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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

a tartalomból

Becsengettek

2013. szeptember 2-án megkezdődött
az új tanév, újra tágra nyitotta kapuit
a bagi Arany János Általános Iskola a
csillogó szemű elsősök és régi diákjai
előtt.
/ 4–5. oldal

Szent István-napi ünnepség

2013. augusztus 20-án szentmisével kezdődött államalapító Szent
István királyunk ünnepe, majd felvonulás és utána ünnepi műsor
következett.
/6–7. oldal

Az ima tudománya

Volter Domonkos új sorozatában
Kaputa Jánosné Margit néni segítségével egybegyűjti a legszebb bagi
imádságokat és a hozzájuk fűződő
szokásokat.
/10–11. oldal

Új önvédelmi szabályok a törvényben!
Az új Büntető törvénykönyv (Btk.) ez év július 1-jétől hatályba lépett. Nézzük milyen szabályozás vonatkozik az új
törvényben az önvédelemre és a magántulajdon védelmére
(jogos védelem), mennyiben változott meg a törvényi rendelkezés a régi (jelenleg hatályos) Btk-hoz képest.
A jogos védelem új szabályait az Alaptörvénnyel együtt lehet
csak értelmezni, az Alaptörvényből kell kiindulni, mivel ez
tartalmazza azokat a szabályokat, amely alapján meg lehetett
alkotni a jogos védelem és a magántulajdon védelmére
vo natkozó büntetőjogi szabályozást. Hogy be lehessen
vezetni az új szabályozást, ahhoz az kellett, hogy alaptörvényi
(alkotmányos) szinten rendezve legyen a személy és a tulajdon védelme. Az Alaptörvény ennek eleget tett.
Az Alaptörvény V. cikkének értelmében mindenkinek
joga van a törvényben meghatározottak szerint a személye,
illetve a tulajdona ellen intézett vagy az ezeket közvetlenül
fenyegető jogtalan támadás elhárításához.
Ezzel az alaptörvényi rendelkezéssel a jogos védelem
alkotmányos szinten került elismerésre. A jogos védelemnek
a részletszabályait nem az Alaptörvény adja meg, hanem
majd az új Btk., az Alaptörvény csak a sarokpontokat jelöli
ki, a Btk. ezen sarokpontok között mozoghat. A rendelkezés
értelmében jogos védelemre nem kizárólag a személy elleni
támadás esetén kerülhet sor, hanem a tulajdon védelme
érdekében is.
Az alaptörvényi rendelkezések után nézzük meg, hogy
mit tartalmaznak az új büntetőjogi szabályok. A jogos védelem szabályozása a megelőző jogos védelem intézményével
kezdődik. Az új Btk. ebben a korábbi, jelenleg hatályos
szabályozáshoz képest eltérést nem mutat, a jogalkotó ezeken
a szabályokon nem változtatott, vagyis a megelőző jogos
védelem akkor nem lesz büntethető, ha olyan jogtalan támadás
megelőzésére irányul, amely a védekező vagy más személye
vagy javai ellen irányulhat. Fontos különbséget tenni a jogos
védelmi helyzet és a megelőző jogos védelem között: a jogtalan támadással nem elhárító cselekmény, hanem megelőző

TiszTelT beTörő!

A ház tulajdonosa nem szereti
a rendőrségi procedúrákat.
A kert nagy...
Ásó akad...
Klórmész van...

GONDOLKOZZ!
jogos védelmi cselekmény, vagy eszköz áll szemben. Az
eszköz használata csak akkor lehet jogszerű, ha az élet kioltására egyáltalán nem alkalmas.
Fontos eltérés a jelenlegi szabályozáshoz képest, hogy
nem büntethető az a cselekmény, amelyet a saját, illetve más
vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett,
illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárítása
végett tesznek. Az egyik leglényegesebb rész itt következik:
a jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező
életének kioltására is irányult volna, ha azt személy ellen,
éjjel,fegyveresen,felfegyverkezvevagycsoportosan követik
el. Ha az a lakásba,éjjel,fegyveresen,felfegyverkezvevagy
csoportosantörténőjogtalanbehatolás,vagyazalakáshoz
tartozóbekerítetthelyrefegyveresentörténőjogtalanbehatolás.
Támadáson a védett jogi tárgy emberi magatartással történő sértését, illetve fenyegetését kell érteni.
Fegyveresen követi el a bűncselekményt az, aki lőfegyvert, robbanóanyagot, robbantószert, robbanóanyag vagy
robbantószer felhasználásával szolgáló készüléket tart magánál,
vagy a bűncselekményt az előzőekben meghatározottak
utánzatával fenyegetve követi el.
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Felfegyverkezve követi el a bűncselekményt, aki az ellenállás leküzdése vagy megakadályozása érdekében az élet kioltására alkalmas eszközt tart magánál.
A fenti feltételeknek nem együttesen kell fennállniuk,
hanem elég, ha az egyik megvalósul. Az új Btk. megfogalmazásában a jogtalan támadás elhárításának a kockázatát az új
szabályozás értelmében a jogtalan támadónak kell viselnie,
és a megtámadott elhárító cselekményét méltányosan kell
megítélni. Továbbra sem lesz büntethető az, aki az elhárítás
szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból
lépi túl. Az új Btk. hatályba lépésével akár a személyi, a javak elleni, akár a közérdekre támadóval szemben fel lehet
lépni akár még nem is arányos eszközzel. Tehát egy ököllel
támadóval szemben kést, husángot, vasvillát lehet ragadni. A
megtámadott személy akár az engedéllyel tartott lőfegyverét
is használhatja. A szabályozás egyértelműen a megtámadottat védi: a bűnözőnek fel kell készülnie, hogy egy betörés alkalmával akár az életét vesztheti jogos védelem miatt.
A jelenlegi szabályozás szerint a bíróságoknak egyedileg,
minden esetben meg kellet vizsgálnia azt, hogy az önvédelem jogos volt-e, vagy sem. Nagyon leegyszerűsítve eddig a
szabály az az volt, hogy ha valakivel szemben például a
személye ellen támadást alkalmazott valaki, akkor olyan
arányban kellett védekeznie, amilyen a támadás maga volt.
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Tehát ha valakit ököllel kezdtek el verni, akkor nem lehetett
ellene késsel fellépni, mert a támadással nem állt arányban a
védekezés. Azt meg kell jegyezni, hogy a jelenleg hatályos
Btk. jogos védelemmel kapcsolatos rendelkezéseit 2009-ig a
bírói gyakorlat fokozatosan tágította, míg 2009-ben markáns változtatásokra került sor a szabályozásban. Például
2009-ig kötelezettség volt a kitérés a jogtalan támadás elől.
A korábbi években számos olyan büntetőeljárásra került
sor, amikor a megtámadott megsebesítette a fegyvertelen támadót, ezzel túllépve a jogos védelem jogi kereteit. Az ilyen
ügyek általában felmentéssel zárultak, de volt rá példa, hogy
valakit több évnyi börtönbüntetésre ítéltek. Így járt az a panziós is, aki a fekete seregnek nevezett banda rátámadó tagjaira rálőtt. A jelenlegi szabályozás értelmében a megtámadottnak kellett bizonyítania a jogos védelmet, úgy az új Btk.
hatályba lépésével nem a megtámadottnak kell bizonyítania.
forrás: http://jogiq.com/hamarosan-kiteljesedik-az-onvedelemes-a-magantulajdon-vedelme-is/
• A védekezésnek nem kell arányban állnia a támadással: ha ököllel
támadnak ránk, akkor akár késsel is visszatámadhatunk
• A támadással járó kockázatot a támadónak kell viselnie
• A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező
életének kioltására is irányult volna

Mezőgazdasági termelők e-útdíjfizetés
alóli mentességéről
Útdíjköteles gépjármű: a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett
legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, vontató – ideértve a
nyerges vontatót is –, valamint az ilyen gépjárműből és az
általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvény.
A 243/2013. (VI. 30.) Kormányrendelet szabályozza a mezőgazdasági termelők e-útdíj fizetése alóli mentességét. Azok
a termelők mentesülhetnek az útdíj megfizetése alól, akiknek az éves árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági főtevékenységből származik.
A kérelmező július 1. és november 30. között, a székhely
vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől
(Bagon a jegyző által megbízott műszaki előadótól) kérheti a
kormányrendelet mellékletében meghatározott termények
közül, a kérelemben meghatározott termény szállítására vo-

natkozó, a jegyző illetékességi területén található (azaz bagi),
vagy azon kívül eső, a kérelmező székhelye, vagy lakóhelye
és a használatban álló termőföld, tanya, vagy telephely közötti útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozó (Bagon: az
M3-as autópálya és a 3-as sz. fkl. út közigazgatási határokon
belüli szakaszai), a termény betakarításának időtartamáig, de
legfeljebb 30 napig érvényes, díjmentes hatósági bizonyítvány kiadását. A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány
alapján az egyetemes útdíjszolgáltató (Állami Autópálya Kezelő Zrt.) valamely ügyfélszolgálati irodájában az abban megjelölt útdíjköteles útszakaszokra díjmentes viszonylati jegyet
állít ki a kitöltött díjmentes viszonylati jegy kiállítási kérelem
alapján. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes. Az Útdíj fizetése alóli mentesség iránti kérelem a
http://www.bagfalu.hu/csat/2013/Utdij-mentessegi
_kerelem.pdf tölthető le.

