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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

a tartalomból

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 rendezvénysorozathoz. Egy héten át 22
féle program várta az érdeklődőket.
/ 6. oldal

Erdei Iskolákban tanultak

Iskolánk tanulói immár hagyományosan
egy hetet erdei iskolában töltenek.
Idén az alsósok a Mátrában,
a felsősök pedig a Börzsönyben jártak.
/ 8–9. oldal

A FApihék tovább repülnek

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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szeretettel várunk mindenkit június 28-án és 29-én
a dózsa györgy művelődési házba!
a programot a 16. oldalon olvashatják
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Szennyvízcsatornába illegálisan bekötött
csapadékvíz-elvezetések felszámolása
tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a területileg illetékes víziközmű társulat (DAkÖv kft.) szakemberei a közeljövőben – az új jogszabályok által biztosított felhatalmazással élve – füstpatronok segítségével az egész faluban ellenőrizni fogják, hogy az egyes ingatlanoknál nincsenek-e
illegális rákötések, amelyeken az esővizet vezetik be a
szennyvízcsatornába. Az illegális rákötők akár a csapadékvízgyűjtő-felületek alapján kiszámolt elmaradt csatornadíj
ezerszeresét is kifizethetik bírság formájában! Az ellenőr-

zésre azért van szükség, mert községünkben is szinte minden nagyobb eső után előfordul, hogy a szennyvízcsatornák megtelnek az illegálisan rákötött esővíz-bekötéseken
beáramló csapadékvízzel, és így a szennyvíz visszaáramlik a
csatornafedlapokon-, rosszabb esetben a wc-ken, mosdókon, fürdőszobai összefolyókon keresztül. kérjük, mielőbb
szüntessék meg illegális csapadékvíz-rákötéseiket!
Bag Nagyközség
Önkormányzata

kéményseprés bagon nyáron

tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy idén nyáron a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást bag
nagyközségben – a megszokott módon – a magyar kémény kft. fényképes igazolvánnyal ellátott alkalmazottai
2013.06.05. és 2013.08.05. között fogják elvégezni.

Minél többen műveljék kertjeiket, földjeiket!
A Vidékfejlesztési Minisztérium Háztáji Programjában vetőburgonyát osztott az önkormányzat
2013. május 6-án köremail-t kapott az önkormányzat és a
művelődési ház, melyet a vidékfejlesztési Minisztérium küldött. Arra voltak kíváncsiak, hogy fel tudja-e használni az önkormányzat az általuk felajánlott vetőburgonyát. Az azonnali válasz igen volt. Május 11-én hétfőn a kamion megérkezett
a 780 kg burgonyával, amit az önkormányzat közmunkásai,
a művelődési ház gondnoka és Mondok ervin hathatós segítségével lepakolták a művelődési ház hátsó udvarán. éjszaka a
polgárőrség, valamint a rendőrség őrizte a rakományt, majd
másnap reggel 8-tól este 8-ig folyt a vetőburgonya szétosztása. Sokan azt hitték, hogy közvetlen fogyasztásra szánják az
adományt, ez azonban tévedés. A vidékfejlesztési Minisztérium háztáji programjának célja, hogy minél többen műveljék
kertjeiket, földjeiket, valamint azt, hogy a magyar nemesítésű vetőburgonyát használjanak szerte az országban. Május
13-án folytatódott az osztás délután 3 óráig.
bagon 650 zsák krumplit osztott szét az önkormányzat.
Mindenki kapott, aki kért, a feltétel az volt, hogy vesse el a
nagy részét, illetve az, hogy az önkormányzat megnézhesse a
későbbiekben, ki hogyan gazdálkodott az adománnyal, így
mindenki csak neve, illetve lakcíme megadásával vehetett át
a krumpliból.
Az adományosztás közben kedvességet, hálát, szeretetet
kaptam, éreztem, éreztünk. voltam már megnézni kiskerteket a tél, nyár, tavasz és Dankó utcában, és azt tapasztaltam, hogy nekiláttak az emberek a kert felásásának, a burgonya elvetésének. A nyár folyamán ismételten elmegyek megnézni , hogyan fejlődnek e vetések, és máshol is szúrópróbaszerűen megnézi az önkormányzat az eredményt.
nem csak bag kapott ebből a vetőburgonyából (Galgahévíz 100, kartal 50 zsákkal kapott), a minisztérium nem

titkolt célja az volt, hogy a Galga mente falvaiban is elterjedjen ez a fajta burgonya.
Jó termést kívánunk mindenkinek, és köszönet a segítségért a közhasznú munkásoknak, a művelődési ház gondnokának és dolgozóinak, a polgárőrségnek, a rendőrségnek, valamint a vidékfejlesztési Minisztérium háztáji programjának.
Antal Istvánné

A VEtőkruMPlI FAjtÁjA: AXONA

Ezt a fajtát dr. Sárvári István nemesítette 1984-ben, a
fitoflórával és a vírusos leromlással szemben ellenálló fajta. A növény közepesnél magasabb növekedésű, felálló
szárú. levele középzöld, közepes, széles levélkékkel. Virága halványlila, halvány rózsaszín. Gumója hosszúkás és
ovális alakú. Héjszíne halványpiros, rózsaszín, a gumó húsa krémszínű. középkésői érésű, nagyon jó főzési és sütési tulajdonságokkal rendelkezik. Az Axona jól tárolható
fajta, gumója hosszú nyugalmi idejű, a mechanikai behatásokat jól tűri, szürkefoltosodásra nem hajlamos.
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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 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:

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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a bagi iglice napköziotthonos óvoda hírei

Május, május az idő csodaszép
w Május utolsó péntekén a gyermek- és sportnapot ünnepeltük. A délelőttöt a Születés heti rajzpályázat győzteseinek kihirdetése, résztvevőinek megajándékozása nyitotta. A zenés tornára balu, a Dzsungel könyvéből hívta a
gyerekeket. A tízórai közben a részt vevő szülők feldíszítették lufikkal, színes szalagokkal a játszóhelyeket. Meg-

Kedvesemnekházaelőtt/Azéjszakamagasfanőtt.
Gyengeszellő,lágyszárnyain/Színesszalaglengágain
– mondogatták a fiúk a felállított májusfa körül, melyet a
csoportok színes szalagcsokrokkal díszítettek. A fa körül
csalogattuk a napot, örültünk a virágnak, katicának, fecskének, gólyának.

w Május 10-én kirándulni indultunk a szülőkkel együtt. A
Madarak és fák napi kirándulás már több évtizedes hagyomány óvodánkban. ilyenkor felfedezzük a környék szépségét, a bagi erdőt, rétet. A kutyás csoport a hévízgyörki
horgásztóhoz, a katicás csoport a Galga partra, a Méhecskés és Madaras csoport a petőfi-forráshoz, a Macis csoport
a balázs-vendéglőhöz, a Sünis csoport a dombra kirándult.

kezdődött a sportnap, melyben különböző egyéni és csapatversenyen vettek részt a gyerekek és szülők. volt bekötött szemmel toronyépítés, kötélhúzás, célba dobó és
málnaivó verseny. A délelőttöt az óvó nénik vidám kánona és a Faragószék nótája zárta. ezzel még nem volt vége a gyermeknapnak, hiszen 28-án ugrálóvár és arcfestés
várta a gyerekeket a kölyökidő Alapítvány jóvoltából.
w A következő napon fogápolásról, helyes étkezési szokásokról falunk fogorvosa Dr. Szabó Melánia tartott előadást.

w A Pünkösd előtti pénteken reggel óta folyt a munka. készültek a lányoknak a virágkoszorúk, a fiúknak a bokréták.

