okmányokért, személyes
időpontfoglalásra megjelent ügyfelek, valamint a szabad ügyintézési kapacitás esetén történő ügyfelek fogadása.)

vezetői ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján minden hónap első hétfőjén: 8.00-12.00 óráig. 
Bejelentkezés: +36 28-501-080 telefonszámon
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Ked�ve�sem�nek�há�za�előtt�/�Az�éj�sza�ka�ma�gas�fa�nőtt.
Gyen�ge�szel�lő,�lágy�szár�nya�in�/�Szí�nes�sza�lag�leng�ága�in�
– mon do gat ták a fi úk a fel ál lí tott má jus fa kö rül, me lyet a
cso por tok szí nes sza lag csok rok kal dí szí tet tek. A fa kö rül
csa lo gat tuk a na pot, örül tünk a vi rág nak, ka ti cá nak, fecs -
ké nek, gó lyá nak.

w Má jus 10-én ki rán dul ni in dul tunk a szü lők kel együtt. A
Ma da rak és fák na pi ki rán du lás már több év ti ze des ha gyo -
mány óvo dánk ban. ilyen kor fel fe dez zük a kör nyék szép -
sé gét, a bagi er dőt, ré tet. A ku tyás cso port a hévízgyörki
hor gász tó hoz, a ka ti cás cso port a Galga part ra, a Mé hecs -
kés és Ma da ras cso port a pe tő fi-for rás hoz, a Ma cis cso port
a ba lázs-ven dég lő höz, a Sünis cso port a domb ra ki rán dult.

w A Pün kösd előt ti pén te ken reg gel óta folyt a mun ka. ké -
szül tek a lá nyok nak a vi rág ko szo rúk, a fi úk nak a bok ré ták.

tí zó rai után meg kez dő dött a pün kös di já ték. A leg szeb -
ben ének lő vagy leg ki sebb lány lett a ki rály kis asszony. A
pün kös di ki rály pe dig kü lön bö ző erő pró bák ban leg ügye -
sebb fiú lett. volt ahol a ka kas vi a dal, kö tél hú zás győz te -
se vagy a ki rály kis asszonyt leg to vább meg tar tó fi út vá -
lasz tot ták meg. A cso por tok ban pün kös di da los já té ko -
kat ját szot tunk, majd az ud va ron a na gyon kö szön töt ték
az ün ne pet, ka pu já ték kal, tánc cal. A vé gén zen gett az ud -
var az „ek ko ra le gyen kend tek ken de re” jó kí ván ság tól.

w Má jus utol só pén te kén a gyer mek- és sport na pot ün ne -
pel tük. A dél előt töt a Szü le tés he ti rajz pá lyá zat győz te se -
i nek ki hir de té se, részt ve vő i nek meg aján dé ko zá sa nyi tot -
ta. A ze nés tor ná ra balu, a Dzsun gel köny vé ből hív ta a
gye re ke ket. A tí zó rai köz ben a részt ve vő szü lők fel dí szí -
tet ték lu fik kal, szí nes sza la gok kal a ját szó he lye ket. Meg -

kez dő dött a sport nap, mely ben kü lön bö ző egyé ni és csa -
pat ver se nyen vet tek részt a gye re kek és szü lők. volt be -
kö tött szem mel to rony épí tés, kö tél hú zás, cél ba do bó és
mál na ivó ver seny. A dél előt töt az óvó nénik vi dám ká no -
na és a Fa ra gó szék nó tá ja zár ta. ez zel még nem volt vé -
ge a gyer mek nap nak, hi szen 28-án ugrálóvár és arc fes tés
vár ta a gye re ke ket a kö lyök idő Ala pít vány jó vol tá ból.

w A kö vet ke ző na pon fog ápo lás ról, he lyes ét ke zé si szo ká sok -
ról fa lunk fog or vo sa Dr. Sza bó Me lá nia tartott előadást.

w el ké szült a kRESz park fel fes té se szü lői se gít ség gel, fel -
aján lás sal, me lyet ez úton kö szö nünk. A gyer me kek
öröm mel vet ték bir tok ba a pá lyát, ahol a he lyes köz le ke -
dé si sza bá lyo kat gya ko rol hat ják a jö vő ben.

a bagi iglice napköziotthonos óvoda hírei

Má jus, má jus az idő cso da szép
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A születés misztériuma
Ne gye dik al ka lom mal csat la ko zott Bag a Szü le tés He te or -
szá gos ren dez vény so ro zat hoz. köz sé günk ben má jus 4-e és
12-e kö zött, össze sen 22 prog ram vár ta az ér dek lő dő ket,
anyu ká kat, apu ká kat, nagy szü lő ket, gyer me ke ket, il let ve
azo kat a csa lá do kat, akik gyer mek ál dás ra vágy nak. 

A ren dez vény nek két hely szín adott ott hont, az Apos to lok
Szál lá sa és a Mo za ik pont. e lap ha sáb ja in is kü lön kö szö ne -
tet sze ret nék mon da ni Karácsondi Mi hály atyá nak, aki ki -
lenc na pon ke resz tül ren del ke zé sünk re bo csá tot ta az Apos -
to lok Szál lá sát, il let ve Sápiné Deme Ju dit nak, aki biz to sí tot -
ta, hogy egyes prog ra mok hely szí ne a bagi üz let ház eme le -
tén mű kö dő Mo za ik pont le gyen. 

igye kez tünk mind té má i ban, mind az elő adók te kin te té -
ben szí nes sé ten ni a ren dez vényt, így he lyi elő adók és or szá -
go san el is mert szak em be rek is részt vet tek, akik sa ját szak te -
rü let ük té má i ban köny ve ket je len tet tek meg, kép zé se ket,
elő adá so kat tar ta nak.

prog ram ja ink kö zött volt kö tet len be szél ge tés, ahol a je -
len le vők meg osz tot ták egy más sal gon do la ta i kat, ta pasz ta la -
ta i kat, és volt elő adás, ahol egy-egy elő adó ad ta át tu dá sát.
ter mé sze te sen ez utób bi eset ben is volt le he tő ség a kér dé -
sek re és a kö tet len be szél ge tés re. 

ren dez vé nyünk so rán meg vi ta tás ra ke rült, hogy ho -
gyan ala kít ha tó ki a bol dog csa lád; mi re szá mít ha tunk, ha
test vér ér ke zik a csa lád ba; meg be szél tük a fog ápo lás
kér dé se it; az ál dott állapot–születés–szoptatás–hordozás–
anyaság ki hí vá sa it; a csa lá di kassza ve ze té sé nek, át te kin té sé nek
szük sé ges sé gét, le he tő sé ge it; mit je lent hogy: élet re va ló
gye rek, és ho gyan ne vel jünk élet re va ló gye re ket; be szél tünk
az együtt mű kö dő kom mu ni ká ció nyel vén; meg érin tett
ben nün ket a szü le tés és ha lál misz té ri u ma; majd az il ló -
olaj ok va rá zsa. A lé lek si mo ga tó al kal má val meg is mer het -
tük sa ját sze re pe in ket, azt, hogy ezek a sze re pek és sze re -
pe ink je len tő sé ge ho gyan vál to zott az évek so rán. 

Meg tud hat tuk, hogy őse ink ho gyan gyó gyí tot ták a
gyer mek be teg sé ge ket, il let ve mi lyen há zi prak ti kák és
há zi ké szí té sű tisz tí tó sze re ket hasz nál ha tunk kör nye ze -
tünk tisz tán tar tá sa ér de ké ben. 

Amíg a szü lők az elő adá so kat hall gat ták, a gye re kek az
ig li ce óvo da és a ba ba-ma ma klub ál tal biz to sí tott ját szó ház -
ban kel le me sen tölt het ték ide jü ket.

A ren dez vény szá mos gyer mek prog ra mot is tar tal ma zott,
mint az iz gő-moz gó me se ház és a Zenebölcsi ahol mon dó -
kák kal, gye rek da lok kal, rit mus hang sze rek kel, bá bok kal
játsz hat tak együtt szü lők és gye re kek, majd a ke re kí tő
tippentő, ahol kis gyer me kek és szü le ik, az öl be li já té ko kon
túl, kö tet len lég kör ben, csa lá di as han gu lat ban is mer ked het -
tek a ma gyar nép tánc alap moz du la ta i val. 

Az új ra hasz no sí tó ját szó ház ban ré gi hasz ná la ti tár gyak -
ból igye kez tünk va la mi ér de kes sé get ké szí te ni a gye re kek -
kel. A sok já ték után Begidsán Me lin da ol va sott ma gyar
nép me sét.

A ta va lyi év hez ha son ló an, Szép hal mi Tóth Ju dit fer ge te -
ges gyer mek tánc há zat tar tott. 

A ren dez vényt egy díj ki osz tó gá la zár ta, ahol a rajz pá lyá -
zat (én, édes anyám po cak já ban) ered mény hir de té se után a
leg ügye sebb raj zo ló kat ér té kes nye re mé nyek vár ták.