tÁJÉKoZtató aZ ÉGEtÉSrŐl
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat 6/2009-es rendelete alapján,
avart és más kerti hulladékot csak és kizárólag megfelelő időjárási viszonyok (szélcsend) mellett, a tűzvédelmi szabályok
szigorú betartásával, ha éppen nincs tűzgyújtási tilalom,

KEDDi és PÉNtEKi napokon, 13:00 és 18:00 óra között szabad ÉGEtNI.
Az égetendő hulladék kommunális, vagy ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, stb.) hulladékot NEM tartalmazhat.
Kérjük Önöket, hogy a békés egymás mellett élés érdekében a fentieket tartsák be, legyenek szívesek!
Kérjük, főként a nagy melegben nyitva lévő ablakokra való tekintettel, a fentiekre figyelmeztessék
a hirdetést nem olvasó szomszédaikat, ismerőseiket is!
Bag Nagyközség Önkormányzata
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Civil fórum egy élhetőbb életért

Október 3-án csütörtökön, este fél hétkor lakossági önellátási civil fórumra hívjuk meg mindazokat, akik tenni szeretnének egy élhetőbb, egészségesebb életért, saját családjuk,
településük, az emberek létbiztonságáért, jövőjéért.

Helyszín: a turai művelődési otthon. Közösségi összefogás
lehetséges, ha az emberek rátalálnak egymásra és nem a profitérdekek, hanem az élet diktálta szükségletek mentén, és az
egymást segítő, örömmel végzett tevékenységekben képzelik
el az együttműködést. Akkor senkinek nem kell félnie: magára marad és nem lesz mit egyen, nem lesz akivel megbeszélje ügyes-bajos dolgait, bánatát, örömét.
Amit együtt meg lehet valósítani: jó minőségű élelmiszer
előállítása, közösségi önsegítés az élelmiszer elosztás biztonságáért különböző formákban: szociális szövetkezet (amelynek keretében megoldható az önsegítés, egymás segítése, a közösségi
munkavégzés törvényes keretek között), közösségi élelmiszer
tartalékolás, családok összefogása a feleslegek újraelosztására.
Ellátási árualapot lehet létre hozni, amelynek önköltségi előállítása alacsonyabb, mint a piaci viszonyok között. A közösségi elosztás működtetése közösségi elszámolással valósul meg.

Ha a teljes önellátást megvalósítjuk saját termelésben előállított élelmiszerekkel, az egészségünk is helyreáll. Nagy
anyagi és humán erőforrások vannak minden településen, ha
ezeket jó szervezéssel, okosan kihasználjuk, akkor óriási előnyökhöz jutunk és megalapozzuk a bőséget, egészséget, biztonságot az életünkben és a közösség életében. A sorsunka
sajátkezünkbenvan. Hozzáértő szakemberek tudnak segíteni ebben, olyan emberek, akik sokat tettek már és tesznek folyamatosan az összefogásért, az öko-gazdálkodás megteremtéséért Magyarországon, akiknek elhivatottsága, tenni akarása mellé szakértelem, tudás párosul. A föld gyógyítását, termőerejének visszaállítását, közösségi kertek létrehozását tudják megvalósítani és megtanítani másnak is. Őket hívtuk meg
erre a találkozóra, hogy beszéljenek a lehetőségekről, segítsenek kibontakozni ezt a mozgalmat a lakókörnyezetünkben.
sok kezdeményezés van már az országban, az összefogásra már kialakultak vagy kialakulóban vannak szervezetek,
hálózatok. Ezekhez mi is csatlakozhatunk. Az évszázadokkal
ezelőtt még jól működő önellátó rendszer visszaállítható.
szeretettel várjuk Önöket a találkozóra október 3-ára a
turai művelődési otthonba!

Icunénielment
2013.júliuselejénörökreeltávozottPalyaJózsefnéTóthIlona,Icunéni.AMuharayElemérNépi
Együttesbenvégzettönzetlen,áldozatkészmunkájarévénkitölthetetlenűrthagyottmagaután.
2013. július 25-én kísérte végső útjára családja,
rokonai és mindazok akik szerették őt.
Temetésén ifj rónai lajos a Muharay Elemér
Népi Együttes művészeti vezetője e szavakkal búcsúzott tőle.
„Néhány kép... Valaki itt hagyott minket.
Valaki, aki elment. De hagyott valamit. sok
emléket. sokszor felidézhetetlen, már csak
foszlányokban, érzésekben, apró örömökben,
pillanatokban élő emléket, amelyek itt vannak egy darabka hangban, néhány képben, teleírt füzetekben, néhány hátrahagyott cetliben és papírfecnikben...
és bennünk... Mert nem csak emléket hagyott, annál sokkal többet: a valóságot, az életet. Viseleteinket és szeretetét, önzetlen munkáját. Minden emléke tovább él. Nem
szavakban, nem gondolatokban, nem tettekben és nem
csupán tárgyakban, hanem magában az életben. Egy másik életben, ami az övé is. Így válik az emlék jelenné, jövővé... lehet ennél többet hátrahagyni?
Egy nyakravaló gyöngyfüzér... Hiszen mindnyájan
benne szereplünk. Egyikünk a piros vagy a zöld, netán
a kék, másikunk a bíbor vagy a fehérben tündöklő...
rajta van a sok-sok munka és odaadás, amivel olyan áldozatkészen fáradozott, hogy rendben legyen mindene
kicsiknek és nagyoknak, fiatalnak és idősnek az előadásainkra vagy a próbáinkra. És rajta az élet, az a rohanó,
minden oldalról falakba támaszkodó és áttörhetetlen
mindenség..., ami most olyan köddé váló fátyolrengeteg, hogy az ember ki és besétálva rajta válogathat az

emlékek sokaságából... És úgy igazán van is
miből, hiszen mint ez a gyöngyfüzér is, a szivárvány minden színében pompáznak a
szebbnél szebb emlékek is. Ez a gyöngysor,
mely egy a sok közül, mindnyájunké, és egyben az utolsó darab is, meg nem érinthetjük,
még a nyakunkon sem viselhetjük, de szívünkben, gondolatainkban örökre megőrizzük... felfűzött búcsúkönnyeink mellett felkerülhet reá az utolsó szem is...
szívből köszönjük, hát, Ica néni azt a tengernyi lelkiismeretes munkát, amivel már hosszú évek óta szolgálta
együttesünk és elnökségünk munkáját. reményik sándor soraival búcsúzik Ica nénitől a bagi Muharay Elemér Népművészeti Egyesület elnöksége, az együttes táncosai, asszonyok, férfiak, lányok fiúk és a gyerekek, valamint a Fix-stimm zenekar.
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben élhetek.”
„Csillagvilágokat Elhagyva már, Elfáradt lelkem is
Hazatalál.Hozzád ha eljutok, lábadhoz roskadok: Ottan megnyugodhatok Örökre én!
Utánam honvággyal tekintenénekAz ajtók mind, és
mind a pitvarok, szeretnék mindent, mindent magammal vinni – És mindent itt hagyok.”
… Nagyon fog hiányozni...Nyugodjon békében, Icu
néni!!!”
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Tanévnyitó csillogó szemű elsősökkel

Szeptember 2-án becsöngettek a 2013/2014-es tanévre, így
a bagi iskolában is megkezdődött a tanítás, amit évnyitó
ünnepség előzött meg.

Szászié Győri Éva a következő szavakkal köszöntötte iskolásainkat, szüleiket az évnyitón: „szeretettel köszöntök mindenkit szeptember 2-án, mely nemcsak a tanévnyitó ünnepség, hanem a tanév első napja is. Nem is akármilyen tanévé, hiszen a
köznevelés, közoktatás teljes átalakítása történik napjainkban.
Kedves gyerekek, nagyon örülök neki, hogy ilyen csillogó
szemmel álltok velem szemben. gondolom már nagyon vártátok, hogy újra együtt legyünk. Jó újra látni benneteket és a
kis elsősöket is, akik immár nem az óvodába, hanem az iskolába fognak jönni reggelente. remélem, minden nap szívesen
jöttök majd, és ahogy KarácsondiMihály atya mondta, való-