w elkészült a kRESz park felfestése szülői segítséggel, felajánlással, melyet ezúton köszönünk. A gyermekek
örömmel vették birtokba a pályát, ahol a helyes közlekedési szabályokat gyakorolhatják a jövőben.
tízórai után megkezdődött a pünkösdi játék. A legszebben éneklő vagy legkisebb lány lett a királykisasszony. A
pünkösdi király pedig különböző erőpróbákban legügyesebb fiú lett. volt ahol a kakasviadal, kötélhúzás győztese vagy a királykisasszonyt legtovább megtartó fiút választották meg. A csoportokban pünkösdi dalos játékokat játszottunk, majd az udvaron a nagyon köszöntötték
az ünnepet, kapujátékkal, tánccal. A végén zengett az udvar az „ekkora legyen kendtek kendere” jókívánságtól.
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A születés misztériuma
Negyedik alkalommal csatlakozott Bag a Születés Hete országos rendezvénysorozathoz. községünkben május 4-e és
12-e között, összesen 22 program várta az érdeklődőket,
anyukákat, apukákat, nagyszülőket, gyermekeket, illetve
azokat a családokat, akik gyermekáldásra vágynak.
A rendezvénynek két helyszín adott otthont, az Apostolok
Szállása és a Mozaik pont. e lap hasábjain is külön köszönetet szeretnék mondani Karácsondi Mihály atyának, aki kilenc napon keresztül rendelkezésünkre bocsátotta az Apostolok Szállását, illetve Sápiné Deme Juditnak, aki biztosította, hogy egyes programok helyszíne a bagi üzletház emeletén működő Mozaik pont legyen.
igyekeztünk mind témáiban, mind az előadók tekintetében színessé tenni a rendezvényt, így helyi előadók és országosan elismert szakemberek is részt vettek, akik saját szakterületük témáiban könyveket jelentettek meg, képzéseket,
előadásokat tartanak.
programjaink között volt kötetlen beszélgetés, ahol a jelenlevők megosztották egymással gondolataikat, tapasztalataikat, és volt előadás, ahol egy-egy előadó adta át tudását.
természetesen ez utóbbi esetben is volt lehetőség a kérdésekre és a kötetlen beszélgetésre.
rendezvényünk során megvitatásra került, hogy hogyan alakítható ki a boldog család; mire számíthatunk, ha
testvér érkezik a családba; megbeszéltük a fogápolás
kérdéseit; az áldott állapot–születés–szoptatás–hordozás–
anyaság kihívásait; a családi kassza vezetésének, áttekintésének
szükségességét, lehetőségeit; mit jelent hogy: életrevaló
gyerek, és hogyan neveljünk életrevaló gyereket; beszéltünk
az együttműködő kommunikáció nyelvén; megérintett
bennünket a születés és halál misztériuma; majd az illóolajok varázsa. A léleksimogató alkalmával megismerhettük saját szerepeinket, azt, hogy ezek a szerepek és szerepeink jelentősége hogyan változott az évek során.
Megtudhattuk, hogy őseink hogyan gyógyították a
gyermekbetegségeket, illetve milyen házi praktikák és
házi készítésű tisztítószereket használhatunk környezetünk tisztántartása érdekében.
Amíg a szülők az előadásokat hallgatták, a gyerekek az
iglice óvoda és a baba-mama klub által biztosított játszóházban kellemesen tölthették idejüket.
A rendezvény számos gyermekprogramot is tartalmazott,
mint az izgő-mozgó meseház és a Zenebölcsi ahol mondókákkal, gyerekdalokkal, ritmushangszerekkel, bábokkal
játszhattak együtt szülők és gyerekek, majd a kerekítő
tippentő, ahol kisgyermekek és szüleik, az ölbeli játékokon
túl, kötetlen légkörben, családias hangulatban ismerkedhettek a magyar néptánc alapmozdulataival.
Az újrahasznosító játszóházban régi használati tárgyakból igyekeztünk valami érdekességet készíteni a gyerekekkel. A sok játék után Begidsán Melinda olvasott magyar
népmesét.
A tavalyi évhez hasonlóan, Széphalmi Tóth Judit fergeteges gyermek táncházat tartott.
A rendezvényt egy díjkiosztó gála zárta, ahol a rajzpályázat (én, édesanyám pocakjában) eredményhirdetése után a
legügyesebb rajzolókat értékes nyeremények várták.

A rajzpályázaton résztvevő gyermekek:
1.) kanalas nikolett (virág), 7 éves – 3. vegyes csoport
2.) pusztai Martin, 7 éves – 3. vegyes csoport
3.) vidák nelli, 7 éves – 3. vegyes csoport
4.) rácz Máté tibor, 7 éves – 3. vegyes csoport
5.) balázs bálin,t 5 év 10 hó – Maci csoport
6.) Gáspár-kreszta Fanni, 6 éves – Méhecske csoport
7.) Sztojka Attila, 7 éves – 3. vegyes csoport
8.) Dobos áron, 5 éves 11 hónapos – Maci csoport
9.) nagy lászló ,5 év 6 hó – Maci csoport
10.) kajári Dorottya 5 év 11 hó – Maci (2 rajzzal) csoport
11.) pálos Zoltán, 7 éves – 3. vegyes csoport
12.) Gyalus noémi, 5 év 10 hó – Maci csoport
13.) vigassy Zita, 6 év 6 hó – Maci csoport
14.) veres Fanni, 5 év 9 hó – Maci csoport
15.) tóth Debóra, 4 év – Madaras csoport
16.) Gátfalvi kinga Anna, 4 éves – Madaras csoport
17.) tar tímea, 4 éves – Madaras csoport
18.) Deme Adrienn, 6 éves
19.) Mc Fagen Jasmin, 6 éves
20.) illés liza, 5 éves
Díjazottak:
közönségdíj: kajári Dorottya
Nagycsoport (6-7 évesek)
1. vigassy Zita
2. pusztai Martin
3. balázs bálint
kiscsoport (4-5 évesek)
1. nagy lászló
2. Gátfalvi kinga Anna
3. tar tímea
A rendezvény utózöngéjeként bagi anyukák és gyerekek
csoportja látogatást tett egy fogorvosnál, ahol a gyerekek
megismerkedtek a fogorvosi rendelővel. Fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek életében az első (legtöbb gyerek esetében ez volt az első) fogorvosi látogatás jó élményhez kötődjön. A gyerekek megnézték a gyémánthegyű (!) fúrókat,
nyomkodták a gombokat (széket fel-le mozgatták, vizet
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Édesanyához

engedtek a pohárba, a kezelőpultot mozgatták), a nyálelszívóval
vizet szippantottak ki a poharakból. Megmoshatták a fogát
egy hatalmas fogsornak. közben a doktor bácsi mindenkinek
megnézte a fogát. kaptunk bátorság oklevelet, illetve matricát, miszerint: „egy hercegnő naponta kétszer mos fogat.”
valamint „egy kozmikus hős naponta kétszer mos fogat.”
Akárhogy is, a rendelőben csak hercegnők és kozmikus
hősök voltak.
Papp Komáromi Judit

kinyílott a tulipán,
Rózsa, szekfű, szarkaláb.
Május első vasárnapjára,
Anyák napja hajnalára.
Néktek nyíltak e virágok.
Egy csokorba kötve,
édesanyákat köszöntve.
Vidám színbe tündökölve,
Veletek együtt ünnepelve.
Áldjon meg az Isten,
Minden féle jóval!
ígérem, hogy jó leszek.
ígéretem messze jár,
pár perc múlva messze száll.
könyörülő szíved,
Szeret és dorgál.
Isten éltessen,
Drága édesanyukám!
Szeretettel kívánom, hogy mindenki éljen békességben
édesanyjával, nagymamájával, dédmamájával.
Zdenkó Józsefné

a rendezvény támogatói voltak: w vixi – mikroszálas kendők www.vixi.co.hu w iglice óvoda – Bag w írodeák papírbolt
– Bag w panarom Aromaterapeuta és Szépségterapeuta Intézet http://www.panarom.hu/ w 100 huf-os bolt Bag w regio
plusz televízió: http://www.regioplusztv.hu/ w galga tv w új perspektíva kft. w galgamenti kábeltelevízió: http://www.galgaktv.hu/
w csapó ida www.gazdagnok.hu w kocka kft. – Hévízgyörk w Pintér-tóth katalin és zsolt – auto-compaq kft.