A rajz pá lyá za ton részt ve vő gyer me kek: 
1.) ka na las ni ko lett (vi rág), 7 éves – 3. ve gyes cso port
2.) pusz tai Mar tin, 7 éves – 3. ve gyes cso port
3.) vidák nel li, 7 éves – 3. ve gyes cso port
4.) rácz Má té ti bor, 7 éves – 3. ve gyes cso port
5.) ba lázs bálin,t 5 év 10 hó – Ma ci cso port
6.) Gáspár-kreszta Fan ni, 6 éves – Mé hecs ke cso port
7.) Sztojka At ti la, 7 éves – 3. ve gyes cso port
8.) Do bos áron, 5 éves 11 hó na pos – Ma ci cso port
9.) nagy lász ló ,5 év 6 hó – Ma ci cso port

10.) kajári Do rottya 5 év 11 hó – Ma ci (2 rajz zal) cso port
11.) pá los Zol tán, 7 éves – 3. ve gyes cso port
12.) Gya lus no é mi, 5 év 10 hó – Ma ci cso port
13.) vigassy Zi ta, 6 év 6 hó – Ma ci cso port
14.) ve res Fan ni, 5 év 9 hó – Ma ci cso port
15.) tóth De bó ra, 4 év – Ma da ras cso port
16.) Gát fal vi kin ga An na, 4 éves – Ma da ras cso port
17.) tar tí mea, 4 éves – Ma da ras cso port
18.) Deme Ad ri enn, 6 éves
19.) Mc Fagen Jasmin, 6 éves
20.) il lés li za, 5 éves

Dí ja zot tak:
kö zön ség díj: kajári Do rottya

Nagy cso port (6-7 éve sek)
1. vigassy Zi ta 
2. pusz tai Mar tin
3. ba lázs bá lint

kis cso port (4-5 éve sek)
1. nagy lász ló
2. Gát fal vi kin ga An na
3. tar tí mea

A ren dez vény utó zön gé je ként bagi anyu kák és gye re kek
cso port ja lá to ga tást tett egy fog or vos nál, ahol a gye re kek
meg is mer ked tek a fog or vo si ren de lő vel. Fon tos nak tar tot -
tuk, hogy a gye re kek éle té ben az el ső (leg több gye rek ese té -
ben ez volt az el ső) fog or vo si lá to ga tás jó él mény hez kö tőd -
jön. A gye re kek meg néz ték a gyé mánt he gyű (!) fú ró kat,
nyom kod ták a gom bo kat (szé ket fel-le moz gat ták, vi zet
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Min den év ben ha gyo má nyo san meg -
ren de zik a hévízgyörki tel je sít mény tú -
rát, idén er re má jus 25-én, szom ba ton
ke rült sor. A részt ve vők Bag–Hé víz -
györk–galgahévíz kör nyé két jár hat ják
be, az út vo na lak 10, 15, 20, 35, 50 km
hosszú ak. Jó al ka lom ez ar ra, hogy az
em ber, aki itt la kik, be jár ja la kó hely -
ének kör nyé két, is mét fel ke res se vagy
meg is mer je egye bek kö zött a Szil vás-
völ gyet, a farkaslyukat, a Paja-völgyet
és a Bi ka-ta vat.

A bagi ál ta lá nos is ko lá ból két osz tály is
úgy dön tött, hogy idén tel je sí tik a 20
km-es tá vot. A he te di ke sek már tér kép -
pel a ke zük ben el in dul tak, mi re a ne -
gye di ke sek oda ér tek a re giszt rá ci ó hoz.
A ne gye di ke sek tan év köz ben ha von ta,
két ha von ta  tet tek egy-egy ki sebb tú -
rát, ké szül ve a nagy meg mé ret te tés re.
ez a tá vol ság azon ban gye re kek nek,
szü lők nek egy aránt nagy fel adat volt.
hévízgyörkről in dul va előbb bagra ér -

ke zett a csa pat, majd a bi ka-tó hoz, vé -
gül vissza hévízgyörkre. va la mennyi en
de re ka san helytáll tak, és na gyon fá rad -
tan ugyan, de jól eső ér zés sel ér kez tek a
hévízgyörki ál ta lá nos is ko lá hoz, ahol
át ve het ték a hévízgyörki ter mé szet ba -
rát egye sü let ok le ve lét, és el fo gyasz tot -

ták a fi nom ebé det, pap ri kás krumplit
ubor ka sa lá tá val és há zi ré test. Jó volt
egész dél előtt a ter mé szet ben len ni, tú -
ráz ni a kör nyék be li táj szép sé ges
domb jai, ter mő föld jei kö zött, jó len ne
mi nél töb bek kel jö vő re ta lál koz ni ezen
a tú rán.                                        -kr-

hévíZGyÖrki tel Je Sít Mény tú rák 

en ged tek a po hár ba, a ke ze lő pul tot moz gat ták), a nyál el szí vó val
vi zet szip pan tot tak ki a po ha rak ból. Meg mos hat ták a fo gát
egy ha tal mas fog sor nak. köz ben a dok tor bá csi min den ki nek
meg néz te a fo gát. kap tunk bá tor ság ok le ve let, il let ve mat -
ri cát, mi sze rint: „egy her ceg nő na pon ta két szer mos fo gat.”
va la mint „egy koz mi kus hős na pon ta két szer mos fo gat.”

Akárhogy is, a ren de lő ben csak her ceg nők és koz mi kus
hő sök vol tak.                                      Papp Komáromi Judit

Édesanyához
ki nyí lott a tu li pán,
Ró zsa, szekfű, szar ka láb.
Má jus el ső va sár nap já ra,
Anyák nap ja haj na lá ra.
Nék tek nyíl tak e vi rá gok.
Egy cso kor ba köt ve,
édes anyá kat kö szönt ve.
Vi dám szín be tün dö köl ve,
Ve le tek együtt ün ne pel ve.
Áld jon meg az Is ten,
Min den fé le jó val!
ígé rem, hogy jó le szek.
ígé re tem messze jár,
pár perc múl va messze száll.
kö nyö rü lő szí ved,
Sze ret és dor gál.
Is ten él tes sen,
Drá ga édesanyukám!

Sze re tet tel kí vá nom, hogy min den ki él jen bé kes ség ben
édes any já val, nagy ma má já val, dédmamájával.

Zdenkó Józsefné

a ren dez vény tá mo ga tói vol tak: w vixi – mikroszálas ken dők www.vixi.co.hu w ig li ce óvo da – Bag w írodeák pa pír bolt
– Bag w panarom Aro ma te ra pe u ta és Szép ség te ra pe u ta In té zet http://www.panarom.hu/ w 100 huf-os bolt Bag w regio
plusz te le ví zió: http://www.regioplusztv.hu/ w galga tv w új pers pek tí va kft. w galgamenti kábeltelevízió: http://www.galgaktv.hu/
w csa pó ida www.gazdagnok.hu w koc ka kft. – Hévízgyörk w Pin tér-tóth ka ta lin és zsolt – auto-compaq kft.

HéVízGyörk

GAlGAHéVíz

BAG

20 km
Cél

rAjt
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arany já nos ál ta lá nos is ko la és alapfokú művészeti iskola beszámolója az erdei iskoláról

ha má jus, ak kor er dei is ko la! Az idei er dei is ko lát az al só ta -
go za to sok a Mát rá ban töl töt ték. Ősz re em lé kez te tő idő ben
száll tunk fel a busz ra má jus 13-án a kul túr ház előtt, szí vünk -
ben nagy lel ke se dés sel a vár va várt él mé nyek iránt. 

ha mar oda ér tünk Sás tó ra, el fog lal tuk a szál lást, s már is
rö vid ki rán du lás ra in dul tunk a tó hoz.  bá jos ka csa csa lád fo -
ga dott ben nün ket, ka csa ma ma büsz kén mu tat va nem rég
szü le tett ki csi nye it. ked vet kap tunk tő lük egy ví zi tú rá hoz,
így hát csó nak ba száll tunk, hogy kö ze lebb ről is meg les hes -
sük a ví zi vi lá got.  Az es te ha mar el jött, s már in dul tunk is az
éj sza kai tú rá ra. Fé le lem mel te li bá tor ság ve ze tett min ket úti
cé lunk hoz, az Ófar kas-for rás hoz. Mi köz ben kor tyol gat tuk a
friss for rás vi zet, tú ra ve ze tőnk ér de kes tör té ne tek kel gaz da -
gí tot ta tu dá sun kat, mi sze rint lé te zik ég he tet len fa is.

Más nap újabb tú rá ra in dul tunk, s a ta vasz már ba rát sá -
go sabb ar cát mu tat ta. Si mo ga tó nap sü tés ben ba ran gol tunk a
Mát ra lan ká sabb és sok szor me re de kebb tá ja in. A ta va szi vi -
rá gok szín pom pá ja, a zöld er dő üde sé ge fe led tet te az egy re

nö vek vő ki lo mé te rek fá rad sá gát. Dél után nagy ér dek lő dés -
sel hall gat tuk a hon fog la lás ko ri Mát ra éle tét. Aztán új nap -
ra vir rad tunk, s újabb tú rá ra in dul tunk, hogy meg is mer jük a
hely vízivilágát. Sok ér de ke set hal lot tunk az itt élő ál la tok -
ról, meg les tük a sza la mand rát, s meg tud tuk, hogy a se re gély
mi ért hord ja el a to jás hé ját messze a fész ké től.