di gyermek módjára okosan, figyelmesen, tevékenyen, tettre
készen szívjátok magatokba a tudást, amit tőlünk kaptok.
Pedagógus kollégáimmal sokat dolgoztunk azon, hogy
minden rendben legyen, mire iskolába jöttök, köszönöm
munkájukat és a gyerekekét is, akik az előbb a színpadon álltak, hiszen a próbák miatt számukra is jóval rövidebb volt a
szünet. De nemcsak mi dolgoztunk, hanem KádárPéter is,
akinek irányításával és aktív közreműködésével az apukák:
LakatosSándor,ÚjváriJózsefés BaloghAttila elkészítették a
tetőtér burkolatát. A felmerülő költségeket a Bonifác Alapítvány, az iskola (a papírgyűjtési és dobozgyűjtési pénzből) és
az önkormányzat fizette. Köszönjük nekik! Akik ezután ügyintézés miatt jönnek iskolánkba a tetőtérben is szép környezetet találnak. Ami azért is fontos, mert egy nyolcadik osztályunk ballagott és most két első osztály kezd. Így még a
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tetőtérben is lesznek osztályaink. Ez történt nálunk a nyáron… de gondolom Benneteket, és Önöket kedves Hozzátartozók jobban érdekeli az, hogy mi lesz veletek, gyermekeikkel mától.
Néhány szó a változásokról:
Biztosan észrevették, észrevettétek, hogy az idei tanévtől
kezdődően átalakult a tankönyvellátás, ezért az előző években megszokott tankönyvvásárt nem tartottunk. A tankönyvcsomagokat az iskolában az első tanítási napon, azaz
ma vehetitek át.
A fizetős tanulók ünnepség után az osztályfőnöküktől
kapják meg a tankönyvcsomagot, de csak abban az esetben,
ha a KEllÓ által küldött csekket határidőre befizették, és a
befizetést igazolják,
Azok a gyerekek is, akik ingyen kapják a könyveket, ellenőrzik a csomagjukat. A tanulók által kapott összes ingyenes
tankönyv az iskola tulajdona, átvételük könyvtári kölcsönzésnek minősül, a tankönyveket tanév végén vissza kell adni!
A lezárt csomagokat az ünnepség után az osztálytermekben, az osztályfőnök jelenlétében kell felbontani. Ellenőrizni kell a csomagok tartalmát, majd igazolni az átvételt. Az átvételi elismervényt a szülőnek alá kell írnia. Ezért is nagyon
jó, ha a szülők is elmennek a gyerekekkel a tantermekbe.
Az esetleges eltérésekkel, reklamációkkal az osztályfőnökökhöz, vagy a tankönyvfelelőshöz (Nagy Jánosnéhoz az
igazgatóhelyettes asszonyhoz) kell fordulni.
Azok a tanulók, akik nem kaptak csekket, vagy nem fizették be (esetleg elhagyták), újabb csekket kaphatnak az iskolában. Ennek befizetése, és a befizetés igazolása után átvehetik könyveiket.
Ahhoz, hogy tanulni tudjatok, nem csak könyvek kellenek, hanem egyéb eszközök is. Eddig 1000 forintokat szedtünk taneszközökre: rajzlapra, fénymásolásra, színes papírra, kartonra, ragasztóra stb. Ezeket az ezer forintokat idén
nem tudjuk beszedni, ezért arra kérném a szülőket, hogy az
osztályfőnökkel egyeztessenek, hogy miből mire van szükség, és azokat az eszközöket egyénileg szerezzék be.
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A gyerekeknek évfolyamtól függetlenül
szeptembertől 16 óráig az iskolában kell tartózkodniuk. A szülő kérésére a délutánról az
igazgató adhat felmentést. Az 1. 2. 5. 6. évfolyamon 5 testnevelés óra lesz egy héten.
Bevezetésre kerül felmenő rendszerben az egyházak által
szervezett hit- és erkölcstan és az pedagógusok által oktatott
erkölcstan oktatás. Idén a katolikus, református, evangélikus
egyház és a Hit gyülekezete jelezte, hogy részt kíván venni a
hitoktatásban.
Az iskolaotthonos osztályban délelőtt és délután is vannak tanórák, és a szabadidők is váltogatják egymást.
A nem iskolaotthonos osztályoknak délután napközi, tanulószoba vagy szakköri jellegű foglalkozások lesznek. Az iskolai könyvtár is minden nap rendelkezésükre áll.
A délutáni hiányzás is számít, azt is jegyeznünk kell majd.
50 igazolatlan óra hiányzásnál szüneteltetik a családi pótlékot. Ha a gyerek egész nap az iskolában tartózkodik, akkor
az étkezéséről is gondoskodni kell. Ehhez viszont mielőbb
fel kell mérnünk az igényeket napközire, tanulószobára,
menzára.
Kérem, legyenek ebben is segítségünkre! Az osztályfőnököktől megkapják a formanyomtatványokat, azokat mielőbb
kitöltve hozzanak vissza.
Igyekszünk a régi, megszokott színvonalat biztosítani az
iskolai oktató-nevelő munka terén a ránk bízott gyerekek
számára.
Valamennyiünk életében különleges a mai nap. Tele vagyunk félelemmel, aggodalommal, várakozással, de ez természetes. Bízom benne, hogy együtt minden akadályt le fogunk győzni. A pedagógusoknak el nem fogyó türelmet, a
gyerekeknek kitartást, a szülőknek, támogatóknak mindenre elég időt és valamennyiünknek jó egészséget kívánva a
2013/2014-es tanévet ezennel megnyitom.”
Megjegyzés: Sok ajándékot is kapott az iskola, melyekről a következő lapszámban olvashatnak bővebben.
SzászinéGyőriÉva

Fotó:szt
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ÖnkormányzatunkaNyolcadrészekbérbeadásábólbefolytösszegegyrészébőlközmunkásainkközreműködésévelújjávarázsolta
azóvodaelőttijárdát.Ajárdafelújításokattovábbraisnapirendentartjaazönkormányzat,amintleszanyagikeretamunka
továbbfolytatódik.
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szent István értékrendje szerint: Isten,

A bagi római katolikus templomban ünnepi szentmisével
kezdődött az idei Szent istván-napi ünnepség falunkban. A
templomban az oltár előtt felállították a kapu házaspár
által készített Szent korona, Szent Jobb és Szent istván
kardjának másolatát, majd felsorakoztak a zászlóvivők is.
KarácsondiMihály atya prédikációjában méltatta első királyunk történelmi tetteit, államunk és a keresztény egyház
felállításában játszott szerepét., illetve megáldotta az új
kenyeret. A mise után ünnepi menet indult a főúton a

művelődési házig, ahol Bag nagyközség Önkormányzata
tartotta ünnepi megemlékezését. Ünnepi beszédet Antal
Istvánné önkormányzati képviselő asszony mondott, beszédét a Prédikátorok könyvéből vett sorokkal kezdte:
„Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a
magaidejeazégalatt:Vanidejeaszületésnekésahalálnak;
idejeazültetésnekésazültetvénykiszedésének.Idejeazölésnekésidejeagyógyításnak,idejeabontásnakésidejeazépítésnek.Idejeasírásnakésidejeanevetésnek;idejeajajgatásnak
ésidejeatáncnak.Idejeakeresésnek,ésidejeazelveszítésnek;

4. DoN boSco NyÁrI oratórIum

A BOlDOgsÁg NyOMÁBAN
Idén immár 4. alkalommal került megrendezésre a Don Bosco nyári oratórium a bagi plébánián. A tavalyi évhez hasonlóan naponta
több, mint 70 bagi és hévízgyörki gyermek jött
el, hogy a nyár utolsó hetét egy vidám közösségben töltse. Az idei téma a boldogság keresése volt. A reggeli előadásokban két nyomozó
Joe és Jack indult el megkeresni a boldogságot.
Karakterük minden bizonnyal tetszett a gyermekeknek, hisz a jeleneteket az ő kacagásuk is
színesítette. A nyomozás során mindennap egyegy szalézi szerzeteshez jutottak el, azok boldogságát felismerve. A szalézi szerzetes rendet
Don Bosco alapította, és idén 100 éve, hogy
hazánkban megalakult az első rendházuk.
A délelőtt folyamán kiscsoportos beszélgetések voltak korosztályonként. A gyerekek
nagy élvezettel osztották meg személyes tapasztalataikat az aznapi témával kapcsolat-