hévíZGyÖrki telJeSítMénytúrák
Minden évben hagyományosan megrendezik a hévízgyörki teljesítménytúrát, idén erre május 25-én, szombaton
került sor. A résztvevők Bag–Hévízgyörk–galgahévíz környékét járhatják
be, az útvonalak 10, 15, 20, 35, 50 km
hosszúak. Jó alkalom ez arra, hogy az
ember, aki itt lakik, bejárja lakóhelyének környékét, ismét felkeresse vagy
megismerje egyebek között a Szilvásvölgyet, a farkaslyukat, a Paja-völgyet
és a Bika-tavat.
A bagi általános iskolából két osztály is
úgy döntött, hogy idén teljesítik a 20
km-es távot. A hetedikesek már térképpel a kezükben elindultak, mire a negyedikesek odaértek a regisztrációhoz.
A negyedikesek tanév közben havonta,
kéthavonta tettek egy-egy kisebb túrát, készülve a nagy megmérettetésre.
ez a távolság azonban gyerekeknek,
szülőknek egyaránt nagy feladat volt.
hévízgyörkről indulva előbb bagra ér-

20 km
BAG

Cél

rAjt
HéVízGyörk

GAlGAHéVíz

kezett a csapat, majd a bika-tóhoz, végül vissza hévízgyörkre. valamennyien
derekasan helytálltak, és nagyon fáradtan ugyan, de jóleső érzéssel érkeztek a
hévízgyörki általános iskolához, ahol
átvehették a hévízgyörki természetbarát egyesület oklevelét, és elfogyasztot-

ták a finom ebédet, paprikáskrumplit
uborkasalátával és házi rétest. Jó volt
egész délelőtt a természetben lenni, túrázni a környékbeli táj szépséges
dombjai, termőföldjei között, jó lenne
minél többekkel jövőre találkozni ezen
a túrán.
-kr-
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arany jános általános iskola és alapfokú művészeti iskola beszámolója az erdei iskoláról

Mátra egyik gyöngyszeme: Sástó
ha május, akkor erdei iskola! Az idei erdei iskolát az alsó tagozatosok a Mátrában töltötték. Őszre emlékeztető időben
szálltunk fel a buszra május 13-án a kultúrház előtt, szívünkben nagy lelkesedéssel a várva várt élmények iránt.
hamar odaértünk Sástóra, elfoglaltuk a szállást, s máris
rövid kirándulásra indultunk a tóhoz. bájos kacsacsalád fogadott bennünket, kacsamama büszkén mutatva nem rég
született kicsinyeit. kedvet kaptunk tőlük egy vízi túrához,
így hát csónakba szálltunk, hogy közelebbről is megleshessük a vízi világot. Az este hamar eljött, s már indultunk is az
éjszakai túrára. Félelemmel teli bátorság vezetett minket úti
célunkhoz, az Ófarkas-forráshoz. Miközben kortyolgattuk a
friss forrásvizet, túravezetőnk érdekes történetekkel gazdagította tudásunkat, miszerint létezik éghetetlen fa is.
Másnap újabb túrára indultunk, s a tavasz már barátságosabb arcát mutatta. Simogató napsütésben barangoltunk a
Mátra lankásabb és sokszor meredekebb tájain. A tavaszi virágok színpompája, a zöld erdő üdesége feledtette az egyre

növekvő kilométerek fáradságát. Délután nagy érdeklődéssel hallgattuk a honfoglalás kori Mátra életét. Aztán új napra virradtunk, s újabb túrára indultunk, hogy megismerjük a
hely vízivilágát. Sok érdekeset hallottunk az itt élő állatokról, meglestük a szalamandrát, s megtudtuk, hogy a seregély
miért hordja el a tojáshéját messze a fészkétől.
Délután betekintettünk a mátrai betyárok életébe, még a
karikás ostor használatát is kipróbáltuk. Sokat tanultunk, de
játszottunk is, számháborút, rókavadászatot, fogócskát, kinek mihez volt kedve. Az utolsó este „színházban” voltunk.
A csoportok előadták a harkály mester szerencséje című
színdarabot. Jól szórakoztunk egymás előadásain. A péntek
délelőtt is tartogatott meglepetést. egy vetélkedőt rendeztünk, melyen ügyességi játékok voltak, és mindenki kedvence, a hazudós játék. Gyorsan eltelt ez a hét, s a Mátra szomorúan, szemerkélő esővel búcsúzott tőlünk, de mi kicsit
sem voltunk szomorúak, mert már éreztük az otthon hívó
szavát, és persze jövünk jövőre is!
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kalandos park a börzsönyben
Akárcsak az alsó tagozatosok, a felsősök se maradtak itthon:
aki csak tudott/ lehetősége volt rá/, eljött velünk az 5 napos
erdei iskolába. idén a börzsönyben található törökmezőn
voltunk 47-en. Szerencsénk volt, mert a szálláson nem kellett osztoznunk senkivel, miénk volt az egész tábor! Kati néni (a táborvezető) azt sem tudta, mivel járjon a csapat kedvében: jobbnál jobb ételeket szolgált fel, amivel aztán pillanatok alatt tele lett a bendőnk. De ránk is fért a sok finomság, hiszen rengeteget kirándultunk, ennek következtében
pedig kellett az energia-utánpótlás… Mindennapos túráink
során többször meggyűlt a bajunk a patakkal. Minden átkelésnél más és más akadályokkal találtuk magunkat szemben:
volt, ahol kövekből rakott átjáró vezetett át, volt, ahol csak
fatörzseken lehetett átmenni a túlsó partra… és volt, ahol
nyakig vizesek lettünk. Meg is jegyeztük viccesen, hogy „igazi túlélő túra a miénk”. Még itthonról rendeltünk foglalko-

zásokat: a gyógynövényes, a hüllős és a vadász olyan dolgokról
be szélt, ami lyen ben ne künk ed dig még nem le he tett
ré szünk. A megfelelő helyismerettel rendelkező túravezető
éjszakai túrára és tanösvényes kirándulásra vitt el minket.
A gyerekek az újonnan megnyitott kalandparkot élvezték a
legjobban (mi kevésbé, mert lentről valószínűleg veszélyesebbnek tűnt, mint fentről…), de szerencsére ez is csak kellemes
emlék marad. Az esti tábortűz igazi 70-80-as évekbeli hangulatot idézett, de sajnos azt is jelezte, hogy a tábor véget ért, másnap haza kell jönni… hazafelé bementünk vácra, ahol nemcsak
a főteret láthattuk, hanem a Dunát is… itthon már vártak bennünket, mi pedig megállapítottuk, hogy mindenhol jó, ám jó
hazaérkezni is. De azért jövőre újra megyünk…