Dél után be te kin tet tünk a mát rai be tyá rok éle té be, még a
ka ri kás os tor hasz ná la tát is ki pró bál tuk. So kat ta nul tunk, de
ját szot tunk is, szám há bo rút, ró ka va dá sza tot, fo gócs kát, ki -
nek mi hez volt ked ve. Az utol só es te „szín ház ban” vol tunk.
A cso por tok elő ad ták a har kály mes ter sze ren csé je cí mű
szín da ra bot. Jól szó ra koz tunk egy más elő adá sa in. A pén tek
dél előtt is tar to ga tott meg le pe tést. egy ve tél ke dőt ren dez -
tünk, me lyen ügyes sé gi já té kok vol tak, és min den ki ked ven -
ce, a ha zu dós já ték. Gyor san el telt ez a hét, s a Mát ra szo -
mo rú an, sze mer ké lő eső vel bú csú zott tő lünk, de mi ki csit
sem vol tunk szo mo rú ak, mert már érez tük az ott hon hí vó
sza vát, és per sze jö vünk jö vő re is!

Mátra egyik gyöngyszeme: Sástó
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kalandos park a börzsönyben
Akár csak az al só ta go za to sok, a fel ső sök se ma rad tak itt hon:
aki csak tudott/ le he tő sé ge volt rá/, el jött ve lünk az 5 na pos
er dei is ko lá ba. idén a bör zsöny ben ta lál ha tó tö rök me zőn
vol tunk 47-en. Sze ren csénk volt, mert a szál lá son nem kel -
lett osz toz nunk sen ki vel, mi énk volt az egész tá bor! Ka ti né -
ni (a tá bor ve ze tő) azt sem tud ta, mi vel jár jon a csa pat ked -
vé ben: jobb nál jobb éte le ket szol gált fel, ami vel az tán pil la -
na tok alatt te le lett a ben dőnk. De ránk is fért a sok fi nom -
ság, hi szen ren ge te get ki rán dul tunk, en nek kö vet kez té ben
pe dig kel lett az ener gia-utánpótlás… Min den na pos tú rá ink
so rán több ször meg gyűlt a ba junk a pa tak kal. Min den át ke -
lés nél más és más aka dá lyok kal ta lál tuk ma gun kat szem ben:
volt, ahol kö vek ből ra kott át já ró ve ze tett át, volt, ahol csak
fa tör zse ken le he tett át men ni a túl só partra… és volt, ahol
nya kig vi ze sek let tünk. Meg is je gyez tük vic ce sen, hogy „iga -
zi túl élő tú ra a mi énk”. Még itt hon ról ren del tünk fog lal ko -

zá so kat: a gyógy nö vé nyes, a hül lős és a va dász olyan dol gok ról
be szélt, ami lyen ben ne künk ed dig még nem le he tett
ré szünk. A meg fe le lő hely is me ret tel ren del ke ző tú ra ve ze tő
éj sza kai tú rá ra és tan ös vé nyes ki rán du lás ra vitt el min ket.

A gye re kek az újon nan meg nyi tott ka land par kot él vez ték a
leg job ban (mi ke vés bé, mert lent ről va ló szí nű leg ve szé lye sebb -
nek tűnt, mint fentről…), de sze ren csé re ez is csak kel le mes
em lék ma rad. Az es ti tá bor tűz iga zi 70-80-as évek be li han gu la -
tot idé zett, de saj nos azt is je lez te, hogy a tá bor vé get ért, más -
nap ha za kell jönni… ha za fe lé be men tünk vác ra, ahol nemcsak
a fő te ret lát hat tuk, ha nem a Du nát is… itt hon már vár tak ben -
nün ket, mi pe dig meg ál la pí tot tuk, hogy min den hol jó, ám jó
ha za ér kez ni is. De azért jö vő re új ra megyünk…
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Fapihék 1981-től, közel három évtizeden át
szereztek hírnevet falunknak. fodor Mihály igaz-
gató úr halála (2009) után két éven át lánya, Fodor
Éva drámatanár folytatta a munkát. három cso-
porttal dolgozott sikeresen (a diákszínjátszó

korosztályt Szivák-Tóth Viktorral közösen rendezték). ta nít -
ványaik a fesztiválokon arany minősítést szereztek. 2012
júniusában nehéz szívvel váltak meg a gyerekektől, de szerencsére
Szivák-tóth viktor drámatanár és rendező heti egy próbát
tudott vállalni a megmaradó – lelkes, kitartó és tehetséges –
színjátszókkal. róluk szól ez a beszélgetés.

Mi�ért�ép�pen�ve�lük?
A csa pat egy ré sze már kö zép is ko lás, és ez min dig víz vá -

lasz tó, hi szen már nem egy is ko lá ba jár nak. De az, hogy
együtt ma rad tak, azt bi zo nyít ja, hogy na gyon erős ala po kat
kap tak. nem csak szín vo na las elő adá so kat hoz tak lét re, ha -
nem kö zös ség ként is erő sek ké vál tak. rá adá sul idén a mű vé -
sze ti is ko la szü ne tel te té se el le né re is úgy dön töt tek, hogy ők
ezt foly tat ni akar ják. és ez óri á si do log! Azt hi szem, an nak a
kö zös mun ká nak, amit a szín ját szás je lent, ez az egyik leg -
fon to sabb ho za dé ka: hogy még ak kor is ten ni akar nak, és itt,
bagon akar nak ten ni va la mi fon to sat, ami kor már tel je sen
raj tuk mú lik csak a do log – hi szen már más ho vá is kö tik őket
szá lak, és nem kö te le zi őket in téz mény sem er re.

Mi�vel�kezd�té�tek�– foly�tat�tá�tok�– szep�tem�ber�ben�a�mun�kát?
egy részt ré szé vé kel lett vál nom a csa pat nak, más részt –

mi vel már a gye rek szín ját szók leg idő sebb ge ne rá ci ó já vá vál -
tak – új uta kat is ke res ni kel lett, ami ben más ként mu tat hat -
ják meg ma gu kat, mint ed dig. így az imp ro vi zá ci ó ban mé -
lyed tünk el. A kor osz tály szá má ra na gyon ke vés az imp ro vi -
zá ció nél kül, könnyen adap tál ha tó iro dal mi anyag, így az
elő adás-ké szí tés igé nye is er re az út ra te relt min ket. Más részt
szá mom ra is jó le he tő ség volt, hogy meg is mer jem a ját szó -
kat. így az tán so ká ig nem is annyi ra ké pes ség fej lesz tés sel
fog lal koz tunk, ha nem kü lön bö ző drá más – drá ma pe da gó gi ai
– mód sze rek se gít sé gé vel té má kat ke res tünk – ezek kö zül jó
né hány ban el is mé lyed tünk. Me net köz ben föl me rült a sze -

re lem is, mint ami vel ér de mes len ne fog lal koz ni, ezt az tán
el ve tet tük. vé gül a bi za lom kér dé sé vel kezd tünk ko mo lyab -
ban fog lal koz ni. Mit is je lent ez? Ak kor bí zom va la ki ben, ha
el fo ga dom, hogy van nak dol gok, ami csak rá tar toz nak?
vagy nem le het bi za lom ról be szél ni, ha nem osz tunk meg
egy más sal min dent? ezek vol tak a fő kér dé sek, és ami kor
eze ket je le ne tek ben vizs gál tuk, sor ra jöt tek a „szer ele mes”
szi tu á ci ók. így ala kult ki vé gül az elő adás.

Hol�pró�bál�tok?�Ki�től�kap�tok�se�gít�sé�get,�tá�mo�ga�tást?
Az ál ta lá nos is ko la fel aján lot ta, hogy he ten te egy szer pró -

bál ha tunk az zsi bon gó ban. ez nagy se gít ség volt szá munk ra,
kü lön kö szö net il le ti meg a ta ka rí tó né ni ket, akik min dig al -
kal maz kod tak hoz zánk. Min den más ban most a szü lők se gí -
tet tek, kö zü lük is ki emel ke dik Boda Re gi na és Gya log Éva,
akik kí sé rő ta ná rok ként is időt ál doz tak a fel lé pé se ink re. Az is -
ko la ve ze tés se gí tett ab ban, hogy a re gi o ná lis dön tő re (má jus
11. ba las sa gyar mat) már ne sa ját költ sé gen kell jen utaz ni uk a
gye re kek nek. A kik Aszó di tan ke rü le té től kér tek a cso port
szá má ra úti költ ség-té rí tést. A deb re ce ni út még előt tünk áll…

Mi�kor�dőlt�el,�hogy�ne�vez�tek�a�Weöres�Sán�dor�Or�szá�gos
Gyer�mek�szín�ját�szó�Fesz�ti�vál�ra?

idén elő ször dön töt tem úgy, hogy ha nem szük sé ges,
ak kor nem vi szek el csa pa tot a ver seny re. van, ami kor egy
csa pat nak nem ez kell a fej lő dés hez, vagy csak még nem ért
meg rá, hogy ki te gyem őket egy ilyen hely zet nek. ez zel a
le he tő ség gel él tem is. De a Fa pi he ese té ben már a kez de tek kor
vi lá gos volt, hogy elő adást ké szí tünk, és az zal ne ve zünk is.
Ab ban, hogy egy csa pat ilyen erős egy sé get ké pez, ter mé sze -
te sen sze re pe van a si ke rek nek is. és a ta va lyi gá lán va ló
sze rep lés után vissza lé pés lett vol na, ha nem ne ve zünk.
ugyan ak kor az is fon tos, hogy a ját szók mind in kább ma guk
tud ják ér té kel ni a sa ját mun ká juk si ke res sé gét, és a kül ső
el is me rés je len tő sé ge csök ken jen.