ban. A kézműves foglalkozásokon számos
szép munkát készítettek, amiket pénteken az
Apostolok szállásán kiállítottunk. A délután
folyamán már a játékon volt a hangsúly. A
négy csapat idén is felállt, és versenyzett a különböző ügyességi feladatokban. A délutáni
játékokon külön öröm volt, hogy sok kisgyerek szájából hangzottak el olyan mondatok,
mint például „Az a lényeg, hogy játszottunk!”
Mi, bagi és hévízgyörki fiatalok, animátorok – akik felnőtt segítőkkel a hetet szerveztük, szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik az oratórium lebonyolításában
közreműködtek. Bár a hét végére kellőképpen
kifáradtunk, úgy érezzük, hogy munkánknak
volt értelme, hisz közelebb tudtuk vinni a
gyermekeket Istenhez és egymáshoz, egy egészen egyszerű dologgal, a szeretettel.
VolterDomonkos
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ván értékrendjét alapul véve. Így: Isten, haza, nemzet, család,
szeretet, barát, emberek, összefogás, kereszténység lenne a
sorrend. Kérdezzük meg magunktól, hogy vajon e fontossági
sorrend alapján irányítjuk életünket? Hadd idézzek ismét a
Prédikátorok könyvéből: Azegyiknemzedékmegy,amásik
jön,deaföldörökkémegmarad.Anapfölkelésanaplenyugszik,ahelyéresiet,sottújrafölkel.Aszéldélfeléfúj,északrafordul;körbejár,megfordul,visszatér– ígyismétlijárásátaszél.Mindenfolyóatengerbeömlik, s a tenger mégsem telik meg; a folyók egyre
folytatják útjukat céljuk felé. Minden fáraszt.
Nemmondhatjasenki,hogyaszemeelegetlátott,
vagyhogyafüleelegethallott.Amivolt,azlesz
újra, és ami történt, az történik megint: semmi
semújanapalatt.Haaztmondjákvalamire:Lám,ezúj,az
isrégmegvoltazokbanazidőkben,amelyekelőttünkvoltak.
Nemtörődnekazemberekarégiekkel.Deakésőbbiekresem
gondolnakmajdazok,akikmégkésőbblesznek.
Próbáljunk meg tehát úgy élni, hogy nyomot hagyjunk a
világban, még akkor is, ha akkora nyomot nem hagyhatunk,
mint szent István, de az ő példája lebegjen szemünk előtt.
Kérem Boldogasszony anyánkat, a szeplőtelen szűz
Máriát és a teremtő Istent, hogy segítő, vigyázótekintetüket
továbbraisamagyarnemzetentartsák!”
A műsorban elhangzott az 1768-ból származó szent
István királyhoz című vers BaczoninéFelszeghyKatalin előadásában. A szinkron Nyugdíjas Egyesület rozmaring vegyeskórusa énekével és a szózat közös eléneklésével zárult a
műsor. Az ünnepség után minden jelenlévő elfogyaszthatott
egy darabkát az új búzából sütött kenyérből.
Kr

Fotó:KönczölRita

idejeamegőrzésnek,ésidejeazeldobásnak.Idejeazeltépésnek,ésidejeamegvarrásnak;idejeahallgatásnak,ésidejea
szólásnak.Idejeaszeretetnek,ésidejeagyűlöletnek;idejea
háborúnak, és ideje a békének. Igen mindennek megvan az
ideje.szent István király is tisztában volt azzal, hogy hogyan
és mikor kell cselekedni, hogy népe, hazája sorsa el legyen
rendezve. Biztonságot teremtett az akkori embereknek, de
előre is gondolt, mert az ő tetteiből, intézkedéseiből tudtak,
tudunk ma is meríteni. Most a XXI. század elején ismételten
fontossági sorrendet kellene állítanunk dolgainkban szent Ist-

Fotó:BenkóTibor,K.R.

haza, nemzet, család, szeretet, barát...
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ErZsÉBET TÁBOr A „MAgyAr
immáron második alkalommal a kistérségi gondozási központ, a Magyar Nemzeti üdülési Alapítvány családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények számára kiírt
pályázatát elnyerte, ezáltal lehetőség adódott 19 hátrányos
helyzetű gyermek nyári táboroztatását megszerveznünk.
A gyermekek a Kistérség településeiről kerültek kiválasztásra,
annak alapján, hogy a gyermekjóléti szolgálat alapellátásban, vagy védelembe vétel keretében gondozza a családot (a
10 településről 2-2 fő). Az alábbi településről vettek részt
gyermekek: Verseg, Kartal, Aszód, Iklad, Bag, Hévízgyörk,
galgahévíz, Tura, Zsámbok, Vácszentlászló. Bag települést
egy testvérpár: Jónás László (13 éves) és Jónás Tamás (12
éves) képviselték.
A tábor 2013. július 29. – augusztus 3-ig került megrendezésre, a fonyódligeti Erzsébet tábor területén. A gyerekek
felügyeletét két fő kísérő látta el.
Kísérők: Kocsis Katalin – gyermekjóléti szolgálat
családgondozója (Bag és Hévízgyörk településről) és
Berdó Lívia – Családsegítő szolgálat családgondozója
(Bag településről)
Az Erzsébet táborban különböző programokkal (pl. városnézés, focibajnokság, kézműves foglalkozások, tábortűz,
strandolás…) tették felejthetetlenné a gyermekek mindennapjait.
Július 29-én, hétfő reggel 8 órakor, hosszas szervezés
után végre felszálltunk a Balatoni-járatra, az aszódi vasútállomáson. Az egymás számára ismeretlen gyermekek negyedórás ismeretség után barátkozni kezdtek, egymást néven szólították. Kb. 11 órakor értük el a „magyar tenger” keleti
csücskét, Balatonaligát, amikor Pisti – Tura településről megpillantotta a gyönyörű kékséget. „Balaton, Balaton!”kiáltotta el magát, és ezzel a lendülettel minden gyerekünk a
vonatablakban csüngött, és áhítattal, csillogó szemekkel tekintettek a távolba.
Délután értünk Fonyódligetre, ahol a regisztrációt követően elfoglalhattuk a szállást. A tábor 3 km hosszasan húzódik a Balaton partján, 1200 fő befogadására alkalmas. Mi a
23-as faházat kaptuk, ahol 4 ágyas szobákban helyeztük el a
gyerekeket. Nagyon finom ebéd következett, majd végre
csobbanhattunk a hűsítő vízben. legtöbben most érezhették
először talpuk alatt a selymes, homokos tavat, csodálhatták
a kagylók, a hattyúk és a sirályok seregét. A tábori zászló felvonását követően, mely már az 1980-as évektől hagyomány,
élményekkel feltöltődve tértünk éjjel nyugovóra, izgatottan
várva a folytatást.
Másnap kisvonattal kirándulást tettünk Fonyódra, a hajókikötőbe. Itt egy városismereti totó kitöltése után dodzsemezésre is volt lehetőségük a gyerekeknek, amit nagyon élveztek. Délutánra elromlott az idő, ezért úgy döntöttünk,
hogy a strandolás helyett kirándulunk egyet Balatonlellére,
ahol megtekintjük a gömbkilátót. A lellei-Kalandpark is útba esett, így a gyermekek kipróbálhatták a bob-pályát is.
Egytől-egyig a „Húúú de jóóó volt, menjünk még egyszer!”
– felkiáltással érkeztek vissza a starthoz, megindító volt számunkra az örömük. Este egy nagyszerű koncerten vehettünk
részt, a Kolompos zenekar húzta a talpalávalót.

balatonlellei
Gömbkilátó

Dodzsemeztünk fonyódon

Kényelmesen utaztunk

szerdán több helyszínen is zajlottak a programok: hatalmas méretű sakk, kártya, ötödölő és más társasjátékok kipróbálására volt lehetőségük a gyerekeknek. Emellett mászó-kalandpark és furfangos népi játszóudvar is várta őket. Közben
már felfújták a szervezők a vízi játékokat is, valamint kézműves-programok (gipszfestés, só-liszt gyurmázás) is szerepeltek
a repertoárban. Este 21 órakor kezdődött a tini-diszkó, amit
nagy-nagy készülődés előzött meg … persze a kislányok részéről. A mai, modern diszkózenék nagy sikert arattak a gyermekek körében. Éjjel 11-től éjfélig pedig elemlámpás-akadályversenyen vettünk részt, ún. „bátorságpróbán”.
Csütörtökön délelőtt tábori-olimpia volt a program,
ahol OroszLászló Hévízgyörkről a 100 m-es síkfutás döntőjébe jutott! Délután ismét strandolhattunk, este pedig táncházon vettünk részt.
Péteken „Üzentünk a jövőnek!”, vagyis kézműves technikák segítségével megörökítettük a legszebb élményeinket, az
így elkészült műveket az ebédlő falán függesztik ki a következő heti táborozó fiatalok számára. Ezután egy gyors fürdés a
Balatonban, majd a „Ki mit tud” következett, melyre már a
hét elejétől fogva várták a jelentkezőket az ebédlő előtti faliújságon. A Bobák ikreknek – galgahévízről – felcsillant a szemük, hiszen ők vonós hangszeren tanulnak a helyi általános
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TENgErNÉl
bob-pálya, balatonlelle

Üzentünk a jövőnek!

iskola zenetanárától. Megörülve a lelkesedésének, „kézen
fogtuk” Attilát és Tibort, majd megkerestük a zenészeket. A
képzett művészek meghallgatták a két gyerkőc zenetudását.
Mivel Atilla már két éve tanul hegedűn, Tibor pedig még csak
kezdő, két hónapja kezdte meg tanulmányait brácsán, így Attila felkészítését elvállalták a képzett zenekar tagjai. A kisfiú
mindennap lelkesen járt a megbeszélt időben gyakorolni, a
fellépésen pedig hatalmas sikert aratott.
Este a táborzáró gála következett, ahol kiosztották a jól
megérdemelt okleveleket: Bobák Attila (galgahévíz) 3. helyezést ért el, Jónás Tamás Bagról pedig a célbarúgó versenyért álhatott a dobogó második fokára. Mi pedig, kísérők,
látva az örömüket, úgy döntöttünk, hogy szintén oklevéllel
jutalmazzuk a példás magatartású gyerekeket. 8-an kaptak
tőlünk példás (ötös), 5-en pedig kiváló (*5-ös) magaviseletükért dicséretet. legnagyobb meglepésünkre, az oklevélátadást követően OroszLászló(Hévízgyörkről) elénk állt, és
átadta a csoport által gyártott oklevelet számunkra, kísérők
számára. „Kati néni/lívi néni nagyon jó és ügyes, ezért ***5-öst
érdemelnek!” szövegezéssel. Könnyeinkkel küszködve köszöntük meg ezeknek a nagyszerű gyerkőcöknek a figyelmességét, és megelégedve nyugtáztuk magunkban: Ezért érdemes ezt a hivatást választani, és szívvel-lélekkel csinálni!