10 bAGi hírlAp

SzíNHÁz

2013 JúniuS

fodor éva és szivák-tóth viktor
moderátorként

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. 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.
Miértéppenvelük?
A csapat egy része már középiskolás, és ez mindig vízválasztó, hiszen már nem egy iskolába járnak. De az, hogy
együtt maradtak, azt bizonyítja, hogy nagyon erős alapokat
kaptak. nemcsak színvonalas előadásokat hoztak létre, hanem közösségként is erősekké váltak. ráadásul idén a művészeti iskola szüneteltetése ellenére is úgy döntöttek, hogy ők
ezt folytatni akarják. és ez óriási dolog! Azt hiszem, annak a
közös munkának, amit a színjátszás jelent, ez az egyik legfontosabb hozadéka: hogy még akkor is tenni akarnak, és itt,
bagon akarnak tenni valami fontosat, amikor már teljesen
rajtuk múlik csak a dolog – hiszen már máshová is kötik őket
szálak, és nem kötelezi őket intézmény sem erre.
Mivelkezdtétek– folytattátok– szeptemberbenamunkát?
egyrészt részévé kellett válnom a csapatnak, másrészt –
mivel már a gyerekszínjátszók legidősebb generációjává váltak – új utakat is keresni kellett, amiben másként mutathatják meg magukat, mint eddig. így az improvizációban mélyedtünk el. A korosztály számára nagyon kevés az improvizáció nélkül, könnyen adaptálható irodalmi anyag, így az
előadás-készítés igénye is erre az útra terelt minket. Másrészt
számomra is jó lehetőség volt, hogy megismerjem a játszókat. így aztán sokáig nem is annyira képességfejlesztéssel
foglalkoztunk, hanem különböző drámás – drámapedagógiai
– módszerek segítségével témákat kerestünk – ezek közül jó
néhányban el is mélyedtünk. Menet közben fölmerült a sze-

A FApihék tová
relem is, mint amivel érdemes lenne foglalkozni, ezt aztán
elvetettük. végül a bizalom kérdésével kezdtünk komolyabban foglalkozni. Mit is jelent ez? Akkor bízom valakiben, ha
elfogadom, hogy vannak dolgok, ami csak rá tartoznak?
vagy nem lehet bizalomról beszélni, ha nem osztunk meg
egymással mindent? ezek voltak a fő kérdések, és amikor
ezeket jelenetekben vizsgáltuk, sorra jöttek a „szerelemes”
szituációk. így alakult ki végül az előadás.
Holpróbáltok?Kitőlkaptoksegítséget,támogatást?
Az általános iskola felajánlotta, hogy hetente egyszer próbálhatunk az zsibongóban. ez nagy segítség volt számunkra,
külön köszönet illeti meg a takarító néniket, akik mindig alkalmazkodtak hozzánk. Minden másban most a szülők segítettek, közülük is kiemelkedik Boda Regina és Gyalog Éva,
akik kísérőtanárokként is időt áldoztak a fellépéseinkre. Az iskolavezetés segített abban, hogy a regionális döntőre (május
11. balassagyarmat) már ne saját költségen kelljen utazniuk a
gyerekeknek. A kik Aszódi tankerületétől kértek a csoport
számára útiköltség-térítést. A debreceni út még előttünk áll…
Mikordőltel,hogyneveztekaWeöresSándorOrszágos
GyermekszínjátszóFesztiválra?
idén először döntöttem úgy, hogy ha nem szükséges,
akkor nem viszek el csapatot a versenyre. van, amikor egy
csapatnak nem ez kell a fejlődéshez, vagy csak még nem ért
meg rá, hogy kitegyem őket egy ilyen helyzetnek. ezzel a
lehetőséggel éltem is. De a Fapihe esetében már a kezdetekkor
világos volt, hogy előadást készítünk, és azzal nevezünk is.
Abban, hogy egy csapat ilyen erős egységet képez, természetesen szerepe van a sikereknek is. és a tavalyi gálán való
szereplés után visszalépés lett volna, ha nem nevezünk.
ugyanakkor az is fontos, hogy a játszók mindinkább maguk
tudják értékelni a saját munkájuk sikerességét, és a külső
elismerés jelentősége csökkenjen.
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a két zsűritag, nyáry arnold és uray péter (inárcs, ápr. 27.)

ább repülnek
MiértInárcsotválasztottátok?
először a váci játszóhely mellett döntöttünk, mivel a távolsága, és a kamaratér is kedvezőbb volt a számunkra, mint
az eredetileg tökölre tervezett játszóhely. Aztán kiderült,
hogy tököl helyett inárcson lesz az első forduló – és itt a tér
is, a távolság is ideális volt, ráadásul kaptunk még egy hetet
a próbákra. Abban is biztos voltam, hogy az inárcsi szervezőgárda egy remek hangulatú fesztivált rendez. és nem is
csalódtunk. A fellépők pedig – ami tulajdonképpen ritkaság
– valóban színházi körülmények között tudtak játszani.
Mennyirevoltálelégedettazottaniprodukcióval?
én maximálisan elégedett voltam, és a közönség visszajelzései is elismerésről tanúskodtak. Azt gondolom, hogy a
játszók színpadi jelenléte, az a személyesség, amivel meg tudtak szólalni, egészen különlegessé tette az előadást. Az előadás maga is szépen lekerekedett, ami azért is fontos, mert
idén nem csak az improvizációk származtak a játszóktól: ők
szerkesztették egységes egésszé a felgyűlt jeleneteket.
A zsűri ezüst minősítéssel és a regionális találkozóra való
továbbjutással díjazta a produkciót. elsősorban a térhasználatot kifogásolták, valamint hogy a jelenetek nincsenek eléggé megemelve, nem válnak színházi erejűvé. Mi az előbbi
felvetéssel foglalkoztunk, és a balassagyarmati regionális találkozóra új tér-elrendezésben adtuk elő az előadást. A másik
felvetéssel nem volt dolgunk – illetve mi nagyon is színházinak
láttuk azt, amit csináltunk, ezt az utat kerestük, és sikeresnek
éreztük magunkat az új formában.
Milyen élményekkel jöttetek haza a balassagyarmati
regionálisfordulóról?
én nagyon szeretem a balassagyarmati szervezőgárdát,
igazán jó a kapcsolatunk, és mindenben segítenek, amiben
tudnak. Már több felnőtt- és gyerekszínjátszó rendezvényen
megfordultam a városban. ugyanakkor a Weöres-ön csak a

nagy terem van használatban, mivel száz fölötti a nézőszám.
ez a terem pedig sajnos kevéssé alkalmas az ilyen, többnyire
kamaratérre hangolt előadások számára. A negyedik-ötödik
sornál hátrébb az előadások már nem élvezhetők, ráadásul
az emelt, kulisszákkal elzárt színpad elszigeteli a játszókat a
nézőktől. így – noha jól szerepeltünk – valószínűleg a mi
előadásunkból is kevés „jött át”, semmiképpen sem az, amiben erősek vagyunk
Hogyantovább?
A balassagyarmati regionális találkozót követően az
előadásunk meghívást kapott a június 7-8-án rendezett
debreceni országos gálára, ami ezüst minősítéses előadás
esetében kivételes dolognak számít. vagy az új térszervezésnek, vagy az új zsűrinek köszönhető ez, mindenesetre
nagy megtiszteltetés. Az ország legjobb 22 előadása, illetve
a kárpát-medence legjobb 26 előadása között ott van a
Fapihe is. újabb kritikákat is kaptunk – így a munkát is
folytatjuk. egyelőre nincs pihenés. A kétnapos, „ottalvós”
gála viszont biztosan nagy élmény lesz nekünk. ezek az
alkalmak (réges-régen még a regionálisok voltak kétnaposak,
és a gála háromnapos) fontosak a közösség számra, igazi
csapatkovácsoló események.
Köszönömabeszélgetést!
Megjegyzés: a második pontban olvasható válaszból kiderül, hogy a bizalom kérdése milyen erősen foglalkoztatta
a csoportot. íme, egy lehetséges válasz: ez a siker is a bizalom gyümölcse! A gyerekek bíztak viktorban, ő a gyerekekben – a szülők pedig mindkettejükben.
végül álljon itt azok névsora, akik a XXii. Weöres Sándor országos Gyermekszínjátszó találkozó debreceni gálaműsorán bagot képviselik: BenedekKata,HarasztiBotond,
HarasztiDóra,KatonaAnna,PaltánGergő,SándorOrsolya,
VargaGábor,VolterDomonkos,ZsabinAnnamária
Gyalog Éva

12 bAGi hírlAp

SzEDERINDA

2013 JúniuS

leGyen A kertben!
Meggy(PrunuscerasusL.)