A FA pi hék to vá    

fodor éva és szivák-tóth viktor 
moderátorként

A
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Mi�ért�Inárcsot�vá�lasz�tot�tá�tok?
elő ször a vá ci ját szó hely mel lett dön töt tünk, mi vel a tá -

vol sá ga, és a ka ma ra tér is ked ve zőbb volt a szá munk ra, mint
az ere de ti leg tökölre ter ve zett ját szó hely. Az tán ki de rült,
hogy tö köl he lyett inárcson lesz az el ső for du ló – és itt a tér
is, a tá vol ság is ide á lis volt, rá adá sul kap tunk még egy he tet
a pró bák ra. Ab ban is biz tos vol tam, hogy az inárcsi szer ve -
ző gár da egy re mek han gu la tú fesz ti vált ren dez. és nem is
csa lód tunk. A fel lé pők pe dig – ami tu laj don kép pen rit ka ság
– va ló ban szín há zi kö rül mé nyek kö zött tud tak ját sza ni.

Mennyi�re�vol�tál�elé�ge�dett�az�ot�ta�ni�pro�duk�ci�ó�val?
én ma xi má li san elé ge dett vol tam, és a kö zön ség vissza -

jel zé sei is el is me rés ről ta nús kod tak. Azt gon do lom, hogy a
ját szók szín pa di je len lé te, az a sze mé lyes ség, ami vel meg tud -
tak szó lal ni, egé szen kü lön le ges sé tet te az elő adást. Az elő -
adás ma ga is szé pen le ke re ke dett, ami azért is fon tos, mert
idén nem csak az imp ro vi zá ci ók szár maz tak a ját szók tól: ők
szer kesz tet ték egy sé ges egésszé a fel gyűlt je le ne te ket.

A zsű ri ezüst mi nő sí tés sel és a re gi o ná lis ta lál ko zó ra va ló
to vább ju tás sal dí jaz ta a pro duk ci ót. el ső sor ban a tér hasz ná -
la tot ki fo gá sol ták, va la mint hogy a je le ne tek nin cse nek elég -
gé meg emel ve, nem vál nak szín há zi ere jű vé. Mi az előb bi
fel ve tés sel fog lal koz tunk, és a ba las sa gyar ma ti re gi o ná lis ta -
lál ko zó ra új tér-el ren de zés ben ad tuk elő az elő adást. A má sik
fel ve tés sel nem volt dol gunk – il let ve mi na gyon is szín ház inak
lát tuk azt, amit csi nál tunk, ezt az utat ke res tük, és si ke res nek
érez tük ma gun kat az új for má ban.

Mi�lyen� él�mé�nyek�kel� jöt�te�tek� ha�za� a� ba�las�sa�gyar�ma�ti
re�gi�o�ná�lis�for�du�ló�ról?

én na gyon sze re tem a ba las sa gyar ma ti szer ve ző gár dát,
iga zán jó a kap cso la tunk, és min den ben se gí te nek, ami ben
tud nak. Már több fel nőtt- és gye rek szín ját szó ren dez vé nyen
meg for dul tam a vá ros ban. ugyan ak kor a Weöres -ön csak a

nagy te rem van hasz ná lat ban, mi vel száz fö löt ti a né ző szám.
ez a te rem pe dig saj nos ke vés sé al kal mas az ilyen, több nyi re
ka ma ra tér re han golt elő adá sok szá má ra. A ne gye dik-ötö dik
sor nál hát rébb az elő adá sok már nem él vez he tők, rá adá sul
az emelt, ku lisszák kal el zárt szín pad el szi ge te li a ját szó kat a
né zők től. így – no ha jól sze re pel tünk – va ló szí nű leg a mi
elő adá sunk ból is ke vés „jött át”, sem mi kép pen sem az, ami -
ben erő sek va gyunk

Ho�gyan�to�vább?
A ba las sa gyar ma ti re gi o ná lis ta lál ko zót kö ve tő en az

elő adá sunk meg hí vást ka pott a jú ni us 7-8-án ren de zett
deb re ce ni or szá gos gá lá ra, ami ezüst mi nő sí té ses elő adás
ese té ben ki vé te les do log nak szá mít. vagy az új tér szer ve -
zés nek, vagy az új zsű ri nek kö szön he tő ez, min den eset re
nagy meg tisz tel te tés. Az or szág leg jobb 22 elő adá sa, il let ve
a kár pát-me den ce leg jobb 26 elő adá sa kö zött ott van a
Fa pi he is. újabb kri ti ká kat is kap tunk – így a mun kát is
foly tat juk. egy elő re nincs pi he nés. A két na pos, „ottalvós”
gá la vi szont biz to san nagy él mény lesz ne künk. ezek az
al kal mak (ré ges-ré gen még a regionálisok vol tak két na po sak,
és a gá la há rom na pos) fon to sak a kö zös ség szám ra, iga zi
csa pat ko vá cso ló ese mé nyek.

Kö�szö�nöm�a�be�szél�ge�tést!

Meg jegy zés: a má so dik pont ban ol vas ha tó vá lasz ból ki -
de rül, hogy a bi za lom kér dé se mi lyen erő sen fog lal koz tat ta
a cso por tot. íme, egy le het sé ges vá lasz: ez a si ker is a bi za -
lom gyü möl cse! A gye re kek bíz tak vik tor ban, ő a gye re kek -
ben – a szü lők pe dig mind ket te jük ben.

vé gül áll jon itt azok név so ra, akik a XXii. Weöres Sán -
dor or szá gos Gyermekszínjátszó találkozó deb re ce ni gá la -
mű so rán bagot kép vi se lik: Be�ne�dek�Ka�ta,�Ha�rasz�ti�Bo�tond,
Ha�rasz�ti�Dó�ra,�Ka�to�na�An�na,�Paltán�Ger�gő,�Sán�dor�Or�so�lya,
Var�ga�Gá�bor,�Volter�Do�mon�kos,�Zsabin�An�na�má�ria

Gya log Éva

     ább re pül nek

a két zsűritag, nyáry arnold és uray péter (inárcs, ápr. 27.)
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Meggy�(Prunus�cerasus�L.)
A meggy nyu gat-ázsi á ból és Dk-eu ró pá ból szár ma zó spon tán fajhibrid, a
cse resz nye (prunus avium l.) és a csep lesz meggy (prunus fruticosa pall.)
ke resz te ző dé sé ből szár maz tat ják. rend kí vül vál to zé kony, mind két szü lő
tu laj don sá gai meg je len het nek ben ne, kü lön bö ző arány ban. ha bi tu sá ra
néz ve a bo kor sze rű for má tól a fa ter me tű ig min den alak elő for dul hat. A
vad meggyek után a 17. szá zad ban ter jed tek el ha zánk ban a spa nyol -
meggyek, va la mint a ci gány meggyek. ha zánk ban szin te min de nütt meg fe le lő
a klí ma a meggy ter mesz tés szá má ra. A meggy jó al kal maz ko dó ké pes sé gű,
bár a leg job ban a ki egyen lí tett klí má jú, hű vö sebb he lye ket sze re ti. 

A fák jó val több vi rá got bon ta nak, mint amennyi ből ter més kép ző dik.
Meggy nél, cse resz nyé nél ha a vi rá gok 10-12 szá za lé ká ból ter més lesz, az
már szép ered mény nek szá mít. A meggyek kö zül pe dig a nagy gyü möl csű
pándy vál to za tok szin tén önmeddők, sőt vi rág po ruk még más faj ták ter mé -
ke nyí té sé re is al kal mat lan. (A cse resz nyék is több sé gé ben önmeddők.) Az
ap ró sze mű ci gány meggyek az egye dü li ön ter mé ke nyü lő meggyek, és ezek
vi rág po ra min den más meggy, és cse resz nye meg por zá sá ra és meg ter mé ke -
nyí té sé re al kal mas. 

Nö�vény�vé�de�lem
Cse resz nye légy. A cse resz nye légy a cse resz nye- és meggy ter mesz tés leg fon -
to sabb kár te vő je. lár vá ja okoz za a cse resz nye, és rit káb ban a meggy ku ka -
cos sá gát és ko rai rot ha dá sát. A kár te vő elő re jel zé sé re és az el le ne va ló vé -
de ke zés re kis ker tek ben  jól hasz nál ha tó a ra ga dós cse resz nye légy szín csap da.
A cse resz nye le gyet élénk sár ga szín nel be le het csap ni. A kár te vő ugyan is a
ta laj fe lől re pül a sár gu ló cse resz nyé re to jás ra kás cél já ból. A hen ger ala kú ra
haj tott és a cse resz nye fa lomb ko ro ná já nak kül ső ré sze i re he lye zett sár ga
szín csap dák erő sen vonz zák a ta laj fe lől „tá ma dó” cse resz nye le gye ket és
be le ra gad nak azok ba.

Monilia – gom bás be teg ség. A fer tő zés kö vet kez té ben a vi rá gok, a
haj tá sok vagy egész ág ré szek el her vad nak, a le ve lek el bar nul nak, le szá rad nak.
A be teg és az egész sé ges nö vény rész ha tá rán gyak ran méz ga csepp vá lik ki,
sőt ág rá ko so dás is kez dőd het. kü lö nö sen nagy a fer tő zés ve szé lye, ha vi rág zás
ide jén hű vös, pá rás, kö dös az idő já rás. A moniliafertőzés el ke rü lé se ér de ké ben
a meggy fák alá ül tes sünk tor mát! ha ezt nem tar ta nánk elég sé ges nek, 
ké szít sünk tor ma le vet az aláb bi ak sze rint, és ez zel per me tez zük a meggy  fá kat
a vi rág zás ide jé ben.