Este szintén tini-diszkó következett, majd másnap 9 órakor fájdalmas búcsút vettünk a tábortól, és kb. 16 órára érkeztünk Aszódra, ahonnan hat nappal ezelőtt utunkat megkezdtük a 19 gyermekkel.
Minden önkormányzattól 15.000 Ft / 2 gyermek önrész/támogatást kaptunk, ami fedezte a gyermekek útiköltségét, gyógyszerköltségét, a maradék összeget városnézésre,
kilátó megmászására, bobozásra valamint fagylaltvásárlásra
költöttük.
Ezútonszeretnénkazérintettönkormányzatoknakköszönetünketkifejezniagyermekeknevében,hogysegítségükkel
idénismegvalósulhatottazErzsébettábor.Ezekatöbbségbenhátrányoshelyzetűgyermekekfelejthetetlenélményhez
jutottak, önfeledten kikapcsolódhattak. Barátságok szövődtek,készségeikfejlődhettek,megtanulhattákatársasérintkezés legfőbb szabályait, a helyes viselkedés alapjait. Nekünk
pedig,szakembereknek,lehetőségünknyíltagondozottgyermekekkel egy szorosabb, őszintébb kapcsolat kialakítására,
amelyaprevencióvalamintakorrekcióelengedhetetlenfeltételeisegyben! A20gyermeknevébentisztelettelmegköszönjüktámogatásukat!
KocsisKatalin és BerdóLívia
Kísérő családgondozók
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,,…SzüNTELENüL KELL IMÁDKozNI éS NEM SzAbAD bELEFÁrADNI…”(LK. 18:1)

AZ IMA TUDOMÁNyA
Az imádkozás mindannyiunk életében jelen van. lelkünk
vágyai, fájdalami, örömei kimondva vagy kimondatlanul
mind az imádkozás alapjai. Imádkozni lehet egyedül, de
közösségben is. Bagon, a templomban az imádkozó közösség jelen van. Elsősorban az idős asszonyok gyűlnek össze
imádkozni kedden, csütörtökön és vasárnap. A rózsafüzérek és litániák mellett minden héten sor kerül a szentségimádásra is. Buzgóságuk és kitartásuk példaértékű mindnyájunk számára. Én is sok szép imádságot tanultam és hallottam tőlük, ezért is gondoltam, hogy hónapról-hónapra
egybegyűjtöm a legszebbeket és a legfontosabbakat a hoz-

zájuk kapcsolódó szokássokkal. Felkerestem egy idős asszonyt,
KaputaJánosnéMargit nénit, aki készségesen segítségemre
állt abban, hogy a hosszú évek alatt összegyűjtött imáit
megmutassa nekem. sok imakönyv, régi foltos papír akadt
a kezünkbe az imádságok keresése alatt. s a vele való beszélgetés során jöttem rá arra, hogy az ima valójában egy
tudomány. Az elme tudománya is, mert ismerni kell az ünnepköröket és a hozzájuk kapcsolódó imákat. De még inkább a lélek tudománya, a léleké, mely tud fordulni az Urához hűséggel, alázattal és szeretettel. Ezért választottam a
sorozat címéül: Az ima tudománya.

Szeptember– SzentMihályhava

Arózsafüzérnek7titkavan,amiMáriamegpróbáltatásait
idézifelaszentírásalapján:
1.KinekbemutatásakorSimeonmegjövendölte,hogytőrfogja
átjárnilelkedet.
2.KivelEgyiptombafutottál.
3.Kitháromnapbánkódvakerestél
4.Kitanagykereszttelmegterhelve,aKálváriahegyére
menniláttál.
5.Kitakeresztfárafölfeszíttetniláttál.
6.Kinekholtszenttestétöledbehelyezték.
7.Kitasírboltbatenniláttál.

1. Szent kereszt felmagasztalása
(Szeptember 14.)
A kereszt minden keresztény ember életének központja. Magunk
elé állítjuk, hisz hitünk szerint ezáltal mentett meg minket az örök
kárhozattól az Isten fia. Ezért a
szent Keresztről sok ünnephez
kapcsolódóan megemlékezünk.
szeptember 14-ét azért rendelték
el a szent Kereszt tiszteletére mert
a IV. században e napon találta meg
szent Ilona az elveszettnek hitt
szent Keresztet.

2.,,NagyvoltamadrágaaSzűzanyaszomorúsága
EgyszülöttszentMagzatán…”(stabat Mater)

Mária, Jézus anyja számos földi kegyben részesült, ugyanakkor
rengeteg szenvedés is jutott neki osztályrészül. Mária anyai fájdalmairól való megemlékezésre szeptember 15-én kerül sor.
szenvedéseit a hét táblás fájdalmas rózsafüzér foglalja össze.
Miért kell tisztelni fájdalmait? Választ ad erre ez a ritka ima:
Ó, fájdalmas szűz Mária, Krisztus Jézusnak szent anyja! A te
oltalmad alá sietek. Meg ne vesd szükségem idején Hozzád intézett könyörgésemet. Én mostantól fogva Téged pártfogó anyámnak választalak. Fogadást teszek előtted, hogy utolsó órámig híven foglak szeretni és szolgálni. Főképpen eme keserűségekkel
teljes szent képed előtt tisztellek Téged, mint irgalmasság Anyját.
Ó, fájdalmas szűz Mária! Ki által a beteg egészséget, a szomorkodó vigasztalást, az ügyefogyott segedelmet, a bűnös bocsánatot, az igaz kegyelmet, a haldokló boldog kimúlást, a megholt
örök nyugodalmat talál Istennél – fordítsd reám irgalmas szemeidet és nyerd meg nekem, zarándok gyermekednek ezt a kegyelmet (n.) melyért szent Fiad előtt a Te keserves könnyhullatásaid
és fájdalmaid által könyörgök. Ó egek hatalmas Aszonya! El ne
fordítsd kegyelmes orcád ettől a kérésemtől. segíts ki engem a Te
méhednek áldott gyümölcséért, Jézus Krisztusért, jelen szorongásából (n.), amely engem oly súlyosan nyomaszt. Azonban ne az
én akaratom legyen meg, hanem a Te szent Fiadé. Engedj végre
úgy életemben, mint holtomban a Te anyai kegyességednek keblén megnyugodnom, ó kegyelmes, ó kegyes, ó édes szűz Anyám!

Az olvasó bár sok helyen ismert, végzése ritka. Bagon egy még
ritkább szép éneket találtam hozzá:
Hétfájdalomünnepére,kikidejöttünk
Afájdalmasszűzanyávalmostittkönnyezünk,
Mártírokkirálynéja,hétfájdalmúszűzanya.
Ittlátjákkedvesfiadatöledbenhalva.
Veledgyászolazégésföld,fájdalmasanya,
Nincsolyannyelvfájdalmaidatmelymegmondhatja.
Mártírokkirálynéja,hétfájdalmúszűzanya.
Óvanmostolyanlélek,akinesírna,
Véghetetlenfájdalmadonkönnyenehullna.
Mártírokkirálynéja,hétfájdalmúszűzanya.
Majdmeghasadszívünk,anyánk,harádtekintünk,
Szentfiadnaksebeiredrágakönnyedhull,
Mintösszetörtszéprózsaszál,úgyállszelőttünk,
Fájdalmasszent,képedelőttTégedköszöntünk,
Mártírokkirálynéja,hétfájdalmúszűzanya.
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Az iMáról

Azözvegyekésazárvákmostittzokognak,
Veled,óhfájdalmasAnya,tégedgyászolnak.
Mártírokkirálynéja,hétfájdalmúszűzanya.
Miis,akikHozzádjöttünk,fájdalmasAnya,
Részeltessélmindnyájunkatezenbúcsúban.
Árvaszentszűznehagyjel.
Öleljminketkebledre,hakimúlunk,
Tevezessfölfiadhozamennybe.

3.Főangyalok(Szeptember29.)