A meggy nyugat-ázsiából és Dk-európából származó spontán fajhibrid, a
cseresznye (prunus avium l.) és a csepleszmeggy (prunus fruticosa pall.)
kereszteződéséből származtatják. rendkívül változékony, mindkét szülő
tulajdonságai megjelenhetnek benne, különböző arányban. habitusára
nézve a bokorszerű formától a fatermetűig minden alak előfordulhat. A
vadmeggyek után a 17. században terjedtek el hazánkban a spanyolmeggyek, valamint a cigánymeggyek. hazánkban szinte mindenütt megfelelő
a klíma a meggytermesztés számára. A meggy jó alkalmazkodóképességű,
bár a legjobban a kiegyenlített klímájú, hűvösebb helyeket szereti.
A fák jóval több virágot bontanak, mint amennyiből termés képződik.
Meggynél, cseresznyénél ha a virágok 10-12 százalékából termés lesz, az
már szép eredménynek számít. A meggyek közül pedig a nagy gyümölcsű
pándy változatok szintén önmeddők, sőt virágporuk még más fajták termékenyítésére is alkalmatlan. (A cseresznyék is többségében önmeddők.) Az
apró szemű cigánymeggyek az egyedüli öntermékenyülő meggyek, és ezek
virágpora minden más meggy, és cseresznye megporzására és megtermékenyítésére alkalmas.

Növényvédelem

Cseresznyelégy. A cseresznyelégy a cseresznye- és meggytermesztés legfontosabb kártevője. lárvája okozza a cseresznye, és ritkábban a meggy kukacosságát és korai rothadását. A kártevő előrejelzésére és az ellene való védekezésre kiskertekben jól használható a ragadós cseresznyelégy színcsapda.
A cseresznyelegyet élénksárga színnel be lehet csapni. A kártevő ugyanis a
talaj felől repül a sárguló cseresznyére tojásrakás céljából. A henger alakúra
hajtott és a cseresznyefa lombkoronájának külső részeire helyezett sárga
színcsapdák erősen vonzzák a talaj felől „támadó” cseresznyelegyeket és
beleragadnak azokba.
Monilia – gombás betegség. A fertőzés következtében a virágok, a
hajtások vagy egész ágrészek elhervadnak, a levelek elbarnulnak, leszáradnak.
A beteg és az egészséges növényrész határán gyakran mézgacsepp válik ki,
sőt ágrákosodás is kezdődhet. különösen nagy a fertőzés veszélye, ha virágzás
idején hűvös, párás, ködös az időjárás. A moniliafertőzés elkerülése érdekében
a meggyfák alá ültessünk tormát! ha ezt nem tartanánk elégségesnek,
készítsünk tormalevet az alábbiak szerint, és ezzel permetezzük a meggyfákat
a virágzás idejében.
Tormalé készítése: A tormaleveleket leforrázzuk, és kevergetve áztatjuk
15 percig. ezt a levet négyszeresére hígítjuk, és 7-10 naponként permetezzük.
A tormát fák köré is ültethetjük. Fontos, hogy a moníliával fertőzött terméseket és lemetszett gallyakat is szedjük fel a földről és égessük el.
A meggy felhasználási módjai: Gyümölcse: A sokak által csak befőzésre,
lekvárkészítésre használt meggy valóságos gyógyszer. napi 20 szem meggy
már csillapítja az ízületi gyulladás és a köszvény tüneteit, csökkenti a vesekőképződés veszélyét és karbantartja a szívet. A meggy fontos vitamin,
ásványi anyag és flavonoid forrás. A meggy antocianin tartalma miatt erős
antioxidáns, gyulladásgátló hatású.A gyümölcslé növeli az antioxidáns
kapacitást, csökkenti a káros lipid peroxidációt, segíti a veseműködést.
vesekőképződés gátló hatású, amely úgy hat, mint az allopurinol gyógyszerhatóanyag, annak mellékhatásai nélkül. együtt alkalmazható alacsony dózisú
allopurinollal. A fenolok (fenolsavak, flavonoidok) fontos szerepet játszanak

a szív- és érrendszeri betegségek valamint a rák
és más krónikus betegségek megelőzésében.
Meggyszár (cseresznyeszár): Szárítást követően kitűnő tea készíthető
belőle. Gyönyörű aranysárgaszínű, ízesítést nem igényel. különösen télen
ajánlott, vértisztító, veseműködést segítő, szívbántalmak, légcsőhurut gyógyítására alkalmas. élvezeti teakeverék egyik összetevőjeként is használható.
Meggymag: A meggymag párna használata már régóta elterjedt és rendkívül népszerű a népi gyógyászatban, a melegítéssel és hűtéssel enyhíthető
egészségügyi bántalmak kezelésére. A meggymagok a sütőben való felmelegítés
után – egy-két perc alatt akár a mikro sütőben is felmelegíthetjük a párnát –
hosszan megtartják a hőt, és fokozatosan engedik ki magukból azt .A meggymag párna hatékonyan segít a fülfájás tüneteinek enyhítésében, illetve a kis
gyermekek fájó pocakjára is gyógyírt jelent. A felmelegített párna vagy tasak
a nyak- hát-, és derékfájást is eredményesen gyógyítja, a keresztcsontra helyezve hason fekvéskor pedig a lumbágót segít elviselhetőbbé tenni. ha a
helyzet úgy kívánja, hűtőtasakként is használható. lehet jegelni a fájó testrészt. A bántalmat szenvedett testrészre kiválóan rásimul, kíméletesen enyhíti a fájdalmat és lüktetést. ráadásul nem fagyaszt le, mint a jeges borogatás,
ugyanis a fagyasztás után a meggymag párnából nem csapódik ki pára.
Meggymag olaj: A meggymag olaj magas e-vitamin- és flavonoid tartalommal bír. hatékonyan javítja a szív funkciók működését és csökkenti az
infarktus kockázatát, kedvezően hat a keringési rendszerre. A meggymag
olaj külsőleg hidratál, fokozza a bőr vérkeringését, gátolja a bőr öregedését
(bőrregeneráló), antioxidáns hatásánál fogva rugalmassá teszi a bőrerek falát. kozmetikumok és gyógyszerek alapanyaga.
Recept: A meggy ily módon történő tartósításához nem kell se víz, se
cukor, se tartósító, semmi. 100% gyümölcs! A kifejtett meggyet gőzzel
fertőtlenített üvegekbe töltjük, és minden egyéb hozzáadás nélkül lezárjuk
az üvegeket (jól záródó, tiszta tetővel!). Az üvegeket kuktába tesszük, vizet
önteni alá, rázárjuk a kuktát, alágyújtunk, és fütyüléstől számítva még
15-20 percig takarékon főzzük. A gyümölcs úgy az üveg kétharmadáig
összeesik, levet enged, és szépen elvan. ilyen egyszerű. ha nincs kuktánk,
akkor az üvegeket csavarjuk újságpapírba, tegyük egy nagyobb lábosba,
öntsünk alá vizet és forraljuk addig, amíg az üveg belsejében levő meggylé
is elkezd gyöngyözni (forrni). nagyanyámtól én így tanultam.