Tormalé ké szí té se: A tor ma le ve le ket le for ráz zuk, és ke ver get ve áz tat juk
15 per cig. ezt a le vet négy sze re sé re hí gít juk, és 7-10 na pon ként per me tez zük.
A tor mát fák kö ré is ül tet het jük. Fon tos, hogy a mo ní li á val fer tő zött ter mé -
se ket és le met szett gallya kat is szed jük fel a föld ről és éges sük el.

A meggy fel hasz ná lá si mód jai: Gyü möl cse: A so kak ál tal csak be fő zés re,
lek vár ké szí tés re hasz nált meggy va ló sá gos gyógy szer. na pi 20 szem meggy
már csil la pít ja az ízü le ti gyul la dás és a kösz vény tü ne te it, csök ken ti a ve se -
kő kép ző dés ve szé lyét és kar ban tart ja a szí vet. A meggy fon tos vi ta min,
ás vá nyi anyag és flavonoid for rás. A meggy antocianin tar tal ma mi att erős
antioxidáns, gyulladásgátló hatású.A gyü mölcs lé nö ve li az antioxidáns
ka pa ci tást, csök ken ti a ká ros lipid per oxi dá ci ót, se gí ti a ve se mű kö dést.
ve se kő kép ző dés gát ló ha tá sú, amely úgy hat, mint az allopurinol gyógy szer -
ha tó anyag, an nak mel lék ha tá sai nél kül. együtt al kal maz ha tó ala csony dó zi sú
allopurinollal. A fe no lok (fenolsavak, flavonoidok) fon tos sze re pet ját sza nak

a szív- és ér rend sze ri be teg sé gek va la mint a rák 
és más kró ni kus be teg sé gek meg elő zé sé ben. 

Meggy szár (cse resz nye szár): Szá rí tást kö ve tő en ki tű nő tea ké szít he tő
be lő le. Gyö nyö rű arany sár ga szí nű, íze sí tést nem igé nyel. kü lö nö sen té len
aján lott, vér tisz tí tó, ve se mű kö dést se gí tő, szív bán tal mak, lég cső hu rut gyó -
gyí tá sá ra al kal mas. él ve ze ti tea ke ve rék egyik össze te vő je ként is hasz nál ha tó.

Meggy mag: A meggy mag pár na hasz ná la ta már rég óta el ter jedt és rend -
kí vül nép sze rű a né pi gyógy ászat ban, a me le gí tés sel és hű tés sel eny hít he tő
egész ség ügyi bán tal mak ke ze lé sé re. A meggy ma gok a sü tő ben va ló fel me le gí tés
után – egy-két perc alatt akár a mik ro sü tő ben is fel me le gít het jük a pár nát –
hosszan meg tart ják a hőt, és fo ko za to san en ge dik ki ma guk ból azt .A meggy -
mag pár na ha té ko nyan se gít a fül fá jás tü ne te i nek eny hí té sé ben, il let ve a kis
gyer me kek fá jó po cak já ra is gyógy írt je lent. A fel me le gí tett pár na vagy ta sak
a nyak- hát-, és de rék fá jást is ered mé nye sen gyó gyít ja, a ke reszt csont ra he -
lyez ve ha son fek vés kor pe dig a lum bá gót se gít el vi sel he tőb bé ten ni. ha a
hely zet úgy kí ván ja, hű tő ta sak ként is hasz nál ha tó. le het je gel ni a fá jó test -
részt. A bán tal mat szen ve dett test rész re ki vá ló an rá si mul, kí mé le te sen eny hí -
ti a fáj dal mat és lük te tést. rá adá sul nem fa gyaszt le, mint a je ges bo ro ga tás,
ugyan is a fa gyasz tás után a meggy mag pár ná ból nem csa pó dik ki pá ra.

Meggy mag olaj: A meggy mag olaj ma gas e-vi ta min- és flavonoid tar -
ta lom mal bír. ha té ko nyan ja vít ja a szív funk ci ók mű kö dé sét és csök ken ti az
in fark tus koc ká za tát, ked ve ző en hat a ke rin gé si rend szer re. A meggy mag
olaj kül ső leg hid ra tál, fo koz za a bőr vér ke rin gés ét, gá tol ja a bőr öre ge dé sét
(bőr re ge ne rá ló), antioxidáns ha tá sá nál fog va ru gal mas sá te szi a bőrerek fa -
lát. koz me ti ku mok és gyógy sze rek alap anya ga. 

Re cept: A meggy ily mó don tör té nő tar tó sí tá sá hoz nem kell se víz, se
cu kor, se tar tó sí tó, sem mi. 100% gyü mölcs! A ki fej tett meggyet gőz zel
fer tőt le ní tett üve gek be tölt jük, és min den egyéb hoz zá adás nél kül le zár juk
az üve ge ket (jól zá ró dó, tisz ta te tő vel!). Az üve ge ket kuk tá ba tesszük, vi zet
ön te ni alá, rá zár juk a kuk tát, alá gyúj tunk, és fü tyü lés től szá mít va még
15-20 per cig ta ka ré kon főz zük. A gyü mölcs úgy az üveg két har ma dá ig
össze esik, le vet en ged, és szé pen el van. ilyen egy sze rű. ha nincs kuk tánk,
ak kor az üve ge ket csa var juk új ság pa pír ba, te gyük egy na gyobb lá bos ba,
önt sünk alá vi zet és for ral juk ad dig, amíg az üveg bel se jé ben le vő meggylé
is el kezd gyön gyöz ni (forr ni). nagy anyám tól én így ta nul tam.

Sze�der�in�da�Kert�ba�rát�Kör�jú�ni�u�si�prog�ram�ja
Jú ni us ban lechner Ju dit „tün dér kert jét” lá to gat juk meg. A tu laj do nos éven te
egy szer tart nyílt na pot bu da ör si kert jé ben. A nyílt nap al kal má val meg is -
mer ked het tünk fű szer nö vé nye ink kel, azok gon do zá sá val, te le pí té sé vel,
fel hasz ná lá sá val. kap ha tunk itt cse re pes pa lán tá kat és hasz nos ta ná cso kat a
sza po rí tá sok hoz és a kom posz tá lás hoz. Lechner Ju dit ker tész mér nök,
szak író. évek óta ol vas hat juk írá sa it a kép más Csa lád ma ga zin ban. Meg je -
lent köny vei: Gyógy nö vé nyek, fű sze rek a ma gyar biokertekben (2007),
Fű sze res-vi rá gos ka len dá ri um (2007), vi rá gok vi lá ga (2010). Szak te rü le te:
gyógy nö vé nyek, fű szer nö vé nyek, biokertészet.

Idő pont: 2013. jú ni us 15., 17 órá tól. 
Cím: káp ta lan éve lő kert, bu da örs, Mus kát li u. 31
Uta zás: tö meg köz le ke dés sel vagy sze mély gép ko csi val. A prog ram

ön költ sé ges. 
Papp Komáromi Judit

le Gyen A kert ben!

A má jus ban meg hir de tett Ma gyar or szág leg szebb kony ha kert jei
prog ram hoz össze sen 12 bagi la kos csat la ko zott kis kert ka te gó -
ri á ban, il let ve egy köz in téz mény, a bagi ig li ce óvo da, mi ni ka -
te gó ri á ban (< 50 m2). Jú ni us hó nap ban egy, mi ni mum há rom
fő ből ál ló zsű ri szem re vé te le zi a ker te ket. A ver seny zsű ri tag jai
a te le pü lé sen la kó szak em be rek ből és nem szak em be -
rek ből áll, akik dí ja zás nél kül vég zik mun ká ju -
kat, il let ve egy meg hí vott zsű ri tag ból a Szent
ist ván egye tem ről, Dr. Tóth Fe renc sze mé -
lyé ben. A prog ram alap ve tő cél ja, hogy ösz -

tö nöz ze a la ko so kat az ön gon dos ko dás ra, ön el lá tás ra, vissza ad va
ez zel a vi dék ré gi ar cu la tát. Fel sze ret né élesz te ni a ré gi kert mű -
ve lé si mód sze re ket, déd apá ink prak ti ká it, il let ve meg be csül ni,
el is mer ni azok mun ká ját, akik még ma is mű ve lik zöld sé ges-
gyü möl csös kert je i ket. Cél ja to váb bá fej lesz te ni a kis kö zös sé -

gek ben az egy kor ter mé sze tes össze fo gást, egy más se gí -
té sét. igyek szik mi nél több kor osz tályt el ér ni, hogy

meg ta pasz tal ják, mi ként tölt he tik hasz no san a
sza bad ide jü ket, és mi lyen jó ér zés él vez ni a
mun ká juk gyü möl csét.