A három főangyalt, Mihályt, gabrielt és rafaelt, akiket a Biblia név szerint említ, szeptember 29-én ünnepli az egyház. A
magyar néphagyomány is e naphoz kapcsolja a pásztorok elszegődtetését, a kukoricatörés kezdetét, valamint egy népi megfigyelés szerint: „Ha Mihálykor dörög az ég, szép lesz az ősz, de
kemény a tél.” A három angyal közül talán Mihály a legnépszerűbb. Mihály arkangyal védelmezője mindazoknak, akik segít-

ségül hívják őt a gonosz lélek elleni harcban. szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a
többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.
Az ima szerte a világon ismert, ugyanis különleges módon
született. A történet szerint XIII. leó pápa 1884-ben egy októberi mise után megállt az oltár lépcsőjénél. Dermetdten állt
hosszú percekig, arca elsápadt, önkívületi állapotba került.
Majd hirtelen elsietett, és papírra vetett több imát, közülük a
szent Mihály arkangyal imát is. A legenda szerint a sátánt és az
Istent hallotta beszélgetni abban a tíz percben, amíg önkívületi
állapotba volt … Falunkban minden szentmise végén elimádkozzuk ezt az imát, kérve a gonosz kísértések távolmaradását.
AMEN
VolterDomonkos

„Keljünkútra
Krisztussal”
galga Menti élő rózsafüzér
zarándoklat a Hit évében
2013. szeptember 14-én, szentkereszt
felmagasztalásának ünnepén a galga
menti egyházközségek gyalogos zarándoklatot szerveznek a Mária Úton a
Hit Évének közös programjaként. Az
imádságos zarándoklatot egyházközségeink lelki megújulásáért ajánljuk fel.
A táv mintegy 18 km, sok pihenővel, nem gyors tempóban. A zarándoklathoz kisebb szakaszokra is lehet
csatlakozni, így a 6 egyházközségből a
gyermekektől az idősebb korosztályig
bárki részese lehet a zarándoklatnak.
indulás: délelőtt 10 órakor a templomból
érkezés: az esti 7 órai szentmisére
Minden zarándok hozzon magával vizet, esőkabátot, és egy kevés
élelmet (a megállóhelyeken a zarándokokat agapéval várják)! A szervezés
megkönnyítése érdekében kérjük,
hogy a részvételt a templom bejáratánál található jelentkezési lapon jelezzék a zarándokok! Egyházközségeink
lelki megújulása mellett egyéni szándékokért is imádkozunk a zarándoklaton, az imaszándékokat előre és a
zarándoklat alatt is várjuk...
A szentmisét követően mi is szeretnénk vendégül látni a zarándokokat, ehhez egy kevés süteménnyel,
üdítővel lehet hozzájárulni.
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Találkozó 60 év után
„Szétszór a sors, mint szél a port, ki tudja, merre vet,
Deszívünkegyszervisszatérölelnititeket.Nefájjonhát
abúcsúszó,nesirassjóbarát,Mégvisszatéravéndiák,
viszontlátásrahát,viszontlátásrahát!”
Augusztus 11-én Bagon mi, az 1953-ban végzett nyolcadikosok , megtartottuk a 60. éves találkozónkat. Az osztályunknak egykor 50 tanulója volt. Most 20 régi osztálytárs jött össze erre a szép évfordulóra. Még külföldről is hazajött erre az alkalomra 2 elszakadt hazánk-

fia. Eddig 5 évente volt találkozónk, s a megjelentek létszáma egyre fogyott. A 60. évfordulón még kevesebben
tudtak részt venni. Az örökre eltávozottakra szeretettel
emlékeztünk. Elhunyt tanáraink és osztálytársaink emlékére az iskolában fogunk elhelyezni koszorút. A találkozó nagyon jól sikerült, rengeteg kedves régi emléket idéztünk föl az est alatt. Amikor nagy sokára elváltunk, megegyeztünk, hogy mindenképpen szeretnénk még találkozni egymással. reméljük, hogy ez így is lesz.
Arendezőség

NÓtAeSt
BAgoN!
A muzsikusnak dalból van a lelke, az egész világ
szíve dobog benne címmel július 28-án este Nótaestet tartottak a bagi kultúrházban. A zenés, táncos
est vendégművésze tolnai András énekes, színész,
előadóművész, a 100 tagú Cigányzenekar énekese,
A Magyar köztársaság Bronz érdemkereszt kitüntetettje, a magyar nóta- és cigánydaléneklés hivatalosan is megkoronázott „királya”.
A talpalávalót a galga Express Band és a Nyugdíjas klub zenekara szolgáltatta. Az est nagyon színvonalasra sikerült, a résztvevők kitűnően érezték
magukat, énekeltek, táncoltak, mulattak. Nyugdíjasaink a későbbiekben nótaest címen szeretnének
hagyományt teremteni.reméljük sikerül!
BálintPiroska

tolNaI aNDrÁS zenész-művész családból származik, édesanyja, Hortváth
zsuzsa, a világon egyedülálló női zenekarvezető prímásnő, a rajkó Művészegyüttes egyik alapító művésze. édesapja Puporka András klarinétművész, a
100 Tagú Cigányzenekar szólamvezetője. Unokanénje volt a Kossuth-díjas színésznő: Tolnay Klári. Már nagyon fiatalon (11 évesen) állandó énekese volt a Kulacs étteremnek, ahol 10 éven át hallhatta a közönség.
Gaál Gabriella, Győri Szabó József, Vöröss Sári nemcsak tanárai,
hanem példaképei is voltak. 1994-től a 100 Tagú Cigányzenekar
férfi szólistája lett bangó Margit mellett. Elhivatottan hirdeti
Magyarország „Nemzeti Kincsét” azaz a magyar nótát, a cigánydalokat, az operettet és a népdalokat a világ valamennyi színpadán. olyan hírességekkel állt egy
színpadon mint például: Lukács Margit,
Perczel zita, Melis György, Turay Ida, Szeleczky
zita, Sinkovits Imre, Pápai Erzsi és bessenyei
Ferenc. Hallhatta őt II. János Pál pápa is...
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kertBArát
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Szederinda Kertbarát Kör
maDÁrbEGySalÁta – vallErIaNElla locuSta

Jön az ősz, majd a tél, s egyre kevesebb friss növény kerül az
asztalra. A növényi csírákon túl megoldást kínálnak, a még
hó alatt is zöldellő növények, mint a leveles kel és a madárbegy saláta. Mindkettőnek most kell a kertbe kerülnie.
A madárbegysaláta a macskagyökérfélék családjába tartozik ez az egész télen át szedhető vitaminforrás. Érdemes fogyasztani egész évben, mert változatossá teszi a saláta választékot, és a madársalátának lényegesen magasabb a Cvitamin és vastartalma, mint a fejes salátának. Ezen kívül
az ásványi anyagok közül nagy mértékben tartalmaz magnéziumot, káliumot, és cinket.
Nem hiányozhat egyetlen kertből sem! szinte a kert
bármely részében megél, igénytelen egynyári növény, alacsony a víz igénye, bármilyen talajban megél. A gyümölcsfák árnyékában is ugyanolyan szépen fejlődik, mint egy tűző napos területen, nálam a fügebokrok körül terjedt el, és
szépen felveti fejét az ágyásokban is, itt a tápanyagban dús
talajban természetesen nagyobb leveleket hoz.
A madársaláta termesztése sokszor a mezőn is találkozhatunk vele, a házikerben pedig elegendő egyszer elvetni,
és örökös részévé válik, ha hagyunk néhány tövet felvirágzani, és a beérett magokat szétszórja, ezért valamilyen fél-

PaPP KomÁromI JuDIt rovata

reeső helyet válasszunk, ahol nem ássuk fel a talajt, illetve
nincs felszántva. szabadföldi őszi vetésre augusztus végétől
kerülhet sor, szeptember végéig, ilyenkor a magokat sekélyebben csak 1cm mélyen vessük el. Első vetéskor lehet 1520 cm-es sortávolságra, vagy egy foltban szétszórni a magokat, majd takarjuk be 1-2 cm-es rétegben komposzttal,
vagy laza talajjal. Az őszi vetés (kelés) esetében egész télen
rendelkezésünkre áll, ha avarrall letakarjuk még a hó alól
is betakarítható, és még kora tavasszal is szedhetjük.
forrás:http://valodisafrany.blog.hu/2011/02/18/madars
alata#ixzz2dvm13Rhr,http://terebess.hu/tiszaorveny/zoldseg/salatagalambbegy.html

rEcEPt:
Galambbegysalátás túró. A galambbegysalátát apróra vágjuk, elkeverjük túróval, vajjal, tejföllel, mustárral,
kevés sóval, metélőhagymával és apró kockára vágott
kemény tojással. Kitűnő hideg előételnek, reggelire,
uzsonnára, vacsorára, kirándulásra, szendvicsre, hidegtálra. Önmagában, salátaként fogyasztva is ízletes.

MAGyArorSzÁG LEGSzEbb KoNyHAKErTJEI ProGrAM ErEDMéNyEINEK ÖSSzEFoGLALóJA
Mint arról már beszámoltunk, községünk is csatlakozott
a Magyarország legszebb konyhakertjei versenyhez a
Szederinda kertbarát körön keresztül.
A májusban meghirdetett programhoz összesen 12 bagi
lakos csatlakozott kiskert kategóriában, illetve egy közintézmény, a bagi Iglice Óvoda mini kategóriában (<50 m2).
A kertek értékelése a nyár folyamán szabálytalanul zajlott (a szervezők hibájából), így a szervezők úgy döntöttek, hogy nem osztanak ki díjakat, hanem minden résztvevőt díjaznak. A valyrac exotics illetve a tápiószelei
génbank minden résztvevőnknek biztosít egy vetőmagcsomagot (tavaszi, konyhakerti növények vetőmagjaival).