SzederindaKertbarátKörjúniusiprogramja

Júniusban lechner Judit „tündérkertjét” látogatjuk meg. A tulajdonos évente
egyszer tart nyílt napot budaörsi kertjében. A nyílt nap alkalmával megismerkedhettünk fűszernövényeinkkel, azok gondozásával, telepítésével,
felhasználásával. kaphatunk itt cserepes palántákat és hasznos tanácsokat a
szaporításokhoz és a komposztáláshoz. Lechner Judit kertészmérnök,
szakíró. évek óta olvashatjuk írásait a képmás Családmagazinban. Megjelent könyvei: Gyógynövények, fűszerek a magyar biokertekben (2007),
Fűszeres-virágos kalendárium (2007), virágok világa (2010). Szakterülete:
gyógynövények, fűszernövények, biokertészet.
Időpont: 2013. június 15., 17 órától.
Cím: káptalan évelőkert, budaörs, Muskátli u. 31
Utazás: tömegközlekedéssel vagy személygépkocsival. A program
önköltséges.
Papp Komáromi Judit

BeszámolóaMagyarországlegszebbkonyhakertjeiprogramról
A májusban meghirdetett Magyarország legszebb konyhakertjei
programhoz összesen 12 bagi lakos csatlakozott kiskert kategóriában, illetve egy közintézmény, a bagi iglice óvoda, mini kategóriában (< 50 m2). Június hónapban egy, minimum három
főből álló zsűri szemrevételezi a kerteket. A verseny zsűritagjai
a településen lakó szakemberekből és nem szakemberekből áll, akik díjazás nélkül végzik munkájukat, illetve egy meghívott zsűritagból a Szent
istván egyetemről, Dr. Tóth Ferenc személyében. A program alapvető célja, hogy ösz-

tönözze a lakosokat az öngondoskodásra, önellátásra, visszaadva
ezzel a vidék régi arculatát. Fel szeretné éleszteni a régi kertművelési módszereket, dédapáink praktikáit, illetve megbecsülni,
elismerni azok munkáját, akik még ma is művelik zöldségesgyümölcsös kertjeiket. Célja továbbá fejleszteni a kis közösségekben az egykor természetes összefogást, egymás segítését. igyekszik minél több korosztályt elérni, hogy
megtapasztalják, miként tölthetik hasznosan a
szabadidejüket, és milyen jó érzés élvezni a
munkájuk gyümölcsét.
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MINDENNAPI kENyERüNk

FelkéSZültél-e
az örökkévalóságra?
kedves olvasó, mindkét kezed tele van munkával, szemed
figyel, agyad gondolkozik, a jövőt tervezed. rohansz a mindennapokban, a gyerekért az oviba, suliba, edzésre, továbbképzésre,
másodállásba, mert kell a pénz, de holnap talán minden elcsendesedik, és befejezed földi pályafutásod. A keresztbe tett kéz, a
lecsukódott szem megmarad, minden más eltávozik. nincsenek
többé veled a családtagok, rokonok, barátok, nem nézed délutánonként a brazil sorozataid, nem eszed kedvenc ételeid…
kedves olvasó, talán hamarosan rád is sor kerül, és el kell
menned e földi világból. Őszintén válaszolj a kérdésre: Felkészültél-e, az örökkévalóságra?
hagyj időt a lelkiismeretednek a válaszadásra. Ma még
szól hozzád, ne fojtsd el a hangját! előtted áll a jövő: a menny
vagy a pokol. A kettő közül az egyik örök lakóhelyed lesz.
Melyiknek élsz? Melyik felé tartasz?
„És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak
pedigazörökéletre.”(Mt25:46)
Azt mondta egyszer egy ember, hogy már több mint négy
éve keresi istent. A templomokat és a kápolnákat járja, és
mindenütt bűnei bocsánatának a bizonyosságát keresi. Az a
helyzet, hogy ez az ember nem kereste komolyan az úr Jézust,
keresése felszínes volt. nem úgy kereste, mint aki alig várja,
hogy megtalálja a legnagyobb kincset. keresése az örök jó
öncélú keresésében merült ki. isten kereséséből vallást
gyártott, de sohasem akarta megtalálni, sem az üdvösség bizonyosságának nem akart örülni.
ha még nem jársz isten útján, neked szól ez az ige:
„KeressétekazUrat,amígmegtalálható!Hívjátoksegítségül,
amígközelvan!Hagyjaelútjátabűnös,ésgondolataitaz
álnokember!TérjenazÚrhoz,mertirgalmazneki,Istenünkhöz,mertkészmegbocsátani.”(Ézs.55:6-7)
A világ egy süllyedő hajó. A tengeren egy óriási utasszállító
hajó erősen megsérült és süllyedni kezdett, a víz mindenhol beszivárgott és gyorsan emelkedett. A partról egy kisebb mentőhajó indult, és percek alatt a süllyedő hajó mellé ért. kapitánya
felszólította a fedélzeten tartózkodókat, hogy azonnal hagyják
el a hajót. Az utasok és a legénység visszautasította a felszólítást.
egyikük így szólt: „hajónk nem olyan ócska, egy kis javításra,
festésre szorul.” egy másik így kiáltott: „hordjátok el magatokat! van saját technikusunk, az ő dolga kijavítani a hajót.”
tovább kártyáztak és ittak, majd néhányan fogták a szerszámaikat, és elindultak keresni a hibát. egyesek azonban felismerték és megértették a veszedelmet, és a menekülést választották.
A hajó sorsa megpecsételődött, megtelt vízzel és elsüllyedt.
Mondd csak, ki a hibás, hogy a gúnyolódók mind elmerültek a hajóval? Mentőcsónakot küldtek értük, de nem fogadták
el! krisztus a mentőcsónak. Azért jött, hogy megszabadítsa
azokat, akik hajlandók Őt befogadni. boldogok és nyugodtak
azok, akik rábízzák magukat.
„…hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen
nagyüdvösséggel?”(Zsid2:3).
árnyék borul a világra és egyre sötétedik, az emberek szíve
összeszorul a félelemtől. Az önbizalom és a dicsekvés felszíne
alatt évről évre nő a bizonytalanság. árnyék borul a világra és
jelzi: isten hosszútűrése végéhez közeledik, s krisztus, a Megváltó, áldott engesztelő áldozatát többé nem fogja felkínálni a
bűnös emberiségnek.
Ráakadt: P-né É.
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ÖreGek iMáDSáGA
„Uram! Vigyázz rám, hogy öregségemben is szerethető
legyek! Fékezd meg túlbuzgóságomat, amellyel azt
képzelem, hogy nekem mindig mondanom kell valamit.
Szabadíts meg attól a jó szándékú igyekezettől,
amellyel mindig én akarom megoldani mások rendezetlen
ügyeit! ne vegyem zokon, ha az emberek beavatkozásnak
nevezik az én segíteni akarásomat.
Taníts meg arra, hogy okos legyek, de ne okoskodó!
legyek mindig készen a szolgálatra, de a mellőzést is
tudjam elfogadni! Sok bölcsességet halmoztam fel világéletemben, és nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudom
másnak továbbadni. belenyugszom ebbe, uram, de add
meg, hogy legalább néhány barátom mellettem maradjon
ezekben az utolsó években is.
Taníts meg arra, hogy tudjak hallgatni a betegségeimről és a nehézségeimről! ezek évről évre növekednek,
és velük együtt nő bennem a hajlandóság, hogy mindig
ezekről beszéljek. Azt a nagy kegyelmi ajándékot kérem
tőled, hogy őszinte együttérzéssel és türelmesen tudjam
meghallgatni mások panaszkodását.
Nem merem kérni, hogy halványodó emlékezőképességem erősítsd újra olyanná, mint régebben volt.
inkább azt kérem, hogy adj nekem több szerénységet és
kevesebb magabiztosságot, amikor előfordul, hogy
mások ugyanarra az esetre másként emlékeznek, mint
én. Ajándékozzál meg azzal a csodálatos bölcsességgel,
amely beláttatja velem, hogy én is tévedhetek!
Taníts meg arra, hogy előítéletektől és irigységtől
mentesen fel tudjam fedezni az utánam következő
nemzedékek igazát, és ajándékozd nekem azt a derűs
szabadságot, amely beláttatja velem, hogy sok jót tudjak
mondani a fiatalokról.
Tölts be úgy a szereteteddel, hogy vénségemben is
szívesen szóba álljanak velem az emberek! tudom, hogy
nem vagyok hibátlan, de azt is tudom, hogy az öregek
folytonos zsörtölődése az Ördög munkájának egyik
csúcsteljesítménye.
Annak Nevében, Akiben megmutattad irántunk való
nagy szeretetedet, Szent Fiadban – a Szentlélek által –, a
krisztus Jézusban kérlek, hallgass meg engem Őérte,
Szent Atyám!”
Ámen
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SPoRT – SzoLgÁLTATó