Be�szá�mo�ló�a�Ma�gyar�or�szág�leg�szebb�kony�ha�kert�jei�prog�ram�ról
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ked ves ol va só, mind két ke zed te le van mun ká val, sze med
fi gyel, agyad gon dol ko zik, a jö vőt ter ve zed. ro hansz a min den -
nap ok ban, a gye re kért az ovi ba, su li ba, edzés re, to vább kép zés re,
má sod ál lás ba, mert kell a pénz, de hol nap ta lán min den el csen -
de se dik, és be fe je zed föl di pá lya fu tá sod. A ke reszt be tett kéz, a
le csu kó dott szem meg ma rad, min den más el tá vo zik. nin cse nek
töb bé ve led a csa lád tag ok, ro ko nok, ba rá tok, nem né zed dél utá -
non ként a bra zil so ro za ta id, nem eszed ked venc ételeid…

ked ves ol va só, ta lán ha ma ro san rád is sor kerül, és el kell
men ned e föl di vi lág ból. Őszin tén vá la szolj a kér dés re: Fel ké -
szül tél-e, az örök ké va ló ság ra?

hagyj időt a lel ki is me re ted nek a vá lasz adás ra. Ma még
szól hoz zád, ne fojtsd el a hang ját! előt ted áll a jö vő: a menny
vagy a po kol. A ket tő kö zül az egyik örök la kó he lyed lesz.
Me lyik nek élsz? Me lyik fe lé tar tasz?

„És� ezek� el�men�nek�majd�az�örök� gyöt�re�lem�re;� az� iga�zak
pe�dig�az�örök�élet�re.”�(Mt25:46)

Azt mond ta egy szer egy em ber, hogy már több mint négy
éve ke re si is tent. A temp lo mo kat és a ká pol ná kat jár ja, és
min de nütt bű nei bo csá na tá nak a bi zo nyos sá gát ke re si. Az a
hely zet, hogy ez az em ber nem ke res te ko mo lyan az úr Jé zust,
ke re sé se fel szí nes volt. nem úgy ke res te, mint aki alig vár ja,
hogy meg ta lál ja a leg na gyobb kin cset. ke re sé se az örök jó
ön cé lú ke re sé sé ben me rült ki. is ten ke re sé sé ből val lást
gyár tott, de so ha sem akar ta meg ta lál ni, sem az üd vös ség bi zo -
nyos sá gá nak nem akart örül ni.

ha még nem jársz is ten út ján, ne ked szól ez az ige:
„Ke�res�sé�tek�az�Urat,�amíg�meg�ta�lál�ha�tó!�Hív�já�tok�se�gít�sé�gül,

amíg�kö�zel�van!�Hagy�ja�el�út�ját�a�bű�nös,�és�gon�do�la�ta�it�az
ál�nok�em�ber!�Tér�jen�az�Úr�hoz,�mert�ir�gal�maz�ne�ki,�Is�te�nünk�-
höz,�mert�kész�meg�bo�csá�ta�ni.”�(Ézs.�55:6-7)

A vi lág egy süllye dő ha jó. A ten ge ren egy óri á si utas szál lí tó
ha jó erő sen meg sé rült és süllyed ni kez dett, a víz min den hol be -
szi vár gott és gyor san emel ke dett. A part ról egy ki sebb men tő -
ha jó in dult, és per cek alatt a süllye dő ha jó mel lé ért. ka pi tá nya
fel szó lí tot ta a fe dél ze ten tar tóz ko dó kat, hogy azon nal hagy ják
el a ha jót. Az uta sok és a le gény ség vissza uta sí tot ta a fel szó lí tást.
egyi kük így szólt: „ha jónk nem olyan ócs ka, egy kis ja ví tás ra,
fes tés re szo rul.” egy má sik így ki ál tott: „hord já tok el ma ga to -
kat! van sa ját tech ni ku sunk, az ő dol ga ki ja ví ta ni a ha jót.”

to vább kár tyáz tak és it tak, majd né há nyan fog ták a szer szá -
ma i kat, és el in dul tak ke res ni a hi bát. egye sek azon ban fel is mer -
ték és meg ér tet ték a ve sze del met, és a me ne kü lést vá lasz tot ták.
A ha jó sor sa meg pe csé te lő dött, meg telt víz zel és el süllyedt. 

Mondd csak , ki a hi bás, hogy a gú nyo ló dók mind el me rül -
tek a ha jó val? Men tő csó na kot küld tek ér tük, de nem fo gad ták
el! krisz tus a men tő csó nak. Azért jött, hogy meg sza ba dít sa
azo kat, akik haj lan dók Őt be fo gad ni. bol do gok és nyu god tak
azok, akik rá bíz zák ma gu kat.

„…hogyan�me�ne�kü�lünk�meg�mi,�ha�nem� tö�rő�dünk� ilyen
nagy�üd�vös�ség�gel?”�(Zsid�2:3).

ár nyék bo rul a vi lág ra és egy re sö té te dik, az em be rek szí ve
össze szo rul a fé le lem től. Az ön bi za lom és a di csek vés fel szí ne
alatt év ről év re nő a bi zony ta lan ság. ár nyék bo rul a vi lág ra és
jel zi: is ten hosszú tű ré se vé gé hez kö ze le dik, s krisz tus, a Meg -
vál tó, ál dott en gesz te lő ál do za tát töb bé nem fog ja fel kí nál ni a
bű nös em be ri ség nek.                                   Rá akadt: P-né É.

Fel ké SZül tél-e 
az örök ké va ló ság ra?

ÖreGek iMáDSáGA
„Uram! Vi gyázz rám, hogy öreg sé gem ben is sze ret he tő
le gyek! Fé kezd meg túl buz gó sá go mat, amellyel azt
kép ze lem, hogy ne kem min dig mon da nom kell va la mit.

Sza ba díts meg at tól a jó szán dé kú igye ke zet től,
amellyel min dig én aka rom meg ol da ni má sok ren de zet len
ügye it! ne ve gyem zo kon, ha az em be rek be avat ko zás nak
ne ve zik az én se gí te ni aka rá so mat.

Ta níts meg ar ra, hogy okos le gyek, de ne okos ko dó!
le gyek min dig ké szen a szol gá lat ra, de a mel lő zést is
tud jam el fo gad ni! Sok böl cses sé get hal moz tam fel vi lág -
éle tem ben, és na gyon saj ná lom, hogy ezt nem tu dom
más nak to vább ad ni. be le nyug szom eb be, uram, de add
meg, hogy leg alább né hány ba rá tom mel let tem ma rad jon
ezek ben az utol só évek ben is.

Ta níts meg ar ra, hogy tud jak hall gat ni a be teg sé ge -
im ről és a ne héz sé ge im ről! ezek év ről év re nö ve ked nek,
és ve lük együtt nő ben nem a haj lan dó ság, hogy min dig
ezek ről be szél jek. Azt a nagy ke gyel mi aján dé kot ké rem
tő led, hogy őszin te együtt ér zés sel és tü rel me sen tud jam
meg hall gat ni má sok pa nasz ko dá sát.

Nem me rem kér ni, hogy hal vá nyo dó em lé ke ző ké -
pes sé gem erő sítsd új ra olyan ná, mint ré geb ben volt.
in kább azt ké rem, hogy adj ne kem több sze rény sé get és
ke ve sebb m agabiztosságot, ami kor elő for dul, hogy
má sok ugyan ar ra az eset re más ként em lé kez nek, mint
én. Aján dé koz zál meg az zal a cso dá la tos böl cses ség gel,
amely be lát tat ja ve lem, hogy én is té ved he tek!

Ta níts meg ar ra, hogy elő í té le tek től és irigy ség től
men te sen fel tud jam fe dez ni az utá nam kö vet ke ző
nem ze dé kek iga zát, és aján dé kozd ne kem azt a de rűs
sza bad sá got, amely be lát tat ja ve lem, hogy sok jót tud jak
mon da ni a fi a ta lok ról.

Tölts be úgy a sze re te ted del, hogy vén sé gem ben is
szí ve sen szó ba áll ja nak ve lem az em be rek! tu dom, hogy
nem va gyok hi bát lan, de azt is tu dom, hogy az öre gek
foly to nos zsör tö lő dé se az Ör dög mun ká já nak egyik
csúcs tel je sít mé nye.

An nak Ne vé ben, Aki ben meg mu tat tad irán tunk va ló
nagy sze re te te det, Szent Fi ad ban – a Szent lé lek ál tal –, a
krisz tus Jé zus ban kér lek, hall gass meg en gem Őér te,
Szent Atyám!” 

Ámen
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Iga zi szom széd vár-rang adót ját szott egy más sal az Iklad  és a
Bag a Pest me gyei II. osz tály, észa ki  cso port já ban, ahol iga -
zá ból csak a ven dé gek szá má ra volt tét je a meccs nek, ugya-
n is a Csomáddal haj tot tak a baj no ki cí mért. Az ikladiak
azon ban tet tek ar ról, hogy az utol só for du ló ban már ne na -
gyon kell jen iz gul ni az el ső sé gért, ugyan is He ge dűs Csa ba
(ké pün kön) ve zér le té vel le győz ték a ri vá li su kat.