Székely Gyöngyvér a Bio-gazdabolt ügyvezetője a
bagi Iglice Óvodának felajánlotta, hogy az óvoda területén az óvodának létrehoz egy Bio-gyömbér magasított
ökológiai dombágyást. A beruházás teljes költsége közel
60 000 Ft, amelyhez az óvoda nagyon kedvezményesen
jut hozzá. A dombágyás megépítése közösségi munkában
történik, melynek időpontjáról az óvodában illetve a szederinda Kertbarát Kör mindenesénél érdeklődhetnek.
(tel: 06 70/327-9778)
A programban részt vett óvodásokat ajándékcsomaggal támogatja az emberpalánta webáruház. A csomagot az
óvoda kapja, minden kertészkedő kisgyermek örömére.
PappKomáromiJudit

bIo-GaZDabolt honlap: http://www.bio-gazdabolt.hu
facebook elérhetőség: https://www.facebook.com/pages/bio-Gazdabolt/446327102105353?fref=ts
valEyrac ExotIcS „Minden, amit a konyhakertünk elbír” e-mail cím: valeyrac.exotics@gmail.com
facebook elérhetőség: https://www.facebook.com/valeyrac.ex?fref=ts
EmbErPalÁNta wEbÁruhÁZ
https://www.facebook.com/emberpalanta.hu?
fref=ts www.emberpalanta.hu

tÁPIóSZElE GÉNbaNK
http://www.rcat.hu/
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w laBdarúgás

Őszi sorsolások, ii. osztály, északi csoport
dátum

idŐpont

mérkŐzés

eredmény

ifi eredmény

szeptember 8. (vasárnap) 16.30

Vác-Deákvár sE – Bagi tC '96

c

––

c

c

––

c

szeptember 15. (vasárnap) 16.00

Bagi tC '96 – kistarcsa Vsc

c

––

c

c

––

c

szeptember 21. (szombat) 16.00

Gödöllői Eac – Bagi tC '96

c

––

c

c

––

c

szeptember 29. (vasárnap) 16.00

Bagi tC '96 – Mogyoród ksk

c

––

c

c

––

c

október 6. (vasárnap)

15.00

iklad kFc – Bagi tC '96

c

––

c

c

––

c

október 13. (vasárnap)

15.00

Bagi tC '96 – Verőce sE

c

––

c

c

––

c

október 20. (vasárnap)

14.00

isaszegi sE – Bagi tC '96

c

––

c

c

––

c

október 27. (vasárnap)

13.30

Bagi tC '96 – aszódi Fc

c

––

c

c

––

c

november 10. (szombat)

13.30

Bagi tC '96 – püspökhatvan sE

c

––

c

c

––

c

november 17. (vasárnap)

13.00

Valkó ksk – Bagi tC '96

c

––

c

c

––

c

november 24. (vasárnap)

13.00

Bagi tC '96 – Erdőkertesi sE

c

––

c

c

––

c

az ifjúsági meCCsek minden esetBen a felnŐtt meCCsek elŐtt két órával kezdŐdnek!

H i r d e s s e n Ö n i s a B ag i H í r l a p B a n !
hÁZIorvoSoK rENDElÉSI IDEJE
I. SZÁmú rENDElŐ:
Hősök tere 1.
Dr. balatoni Gyöngyi
Tel.: +36/28-504-215
rendel:
hétfő: 8–12
kedd: 8–12
szerda: 14–16 (időpontkérés)
csütörtök: 8–12
péntek (páratlan héten): 8–11

ÜGyElEtES ÁllatorvoSoK
II. SZÁmú rENDElŐ:
Dózsa Gy. u. 53.
Dr. Cséke Ibolya
Tel.: +36/28-408-031, 06-70/559-48-58
rendel:
hétfő: 8–12
kedd: 12–18
szerda: 8–12
csütörtök: 12–16
péntek (páros héten): 8–11

Nappali, éjszakai és hétvégi ügyelet
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a Turai Központi ügyelet látja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától
hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. Címe: Tura, Petőfi tér 2. Telefon.: 104
a fogorvos rendelési ideje
Dr. Szabó Melánia (bag, Hősök tere 1.) Telefon: +36/28-409-670
rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig,
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig.

Dr. Szőke Zsolt
Kartal, Felszabadulás u. 197.
Tel.: +36 20 956-6529
Dr. Németh mihály
Aszód, Kossuth Lajos u. 62.
Tel.: +36 30 275-4718
Dr. márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3.
Tel.: +36 30 400-9819
EbrENDÉSZ, ÁllatmENtŐ:
Sipos József. 2115 Vácszentlászló,
Erdő u. 75. Tel.: +36 20 203-2359
E-mail: bfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu
Segélykérő szám: 107, 112
aszódi rendőrőrs: 28/400-012
aszódi járőrök:
20/516-5940
bagi körzeti megb.: 20/289-1764
bagi Polgárőrség: 30/62-10-210
30/51-56-945
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Bagi tC ‘96 – fortuna sC-kismaros 1–2 (0–1)

Bag, 150 néző. vezette: Pálinkás I. /6; 7/ (szilágyiJ., Túri gy.)
BAgi tC ’96: Hegedűs F. 0 – Nagy P. 6, BaloghJ. 6, szénási
I. 5, Kolompár l. 5 – Tóth l. 5, Hegedűs K. 5 (Nagy B. 5,
a szünetben), Tóth r. 5 (gergely M. 0, 82. p.), Budai K. 5 –
Csernyák T. 5, lázárl. 5. edző: simó lászló.
FOrtUNA SC-kiSMArOS: styevkó l. 8 – Kurinczi r. 7,
Fehér T. 7, genzelman D. 0 (Turczi P. 7,23. p.; Erdővölgyi
r. 0, 89. p.), Kalhammer g. 7–Pálmai Zs. 9, Hromada B. 7,
Csillag Zs. 8, Tömör g. 7 – Burik M. 7, Bogár sz. 7. edző:
Kurucz lászló.
gól: lázár l., ill. Burik M., Pálmai Zs.
SárgA lAp: Nagy P., Budai K., Nagy B., ill. styevkó l.,
Kurinczi r., Hromada B., Tömör g., Kalhammer g.A 70.
percben, 1–1-es állásnál a kismarosi styevkó lászló hárította a bagi lázár lászló büntetőjét.
SiMó láSzló: Ha belőjük a büntetőt, mi nyerünk. Az ellenfél nagyon jól használta ki a lehetőségeit. gratulálok nekik!
Mivoltagond?Tudtuk, hogy nehéz lesz, mert elöl sokan hiányoztak. Ezt a meccset azonban így is nyerni kellett volna...
kUrUCz láSzló:A taktikát maximálisan betartottuk, és
mindenki odatette magát. Egy kisszerencsével nagyon értékes győzelmet arattunk.
Minmúlottadiadaluk? A roppant fegyelmezett játék hozta
meg a sikert, na meg a szerencse. De ez is kell a futballhoz.
galgaHévíz – Bagi tC ‘96 3–9 (1–2)

galgahévíz, 150 néző. vezette: Mány s. /9; 8/(Fromm g.,
gaál B.)
gAlgAHévíz Sk: lukács D. 3 – gergely r. 3 (száraz T.
0, 66. p.), Muzsik B. 4, Pávics D. 3, Katona M. 3 – Maldrik
D. 2 (Vanó V. 4, a szünetben), Zsóka V. 2 (Boda B., 58. p.),
Katona K. 4, Turányi Z.3 (Molnár V. 3, 55. p.) – Kuti l. 4
(Kele Á. 4, 55. p.), Pázmándi B. 5. edző: Albert Flórián.
BAgi tC ’96: Hegedűs F. 7 – Nagy P. 8 (Nagy B.0, 71. p.),
Balogh J. 7, szénási I. 7 (szűcs T. 0, 80. p.), Kolompár l. 7
– Nyári g. 7, Hegedűs K. 7 (Boda J.0, 65. p.), Maros sz. 8,
Budai K. 7 (gergely M. 0, 85.p.) – Csernyák T. 7, lázár l.
7 (Tóth l. 6, 59. p.). edző: simó lászló.
gÓl: Kele Á. (2), Pázmándi B., ill. Nagy P. (2), Budai K.,
Hegedűs K., Kolompár l., Balogh J., Nagy B., Maros sz.,
Pávics D. (öngól).
SárgA lAp: Muzsik B., Zsóka V., száraz T., ill. Nyári g.
AlBert FlóriáN: gratulálok a Bagnak a győzelemhez,
sok sikert kívánok nekik! remélem, nélkülem jobban megy
majd a csapatnak, én ugyanis lemondtam.
SiMó láSzló: A rúgott gólokkal elégedett voltam, de a játék még akadozott. Örülök, hogy a heti munka beérett, bár
a két meccs alatt kapott öt gólt soknak tartom. gratulálok a
csapatomnak a győzelemhez!
Bagi tC ‘96 – nagmaros 5–1 (2–1)