immár az iklad sikeréért küzdött
HEGEdűS CSABA kIBABrÁlt EGykOrI CSAPAtÁVAl
Igazi szomszédvár-rangadót játszott egymással az Iklad és a
Bag a Pest megyei II. osztály, északi csoportjában, ahol igazából csak a vendégek számára volt tétje a meccsnek, ugyanis a Csomáddal hajtottak a bajnoki címért. Az ikladiak
azonban tettek arról, hogy az utolsó fordulóban már ne nagyon kelljen izgulni az elsőségért, ugyanis Hegedűs Csaba
(képünkön) vezérletével legyőzték a riválisukat.
– MiértigazoltelatélenBagról?–kérdeztükHegedűsCsabát,azIklad31évesjátékosát,akiahétvége(egyik)ászavolt.
– úgy éreztem, hogy váltanom kell. túl sok időt töltöttem el
bagon, és nem szerettem volna nagyon belefásulni a dolgokba. nem volt semmi gondom, csak egyszerűen környezetváltásra, új ingerekre volt szükségem.
– ÉsmiértéppenIkladraigazolt?
– Megkeresett az elnökük, Braun József, aki szerette volna,
ha náluk játszom. Aztán belevágtam. nyilván az is sokat segített, hogy Kis László lett az edző, akivel korábban már dolgoztam együtt. A csapatból nem sok mindenkit ismertem, de
azt kell mondjam, hogy kellemeset csalódtam mindenben
ikladon, ugyanis a pályán belül és azon kívül is mindenki nagyon korrekt velem.
– Abeilleszkedésselakkornemvoltsokgondja.
– nem, abszolút simán ment, mindenki hamar elfogadott.
– HogyankészültekaBagellenimeccsre?
– Sajnos több sebből is véreztünk, ugyanis a sérültek mellé még
két eltiltottat is összeszedtünk, ráadásul egy csatárt és egy középpályást. Az edzőnk úgy küldött pályára minket, hogy próbáljuk meg betartani a taktikát, és fegyelmezetten futballozzunk.
– Milyenvoltpályáralépnivoltcsapataellen?
– nyilván az ikladnak is egy fontos meccse volt, ugyanis
szomszédvár-rangadóról van szó, de tény, hogy sok időt töl-

töttem el bagon, így nekem sem volt
ez a találkozó érzelemmentes. Fura
volt az egyik példaképem, Szekula Ferenc ellen pályára lépni, aki még mindig fantasztikus játékos. nagyon örülök annak, hogy jelenleg is ilyen magas
szinten tudja művelni ezt a játékot, nagyon sokat tanultam tőle korábban, és csak ezt tudom javasolni a mostani csapattársainak, miszerint érdemes tőle tanulni, mert van mit. Az érem másik oldala viszont az, hogy
egy jó erőkből álló bagot fogadtunk, de ez már korántsem az
a csapat, ami régebben volt.
– Atétrányomtaabélyegétamérkőzésre?
– igen, elég feszült hangulatú találkozó volt, de így is sikerült legyőznünk az erős bagot. nagyon jól passzolgattak, járatták a labdát, mi pedig próbáltunk kontrázni. Szerencsére
a kétgólos vezetés megnyugtatott bennünket, és onnan még
magabiztosabban tudtuk játszani a játékunkat.
– Milyenérzésvoltgóltlőniavoltcsapatának?Azértis
lehetettfurcsa,mertősszelmégegyüttküzdöttekabajnoki
címért,mígmostéppenazondolgozott,hogyebbenmegakadályozzaőket...
– engem azért igazoltak ikladra, hogy őket segítsem. nem
különösebben hatott meg, hogy gólt lőttem a bagnak. én
minden gólomnak nagyon örülök, teljesen mindegy, hogy ki
az ellenfél.
– MaradakövetkezőszezonraisIkladon?
– lehetséges, de még nem tudom, hogy mi lesz itt. Az biztos, hogy a csapatra ráfér egy kis erősítés, mert nagyon rövid volt a kispadunk ebben a szezonban.
Mezei Sándor
Megjelent a Sportszelet c. lapban

rendőrségi hírek

tiSZtelt bAGi lAkoSok!
Mivel az aszódi rendőrőrs illetékességi területén – beleértve bag települést is –
ismételten megszaporodott azon személyeknek a száma, akik ún. trükkös
lo pásokkal foglalkoznak, ezért felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
amennyiben bárki víz-, gáz-, vagy villanyóra leolvasás címén a házuknál
megjelenik, minden esetben kérjék el tőlük a fényképes igazolványukat, vagy
megbízólevelüket. Amennyiben ilyet nem tudnak felmutatni – bármilyen
ki fo gásra, vagy okra hivatkozva – ezen személyeket lakásukba, házukba,
illetve udvarukba semmiképpen ne engedjék be.
A közműszolgáltatók dolgozói a helyszínen kéSzPéNzT SoHA, SEMMILyEN okBóL NEM SzokTAk kéRNI! Akik bármilyen okra hivatkozva
mégis készpénzt kérnek, feltehetőleg jogsértést követnek el (azaz minden bizonnyal trükkös pénzszerzéssel próbálkoznak épp).
kérjük, hogy olvassák el a korábban készült, részletesebb felhívásomat is!
kérjük, hogy amennyiben a családjában, szomszédjában, ismerősei között
olyan idős személy található, aki valószínűleg nem olvassa el a fentieket (mert
nem szokta a bagi honlapot tanulmányozni), azt részletesen tájékoztatni
szíveskedjenek minderről!
Varga Csaba
rendőr főtörzsőrmester, körzeti megbízott

az internetes
vásárlás veszélyei
A Gödöllői rendőrkapitányság bűnmegelőzési Csoportja felhívja a lakosság figyelemét, hogy az interneten történő vásárlás számos veszélyeket rejthet magában. Minden esetben körültekintéssel töltsék ki a vásárlásokkal kapcsolatos kérdéseket. előfordulhat,
hogy a megrendelt cikket nem kapják
meg a megrendelők, vagy az adataival
visszaélnek, az erre szakosodott csalók,
akik ezzel bűncselekményt valósítanak
meg. lehetőség szerint a vevők – megrendelők – minél több információt szerezzen be az interneten hirdetést feladó cégről, tulajdonosról. A bankkártyájuk adatainak megadásával kapcsolatban körültekintéssel járjanak el.
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LABDARúgÁS