– Mi�ért�iga�zolt�el�a�té�len�Bagról?�–�kér�dez�tük�Hegedűs�Csa�-
bát,�az�Iklad�31�éves�já�té�ko�sát,�aki�a�hét�vé�ge�(egyik)�ásza�volt.
– úgy érez tem, hogy vál ta nom kell. túl sok időt töl töt tem el
bagon, és nem sze ret tem vol na na gyon be le fá sul ni a dol gok -
ba. nem volt sem mi gon dom, csak egy sze rű en kör nye zet vál -
tás ra, új  in ge rek re volt szük sé gem. 
– És�mi�ért�ép�pen�Ikladra�igazolt?
– Meg ke re sett az el nö kük, Bra un Jó zsef, aki sze ret te vol na,
ha ná luk ját szom. Az tán be le vág tam. nyil ván az is so kat se -
gí tett, hogy Kis Lász ló lett az edző, aki vel ko ráb ban már dol -
goz tam együtt. A csa pat ból nem sok min den kit is mer tem, de
azt kell mond jam, hogy kel le me set csa lód tam min den ben
ikladon, ugyan is a pá lyán be lül és azon  kí vül is min den ki na -
gyon kor rekt ve lem. 
– A�be�il�lesz�ke�dés�sel�ak�kor�nem�volt�sok�gondja.
– nem, ab szo lút si mán ment, min den ki ha mar el fo ga dott. 
– Ho�gyan�ké�szül�tek�a�Bag�el�le�ni�meccsre?
– Saj nos több seb ből is vé rez tünk, ugyan is a sé rül tek mel lé még
két el til tot tat is össze szed tünk, rá adá sul egy csa tárt és egy kö -
zép pá lyást. Az edzőnk úgy kül dött pá lyá ra min ket, hogy pró bál -
juk meg be tar ta ni a tak ti kát, és fe gyel me zet ten fut bal loz zunk. 
– Mi�lyen�volt�pá�lyá�ra�lép�ni�volt��csa�pa�ta�ellen?
– nyil ván az ikladnak is egy fon tos meccse volt, ugyan is
szom széd vár-rang adó ról van szó, de tény, hogy sok időt töl -

töt tem el bagon, így ne kem sem volt
ez a ta lál ko zó ér ze lem men tes. Fu ra
volt az egyik pél da ké pem, Szekula Fe -
renc el len pá lyá ra lép ni, aki még min -
dig fan tasz ti kus já té kos. na gyon örü -
lök an nak, hogy je len leg is ilyen ma gas
szin ten tud ja mű vel ni ezt a já té kot, na -
gyon so kat ta nul tam tő le ko ráb ban, és csak ezt tu dom ja va -
sol ni a mos ta ni csa pat tár sa i nak, mi sze rint ér de mes tőle ta -
nul ni, mert van mit. Az érem má sik ol da la vi szont az, hogy
egy jó erők ből ál ló bagot fo gad tunk, de ez már ko ránt sem az
a csa pat, ami ré geb ben volt. 
– A�tét�rá�nyom�ta�a�bé�lye�gét�a�mérkőzésre?
– igen, elég fe szült han gu la tú ta lál ko zó  volt, de így is si ke -
rült le győz nünk az erős bagot. na gyon jól passzol gat tak, já -
rat ták a lab dát, mi pe dig pró bál tunk kont ráz ni. Sze ren csé re
a két gó los ve ze tés meg nyug ta tott ben nün ket, és on nan még
ma ga biz to sab ban tud tuk ját sza ni a já té kun kat. 
– Mi�lyen�ér�zés�volt�gólt�lő�ni�a�volt��csa�pa�tá�nak?�Azért�is
le�he�tett�fur�csa,�mert�ősszel�még�együtt�küz�döt�tek�a�baj�no�ki
cí�mért,�míg�most�ép�pen�azon�dol�go�zott,�hogy�eb�ben�meg�aka�-
dá�lyoz�za�őket...
– en gem azért iga zol tak ikladra, hogy őket se gít sem. nem
kü lö nö seb ben ha tott meg, hogy gólt lőt tem a bagnak. én
min den gó lom nak na gyon örü lök, tel je sen mind egy, hogy ki
az el len fél. 
– Ma�rad�a�kö�vet�ke�ző�sze�zon�ra�is�Ikladon?
– le het sé ges, de még nem tu dom, hogy mi lesz itt. Az biz -
tos, hogy a csa pat ra rá fér egy kis erő sí tés, mert na gyon rö -
vid volt a kis pa dunk eb ben a sze zon ban. 

Me zei Sándor
Megjelent a Sportszelet c. lapban

HEGEdűS CSABA kIBABrÁlt EGykOrI CSAPAtÁVAl

immár az iklad sikeréért küzdött

Mi vel az aszó di rend őr őrs il le té kes sé gi te rü le tén – be le ért ve bag te le pü lést is –
is mé tel ten meg sza po ro dott azon sze mé lyek nek a szá ma, akik ún. trük kös
lo pá sok kal fog lal koz nak, ezért fel hí vom a tisztelt la kos ság fi gyel mét, hogy
amennyi ben bár ki víz-, gáz-, vagy vil lany óra le ol va sás cí mén a há zuk nál
meg je le nik, min den eset ben kér jék el tő lük a fény ké pes iga zol vá nyu kat, vagy
meg bí zó le ve lü ket. Amennyi ben ilyet nem tud nak fel mu tat ni – bár mi lyen
ki fo gás ra, vagy ok ra hi vat koz va – ezen sze mé lye ket la ká suk ba, há zuk ba,
il let ve ud va ruk ba sem mi kép pen ne en ged jék be. 

A köz mű szol gál ta tók dol go zói a hely szí nen kéSz PéNzT So HA, SEM -
MI LyEN ok BóL NEM Szok TAk kéR NI! Akik bár mi lyen ok ra hi vat koz va
mégis kész pénzt kér nek, fel te he tő leg jog sér tést kö vet nek el (az az min den bi -
zonnyal trük kös pénz szer zés sel pró bál koz nak épp). 

kér jük, hogy ol vas sák el a ko ráb ban ké szült, rész le te sebb fel hí vá so mat is!
kér jük, hogy amennyi ben a csa lád já ban, szom széd já ban, is me rő sei kö zött
olyan idős sze mély ta lál ha tó, aki va ló szí nű leg nem ol vas sa el a fen ti e ket (mert
nem szok ta a bagi hon la pot ta nul má nyoz ni), azt rész le te sen tá jé koz tat ni
szí ves ked je nek mind er ről!

Var ga Csa ba
rend őr fő törzs őr mes ter, kör ze ti meg bí zott

A Gö döl lői rend őr ka pi tány ság bűn -
meg elő zé si Cso port ja fel hív ja a la kos -
ság fi gye le mét, hogy az interneten tör -
té nő vá sár lás szá mos ve szé lye ket rejt -
het ma gá ban. Min den eset ben kö rül te -
kin tés sel tölt sék ki a vá sár lá sok kal kap -
cso la tos kér dé se ket. elő for dul hat,
hogy a meg ren delt cik ket nem kap ják
meg a meg ren de lők, vagy az ada ta i val
vissza él nek, az er re sza ko so dott csa lók,
akik ez zel bűn cse lek ményt va ló sí ta nak
meg. le he tő ség sze rint a ve vők – meg -
ren de lők – mi nél több in for má ci ót sze -
rez zen be az interneten hir de tést fel -
adó cég ről, tu laj do nos ról. A bank kár -
tyá juk ada ta i nak meg adá sá val kap cso -
lat ban kö rül te kin tés sel jár ja nak el.

az internetes 
vá sár lás ve szé lyei

tiSZ telt bAGi lA ko Sok!
rendőrségi hírek



erdőkertes – bagi tc ’96  1–3  (0–1)

Er dő ker tes, 200 né ző. ve zet te: Ja kab á. /5; 6/ (Fa ze kas A.,
Mol nár l.) 
ERDŐkERTESI SE: lajkó Z. 6 – hollósi Zs. 6, Fézer G. 6,
latyák l. 6 (benyó D. 0, 86. p.), Mé szá ros á. 6 – eger vá ri
G. 6 (lajkó t. 0, 63. p.), böde l.5, Sá gi A. 5 (hollósi J. 5, a
szü net ben), pádár G. 6– Morár G. 5 (Ma gyar i. 5, 54. p.),
rosenberger D.5. Edző: Csiz ma dia ba lázs.

BAgI TC ’96: endrődi p. 7 – nyá ri G. 9, baloghJ. 8,
Szénási i. 8, ko lom pár l. 7–2=5 – pá lin kás G.8, he ge dűs k.
7 (tóth l. 7, 57. p.), pávics D. 8,nagy p. 7 (Szá raz r. 0, 83.
p.) – Ma ros Sz. 9, Szekula F. 8 (boda J. 0, 86. p.). Edző:
Simó lász ló. 

góL: Fézer G., ill. Szekula F., Szénási i., Ma ros Sz. 
SÁR gA LAP: Fézer G., Sá gi A., Ma gyar i., ill. ko lom pár

l., Szénási i., pá lin kás G., Ma ros Sz.,Szekula F. 
kI ÁL LíT VA: ko lom pár l. a 89. perc ben (a má so dik sár -

ga lap után). 
CSIz MA DIA BALÁzS: Az el ső fél idő ben tom pán fut bal -

loz tunk, bár ha a 2. perc ben a ka pu fá ról nem ki, ha nem be -
fe lé pat tan a lab da, le het, más a já ték ké pe. A ven dé gek meg -
ér de mel ten sze rez ték meg a ve ze tést a szü net előtt. A má so -
dik já ték rész ele jén kap tunk egy sze ren csét len gólt, de min -
den já té ko so mat di csé ret il le ti, mert volt lel ki ere jük vissza jön -
ni a meccs be és ek kor job ban is fut bal lo zott a sztá ro kat fel vo -
nul ta tó baggal szem ben. A ven dé gek a ru tin juk nak kö szön he -
tik a há rom pon tot. A klub el nö ké nek, boda Já nos nak gra tu -
lá lok! Csa lód tam a bagi csa pat ban, mert több já té ko suk nem
tud vi sel ked ni, gú nyo lód tak fi a tal, ám lel kes fut bal lis tá im mal
szem ben, il let ve a kis pad ju kon is ká osz  ural ko dott.  