Bag, 150 néző. vezette: Tusa Z. /8; 9/ (Túri gy., Tóth s.)
BAgi tC ’96: Hegedűs F. 0 – Nagy P. 9, Balogh J. 6 (Hajdú
P. 6, a szünetben), szénási I. 6, Kolompár l. 6 – Nyári g. 7,
Hegedűs K. 6 (lázár l. 6, 60. p.), Maros sz. 7, Budai K. 7 –
CsernyákT. 6 (Tóth l. 0, 68. p.), szekula F. 6 (Boda J. 0, 72.
p.). edző: simó lászló.
NAgyMArOS FC: Vandrus A. 5 – Heffentréger J. 1, Verebes g. 5, Nagy Cs. 5, Vas P. 5 (Heffentréger Z. 0, 80. p.) –
Turi I. 6, Vlasics Á. 5 (sasvári M. 0, 72. p.), Zeller D. 5
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(gieber gy. 5,38. p.), Boross T. 5 (scheirich M. 0, 68. p.) –
Horváth B. 5, Menyhei Z. 6. edző: Vitányi lászló.
gól: Maros sz. (2), szekula F. (11-esből), Hajdú P., lázár
l., ill. Menyhei Z.
SárgA lAp: Kolompár l., lázár l., ill. Vlasics Á., Menyhei Z.
kiállítvA: Heffentréger J. a 10. percben (kezezésért).
SiMó láSzló: Megérdemelt hazai győzelmet arattunk
egy sportszerű Nagymarossal szemben.
Ahangjábólítélveazértnemtúlelégedett... A játékban tovább kell fejlődnünk, ezért nem vagyok elégedett, mert sok
helyzetet kihagytunk. De az, hogy győztünk, persze örömteli.
vitáNyi láSzló: Nehéz egy ilyen meccs után nagyon
okosat mondani. Úgy kezdtük a találkozót, ahogy azt elterveztük, kapufát, majd gólt is rúgtunk, azonban az ellenfél első komolyabb támadásánál sikerült egy büntetőt és emberelőnyt ajándékoznunk a Bagnak. Az első félidő végéig tartottuk magunkat, utána azonban már értékelhetetlen volt számunkra a mérkőzés.
És ha nincs a kiállítás, csak a büntető? Mindkettő jogos
volt. A mezőnyben utána is még tartottuk magunkat, de a
kérdésre nehéz egyértelműen válaszolni. lehet másként alakul, de ezt már nem tudjuk meg...
váC-deákvár– Bagi tC ‘96 2–0 (0–2)

vác, 100 néző. Vezette: Nemes A. /8; 2/ (szabados B., séra B.)
váC-deákvár Se: Telek Á. 7 – Englóner K. 7, Vásárhelyi T. 7, Hegyvári g. 7 – Hegyvári D. 7, Frick s. 7 (Megyeri A. 0, 82. p.), Czeglédi M. 7, Bartal B. 7, Horváth r. 7
(lőrinczi Z. 0, 85. p.) – Mundi II V. 6 (Kiss Á. 0, 65. p.), Mózes A. 6 (rob K. 0, 70. p.). edző: steidl sándor.
BAgi tC ’96: Hegedűs F. 7–2=5 – Nagy P. 5 (Tóth l. 6, 58.
p.), Balogh J. 5–2=3, szénási I. 5,Kolompár l. 5 (Nyulászi
A. 0, 88. p.) – Nyári g. 5, Tóth r. 5 (Boda J. 0, 75. p.), Maros sz. 5 (lázárl. 5, 38. p.), Budai K. 5 – Csernyák T. 5,
szekula F. 5 (Hegedűs K. 0, 80. p.). edző: simó lászló.
gól: Horváth r., Frick s.
SárgA lAp: Hegyvári g., Megyeri A., ill. Nagy P., szekula
F., Balogh J., Hegedűs K.
kiállítvA: Balogh J. a 75. percben (a második sárga lap
után), Hegedűs F. a 89. percben (gólhelyzetben lévő ellenféllel
szemben elkövetett szabálytalanságért). A Vác-Deákvár játékosának, Vásárhelyi Tamásnak a 89. percben megítélt büntetőjét
2-0-s állásnál a bagiak cserekapusa, Nyulászi Attila hárította.
Steidl SáNdOr: Az első félidő döntetlenje után a másodikra határozottabban jöttünk ki és hamar betaláltunk, ami
feldobott minket. Ezután már kézben tartottuk a mérkőzést
és meg-érdemelten nyertünk.
A második félidő alapján akkor jobban is játszottak? Úgy
érzem, hogy igen, a Bagot megfogta az, hogy mi gólt rúgtunk. Még az is belefért nekünk, hogy a végén Vásárhelyi Tamás büntetőt hibázzon, hiszen a bagiak cserekapusa kivédte.
SiMó láSzló: Nagyon jó első félidei játék után egy megpattanó lövés után kaptunk gólt. sajnos többen is megsérültek a pályán, ugyanis a játékvezető nem igazán tudta megvédeni őket. Nem azért dolgozunk, hogy ilyen játékvezetés
mellett futballozunk.
Sajnos minden mással foglalkoztak, csak a feladatukkal
nem.Ehhezképestmégisönöktőlvoltakakiállítások. Nyilván összefügg a két dolog, hiszen a játékosaim is nehezen viselték az igazságtalanságot, amely őket érte. Egyébként gratulálok a Vác-Deákvárnak a győzelemhez!
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bagi arany János Általános Iskola, Általános művészetoktatási Inétzmény

varga csaba r. ftőrm

aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola
aszódi Evangélikus Gimnázium
Gödöllői madách Imre Szankmunkásképző Intézmény és Szakiskola
Gödöllői török Ignác Gimnázium
Gödöllői református líceum Gimnázium
Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium
Péceli fáy andrás Közgazdasági és mezőgazdasági Szakközépiskola
Péceli ráday Pál Gimnázium

Soós Sándor r. ftzls.
Soós Sándor r. ftzls.
tihony István r. ftőrm.
balog tamás r. zls.
balog tamás r. zls.
cserni renáta r. tőrm.
fodor tamás r. ftőrm.
bicsák viktória r. tőrm.

Egy ismert tanító,
mikor arról kérdezték, hogy
mi az, ami leginkább
meglepi az emberiséggel
kapcsolatban, ezt válaszolta:
Az ember.
Mert feláldozza egészségét,
hogy pénzt keressen.
Azután feláldozza a pénzét,
hogy visszaszerezze az
egészségét...

BaBa-mama kluB
szeptembertől
az óvodában!
szeretettel várunk minden
érdeklődőt, az aktuális
hónap minden
második HétfŐjén
16.30-tól!
foGaDóórÁK

tóth GÁbor
orSZÁGGyűlÉSI KÉPvISElŐ
Telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
Képviselői fogadóórák:
bag, Szent Imre u. 52.
(Polgármesteri Hivatal)
minden héten csütör tökön délelőtt.
bejelentkezés, előzetes
időpontegyeztetés szükséges.

ImPrESSZum
Kiadó: bag Nagyközség Önkormányzata
Szerkesztők: Könczöl rita, baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás
Nyomdai munkák: rosental Kft.
megjelenik: 500 példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu
lapzárta: minden hónap utolsó napja

Erdőlátogatás korlátozás
a Valkói Erdészet területén
Szeptemberben kezdődnek a gímbika
vadászatok a pilisi parkerdő zrt. valkói
erdészetének területén. A vadászatok
biztonsága és eredményessége érdekében szeptember 11-30-ig a valkói erdészet a térképen jelölt Bag, valkó,
isaszeg, gödöllő, vácszentlászló, dány
határában lévő erdőkben az erdőlátogatás teljes korlátozását rendeli el, beleértve a jelzett turistautakat is!
A térségben kirándulást, erdei kikapcsolódást tervezőknek az erdészet ebben az
időszakban javasolja az ingyenesen látogatható gödöllői Erdészeti Arborétum
felkeresését.
A gödöllői-dombság erdeiben jelentős nagyvadállomány él, az összes hazai
nagyvadfaj megtalálható itt. szeptember
a gímszarvas nászának, a bőgésnek az
időszaka. Ekkorra tisztítják le agancsaikat

a bikák, és korábbi rejtőzködő életmódjukat feladva tehenek után kutatnak. A
vadászatok során különleges élmény a
szarvasok megfigyelése, kilövésre egyes
egyedek esetén csak ezután kerülhet sor.
A Valkói Erdészet erdész és vadász
szakemberei már korábban előkészítették a vadászatokat, igyekezve a legkisebb időtartamra szűkíteni az erdő lezárásának időtartamát. Fontos, hogy a kirándulók betartsák a teljes korlátozást,
hiszen ellenkező esetben veszélyeztetik
a hosszas és bonyolult szervezést, előkészítést igényelő feladat végrehajtását.
A térségben kirándulni, pihenni vágyókat szeptemberben is 8:00–18:00-ig
minden nap fogadja a Valkói Erdészet
kelezésében lévő 350 ha alapterületű
gödöllői Erdészeti Arborétum játszóterével, tűzrakóhelyeivel, pad-asztal garnitúrákkal.

forrás: http://www.parkerdo.hu/index.php?pg=news_1_821