erdőkertes – bagi tc ’96 1–3 (0–1)
Erdőkertes, 200 néző. vezette: Jakab á. /5; 6/ (Fazekas A.,
Molnár l.)
ERDŐkERTESI SE: lajkó Z. 6 – hollósi Zs. 6, Fézer G. 6,
latyák l. 6 (benyó D. 0, 86. p.), Mészáros á. 6 – egervári
G. 6 (lajkó t. 0, 63. p.), böde l.5, Sági A. 5 (hollósi J. 5, a
szünetben), pádár G. 6– Morár G. 5 (Magyar i. 5, 54. p.),
rosenberger D.5. Edző: Csizmadia balázs.
BAgI TC ’96: endrődi p. 7 – nyári G. 9, baloghJ. 8,
Szénási i. 8, kolompár l. 7–2=5 – pálinkás G.8, hegedűs k.
7 (tóth l. 7, 57. p.), pávics D. 8,nagy p. 7 (Száraz r. 0, 83.
p.) – Maros Sz. 9, Szekula F. 8 (boda J. 0, 86. p.). Edző:
Simó lászló.
góL: Fézer G., ill. Szekula F., Szénási i., Maros Sz.
SÁRgA LAP: Fézer G., Sági A., Magyar i., ill. kolompár
l., Szénási i., pálinkás G., Maros Sz.,Szekula F.
kIÁLLíTVA: kolompár l. a 89. percben (a második sárga lap után).
CSIzMADIA BALÁzS: Az első félidőben tompán futballoztunk, bár ha a 2. percben a kapufáról nem ki, hanem befelé pattan a labda, lehet, más a játék képe. A vendégek megérdemelten szerezték meg a vezetést a szünet előtt. A második játékrész elején kaptunk egy szerencsétlen gólt, de minden játékosomat dicséret illeti, mert volt lelkierejük visszajönni a meccsbe és ekkor jobban is futballozott a sztárokat felvonultató baggal szemben. A vendégek a rutinjuknak köszönhetik a három pontot. A klub elnökének, boda Jánosnak gratulálok! Csalódtam a bagi csapatban, mert több játékosuk nem
tud viselkedni, gúnyolódtak fiatal, ám lelkes futballistáimmal
szemben, illetve a kispadjukon is káosz uralkodott.
SIMó LÁSzLó: ha a játékvezető egyformán alkalmazza a szabályokat, akkor már a 20. percben kiszórhatott volna egy hazai futballistát. Amikor a focival foglalkoztunk, kijött a csapatok közötti osztálykülönbség. két játékosom nevében elnézést kérek a hazaiaktól a viselkedésükért!
bagi tc ’96 – nagymaros 7–2 (4–0)
Bag, 150 néző. Vezette: nemes A. /8; 7/ (tóth Z.,Ferenczi D.)
BAgI TC ’96: endrődi p. 7 (kolompár b. 0, 82.p.) – nyári
G. 8, balogh J. 7, Szénási i. 7, Száraz r.7 – pálinkás G. 7
(tóth l. 7, a szünetben), hegedűs k. 8, pávics D. 7 (bozsoki
S. 0, 68. p.), nagy p.7 – Maros Sz. 9 (boda J. 0, 65. p.),
Szekula F. 9. Edző: Simó lászló.
NAgyMARoS fC: vandrus A. 6 (himmer D.0, 68. p.)
– heffentréger J. 4 (Gubacsi n. 5, a szünetben), verebes G.
5, Sasvári M. 4 (nagy Cs. 4, 53.p.) – turi i. 4 (Schindler l.
0, 68. p.), Zeller D. 5, ember á. 4, boross t. 5 – Gieber Gy.
4, Menyhei Z.6, horváth b. 6. Játékos-edző: vitányi lászló.
góL: Maros Sz. (2), Szekula F. (2), pálinkás G., nagy p.,
hegedűs k., ill. horváth b. (2).
SÁRgA LAP: nyári G., boda J. ,ill. Menyhei Z.
SIMó LÁSzLó: egy kellemes ellenfelet magabiztosan
vertünk meg. Gratulálok a játékosaimnak, nagyon jól futballoztak! elfogytunk, de még így is remekül helytállunk.
VITÁNyI LÁSzLó: több fegyelmezetlenséget követtünk el, amely sajnos minden májusban előjön nagymaroson. ezeket a hazaiak remekül használták ki, emellett nagyon
éhesek voltak a sikerre. ez eredményezte a megérdemelt
bagi győzelmet.
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iklad – bagi tc ’96 2–1 (0–0)
Iklad, 300 néző. Vezette: Janitz G. /9; 6/ (SuscsákJ., Szabados b.)
IkLAD kfC: Gedei k. 9 – kriskó b. 7, kékesi 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, Juhász J. 7 –
Maka l. 7, blaubacherb. 7 (pintér t. 0, 88. p.). Edző: kis
lászló.
BAgI TC ’96: endrődi p. 6 – nyári G. 8, baloghJ. 7,
Szénási i. 7, Száraz r. 7 – tóth l. 7 (boda J. 0,75. p.),
bozsoki S. 7 (Szabó b. 0, 65. p.), pávics D. 7, nagy p. 7 –
Maros Sz. 7, Szekula F. 7. Edző: Simó lászló.
góL: hegedűs Cs., blaubacher b., ill. Maros Sz.
SÁRgA LAP: hegedűs Cs.
BANkó zoLTÁN, az iklad technikai vezetője: egy góllal feltétlen jobbak voltunk a bagnál annak ellenére, hogy tudatosan adtuk át a terület az ellenfélnek és a kontrákra építettünk. Sajnos elég tartalékosan álltunk fel, ketten is sérültek voltak, de így is sikerült győznünk. Gratulálok a srácoknak, rendkívül fegyelmezetten futballozott mindenki, igazi
csapatként teljesítettünk!
SIMó LÁSzLó: Mi futballoztunk, az ellenfél pedig gólokat rúgott. Megemelem a kalapom a srácok előtt, akik végig küzdöttek még akkor is, ha a végére nagyon elfogytunk.
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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június 28-án (péntek) este 20 órakor
Gergő Bandája bemutatja
Luigi Pirandello:
Az ember, az állat
és az erény c. vígjátékát.

június 29-én (szombat) 10 órai kezdettel megnyitjuk
a bagi falunapot és rétesfesztivált.
„tudod, mi fog történni? perella,
aki három hónapja a tengeren
van, megérkezik, csak egy éjszakát tölt itthon, a mai éjszakát.
holnap továbbutazik a közel-keletre, és ott lesz legalább két hónapig. érted már? azt a napot, amelyet itt tölt, minden körülmények
között ki kell használnunk, különben mindennek vége! ”
gergő bandája bemutatja:

luigi pirandello:
az ember, az állat
és az erény
c. vígjátékát!

A délelőtti műsorban fellépnek óvodásaink, iskolásaink – megmutatják,
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.

Mindenkit szeretettel várunk!
Bag Nagyközség Önkormányzata

Az elsőáldozás a hit ünnepe

játsszák:
bagi gergő
antal ádám
misinkó csilla
barabás tamás
ifj. rónai lajos
dian kinga
antal istvánné
rendezte: barabás tamás
a falunap előestéjén 2013. június
28-án, 20 órai kezdettel, majd
egy hét múlva, 2013. július 7-én.
a bagi dózsa györgy művelődési
ház színpadán!

A ludas–Nagyút állomások között
végzett pályakarbantartási munkák
miatt a Budapest–Hatvan vonalon a
vo natok módosított menetrend
szerint 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

Fotó: Begidsán Melinda

vágányzár

Fölsősor,balról:BalogDaniella,GyalusTünde,TóthViktória,BalázsGerda
Középsősor:BegidsánBence,MoórNoémi,SzilágyiDániel,AngyalVirág,
Alsósor:BalázsDávid,UjváriGábor,FényesBoldizsár,SimaFábián.
péter patrik sajnos nincs a képen, de ő is elsőáldozó volt.
Nagyon szépen köszönjük Misi Atyának és Ági néninek a sok-sok törődést!