SIMó LÁSzLó: ha a já ték ve ze tő egy for mán al kal maz -
za a sza bá lyo kat, ak kor már a 20. perc ben ki szór ha tott vol -
na egy ha zai fut bal lis tát. Ami kor a fo ci val fog lal koz tunk, ki -
jött a csa pa tok kö zöt ti osz tály kü lönb ség. két já té ko som ne -
vé ben el né zést ké rek a ha za i ak tól a vi sel ke dé sü kért! 

bagi tc ’96 – nagymaros  7–2  (4–0)

Bag, 150 né ző. Ve zet te: ne mes A. /8; 7/ (tóth Z.,Ferenczi D.)
BAgI TC ’96: endrődi p. 7 (ko lom pár b. 0, 82.p.) – nyá ri
G. 8, ba logh J. 7, Szénási i. 7, Szá raz r.7 – pá lin kás G. 7
(tóth l. 7, a szü net ben), he ge dűs k. 8, pávics D. 7 (bozsoki
S. 0, 68. p.), nagy p.7 – Ma ros Sz. 9 (boda J. 0, 65. p.),
Szekula F. 9. Edző: Simó lász ló. 

NAgy MA RoS fC: vandrus A. 6 (himmer D.0, 68. p.)
– heffentréger J. 4 (Gu ba csi n. 5, a szü net ben), ve re bes G.
5, Sasvári M. 4 (nagy Cs. 4, 53.p.) – turi i. 4 (Schindler l.
0, 68. p.), Zel ler D. 5, em ber á. 4, boross t. 5 – Gieber Gy.
4, Menyhei Z.6, hor váth b. 6. Já té kos-edző: vi tá nyi lász ló. 

góL: Ma ros Sz. (2), Szekula F. (2), pá lin kás G., nagy p.,
he ge dűs k., ill. hor váth b. (2). 

SÁR gA LAP: nyá ri G., boda J. ,ill. Menyhei Z.
SIMó LÁSzLó: egy kel le mes el len fe let ma gabiz to san

ver tünk meg. Gra tu lá lok a já té ko sa im nak, na gyon jól fut bal -
loz tak! el fogy tunk, de még így is re me kül helyt ál lunk. 

VI TÁ NyI LÁSzLó: több fe gyel me zet len sé get kö vet -
tünk el, amely saj nos min den má jus ban elő jön nagy ma ro -
son. eze ket a ha za i ak re me kül hasz nál ták ki, emel lett na gyon
éhe sek vol tak a si ker re. ez ered mé nyez te a meg ér de melt
bagi győzelmet.

iklad – bagi tc ’96  2–1  (0–0)

Iklad, 300 néző. Ve zet te: Janitz G. /9; 6/ (SuscsákJ., Sza ba -
dos b.)
IkLAD kfC: Gedei k. 9 – kriskó b. 7, ké ke si r.6, vaigel
G. 7, pálházi l. 6 (nagy G. 0, 80. p.) – Sinkó J. 6, hegedűs
Cs. 8 (blaubacher M. 0, 70. p.), Styevkó G. 6, Ju hász J. 7 –
Maka l. 7, blaubacherb. 7 (pin tér t. 0, 88. p.). Edző: kis
lász ló. 

BAgI TC ’96: endrődi p. 6 – nyá ri G. 8, baloghJ. 7,
Szénási i. 7, Szá raz r. 7 – tóth l. 7 (boda J. 0,75. p.),
bozsoki S. 7 (Sza bó b. 0, 65. p.), pávics D. 7, nagy p. 7 –
Ma ros Sz. 7, Szekula F. 7. Edző: Simó lász ló. 

góL: he ge dűs Cs., blaubacher b., ill. Ma ros Sz. 
SÁR gA LAP: he ge dűs Cs. 
BAN kó zoL TÁN, az iklad tech ni kai ve ze tő je: egy gól -

lal fel tét len job bak vol tunk a bagnál an nak el le né re, hogy tu -
da to san ad tuk át a te rü let az el len fél nek és a kont rák ra épí -
tet tünk. Saj nos elég tar ta lé ko san áll tunk fel, ket ten is sé rül -
tek vol tak, de így is si ke rült győz nünk. Gra tu lá lok a srá cok -
nak, rend kí vül fe gyel me zet ten fut bal lo zott min den ki, iga zi
csa pat ként tel je sí tet tünk! 

SIMó LÁSz Ló: Mi fut bal loz tunk, az el len fél pe dig gó -
lo kat rú gott. Meg eme lem a ka la pom a srá cok előtt, akik vé -
gig küz döt tek még ak kor is, ha a vé gé re na gyon el fogy tunk. 
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Minden kedden 
és pénteken:

a tabeLLa áLLása 2013. Mäjus 26-án

csapat M GY D V LG KG GK p

1. Csomád KSK 29 22 5 2 117 31 86 71

2. Bagi TC ’96 29 21 5 3 86 35 51 68

3. Kistarcsai VSC 29 18 4 7 82 43 39 58

4. Erdõkertesi SE 29 16 5 8 89 50 39 53

5. Aszód FC 29 15 8 6 74 41 33 53

6. Iklad KFC 29 15 7 7 68 42 26 52

7. Püspökhatvan SE 29 16 0 13 77 69 8 48

8. Vác-Deákvár SE 29 14 2 13 55 49 6 44

9. Valkó KSK 29 12 5 12 66 81 15 41

10. Vácrátóti KSE 29 11 4 14 57 48 9 37

11. Nagymaros FC 29 11 1 17 41 75 34 34

12. Gödöllõi EAC-SZIE 29 10 4 15 56 78 22 34

13. Fortuna SC-Kismaros 29 6 5 18 36 72 36 23

14. Vácduka-Beton KSK 29 5 5 19 59 102 43 20

15. Galgahévíz SK 29 5 4 20 32 85 53 19

16. Kerepesi SBE* 29 2 2 25 20 114 94 7

*A Kerepestõl 1 pont levonva.

M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, LG: Lőtt gól,

KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
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Fölső�sor,�balról:�Balog�Daniella,�Gyalus�Tünde,�Tóth�Viktória,�Balázs�Gerda
Középső�sor:�Begidsán�Bence,�Moór�Noémi,�Szilágyi�Dániel,�Angyal�Virág,�
Alsó�sor:�Balázs�Dávid,�Ujvári�Gábor,�Fényes�Boldizsár,�Sima�Fábián.
péter patrik sajnos nincs a képen, de ő is elsőáldozó volt.
Nagyon szépen köszönjük Misi Atyának és Ági néninek a sok-sok törődést!

Az elsőáldozás a hit ünnepe

„tu dod, mi fog tör tén ni? perella,
aki há rom hó nap ja a ten ge ren
van, meg ér ke zik, csak egy é j -
szakát tölt itt hon, a mai éj sza kát.
hol nap to vábbuta zik a kö zel-ke -
let re, és ott lesz leg alább két hó na -
pig. ér ted már? azt a na pot, ame -
lyet itt tölt, min den kö rül mé nyek
kö zött ki kell hasz nál nunk, kü lön -
ben minden nek vé ge! ”

ger gő ban dá ja be mu tat ja:

luigi pi ran del lo: 
az em ber, az ál lat
és az erény 
c. víg já té kát!
játsszák:
bagi ger gő
an tal ádám
misinkó csil la
ba ra bás ta más
ifj. ró nai la jos
dian kin ga
an tal istvánné 
ren dez te: ba ra bás ta más

a fa lu nap elő est éjén 2013. jú ni us
28-án, 20 órai kez det tel, majd
egy hét múl va, 2013. jú li us 7-én.
a bagi dó zsa györgy mű ve lő dé si
ház szín pa dán!
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ESFESZTIVÁLa program

június 29-én (szombat) 10 órai kezdettel megnyitjuk 
a bagi falunapot és rétesfesztivált.

A délelőtti műsorban fellépnek óvodásaink, iskolásaink – meg mu tatják,
hogy ők a legügyesebbek a környéken. délután is színes műsorokkal
folytatódik a program (a részleteket keressék a kihelyezett plakátokon).
a falunap helyszíne: a művelődési ház és környéke.

Bag Nagyközség Önkormányzata

Mindenkit szeretettel várunk!

vágányzár
A ludas–Nagyút állomások között
vég zett pályakarbantartási munkák
miatt a Budapest–Hatvan vonalon a
vo natok módosított menetrend
sze rint közlekednek. 
w június 08-án 20:00-tól  

június 10-én 14:00-ig,
w június 16-án 18:00-tól

június 18-án 18:00-ig,
w június 18-án 20:00-tól 

június 21-én 8:00-ig

mávdirekt: 06 (40) 49 49 49

június 28-án (péntek) este 20 órakor 
Gergő Bandája bemutatja 
Luigi Pirandello: 
Az ember, az állat 
és az erény c. vígjátékát.


