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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

a tartalomból

Önkormányzati hírek
2013. szeptember 26-án Bag
Nagyközség Önkormányzata képviselő-
testületi ülést tartott, melyen több
napirendi pontot is tárgyaltak. 

/2–3. oldal

Szent Mihály-nap
Általános iskolánk Szent Mihály-
napjáról mezei futóversenyből, 
sor- és akadályversenyből álló
program sorozattal emlékeztek meg.

/4–5. oldal

Élő rózsafűzér zarándoklat
Szeptember 14-én hol szitáló, hol
szakadó esőben tette meg a több mint
20 kilométeres zarándokutat Galga 
völgye katolikus népének egy része.  

/6. oldal

Szeretettelvárunkmindenkit az1956-osforradalom
ésszabadságharcemlékünnepélyére2013.október23-án,
16órakoraHősökterén,aholszoboravatással
egybekötöttmegemlékezéstéskoszorúzásttartunk.

Megh í vó

Mária-nap 10. alkalommal

Ép�pen�10�éve�volt�a�má�ra�ha�gyo�mánnyá�vált�Má�ria-na�pi�ün�nep�fa�lunk�ban.
Idén�a�mű�ve�lő�dé�si�ház�ba�hív�ták�meg�mind�azo�kat,�akik�már�a�kez�de�tek�nél
se�gí�tet�ték�az�ün�nep� szer�ve�zé�sét,� le�bo�nyo�lí�tá�sát,�va�la�mint�min�den�ked�ves
ér�dek�lő�dőt.� Folytatás a 3. oldalon

Bag Nagy köz ség Ön kor mány za ta



2  BaGi HírLap 2013 OKTÓBErkÖzügy

Bag� Nagy�köz�ség� Ön�kor�mány�za�tá�nak� kép�vi�se�lő-tes�tü�le�te
szep�tem�ber�26-án�tes�tü�le�ti�ülést�tar�tott,�ahol�az�aláb�bi�té�má�-
kat�vi�tat�ták�meg�a�kép�vi�se�lők.

Beszámolóazönkormányzat2013.elsőfélévi
pénzforgalmáról
a 2013-as költ ség ve té si év gaz dál ko dá sá nak el ső fél évi
könyv vi te li zá rá sa jú ni us 30-án meg tör tént, en nek alap ján a
kép vi se lő-tes tü let át vizs gál ta, ho gyan ala kul tak a be vé te lek
és ki adá sok. Bag nagy köz ség Ön kor mány zat pénz ügyi
ter vé ben ere de ti elő i rány zat ként 439�049�000�Ft�be�vé�telt,
439�049�000�Ft�ki�adást ter ve zett.

a be vé te lek te rü le tén a kö vet ke ző képp ala kult a fél éves
mér leg: mű kö dé si be vé tel ként bér le ti dí jak, sír hely meg vál -
tá sok, köz te rü let hasz ná la ti- és szol gál ta tá si dí jak, lak bé rek,
ét ke zé si díj be vé te lek, sze mét díj be vé te le je lent ke zett. az
ipar űzé si adó be vé te le 49 szá za lék ban tel je sült, a gép jár mű -
adó be vé tel pe dig idő ará nyo san 50 szá za lék ban. Ta laj ter he -
lé si díj ból 3 267 000 Ft. összeg folyt be.

a ki adá sok ol da lán je lent kez tek: a sze mé lyi jut ta tá sok és
mun ka adó kat ter he lő já ru lé kok.

ide tar toz nak a bér jel le gű költ sé gek: az alap il let mé nyek,
pót lé kok, jut ta tá sok, a meg bí zá si jog vi szony ban lé vők költ -
sé ge, pré mi um éve sek il let mé nye, kép vi se lők és bi zott sá gi ta -
gok tisz te let dí ja. 

Do lo gi és egyéb fo lyó ki adás ként a be szer zé sek, a na pi mű -
kö dés hez fel me rü lő költ sé gek je lent kez tek. a szol gál ta tá si dí -
jak, kar ban tar tá si- és ja ví tá si szol gál ta tá sok, ré tes-fesz ti vál költ -
sé gei, a tor na csar nok ban az aj tó- és ab lak pán tok cse ré je, OSB
la pok vá sár lá sa, ét ke zé si költ sé gek, sze mét szál lí tá si költ sé gek.

a ki adá si ol dalt ter hel te az ügy vé di díj, pos ta költ sé gek,
bank költ sé gek, tér fi gye lő rend szer üze mel te té si ki adá sa, biz -
to sí tá si dí jak, va la mint a tár sa da lom és szo ci ál po li ti kai jut ta -
tá sok tá mo ga tá sok, a szo ci á lis el lá tás ban ré sze sü lők tá mo ga -
tá sai, va la mint a ra va ta lo zó fel újí tá si és az aka dály men te sí tés
pá lyá za ti költ sé ge, és a tér fi gye lő ka me ra há ló zat bő ví té se.

Aköltségvetésirendeletétmódosítása
2013. ja nu ár 1-je és jú ni us 30-a kö zött pót elő i rány zat ként
biz to sí tott nor ma tí vák mi att az 1/2013. (ii.28.) szá mú költ ség -
ve té si ren de let 1 pa ra gra fu sá ban meg ál la pí tott ki adá si fő össze -
get 22 181 000 fo rint tal, a be vé te li fő össze get 22 181 000
fo rint tal a kép vi se lő-tes tü let meg eme li, így a mó do sí tott ki adá -
si fő összeg 461 230 000 Ft lett (mely ből a mű kö dé si ki adás
450 182 000 Ft, a fel hal mo zá si ki adás pe dig 11 048 000 Ft),
a be vé te li fő összeg pe dig 461 230 000 Ft (mely ből mű kö dé -
si be vé tel 461 230 000 Ft fel hal mo zá si be vé tel pe dig 0 Ft).

IgliceNapköziOtthonosÓvodaPedagógiai
Programja
a nem ze ti Köz ne ve lés ről szó ló tör vény elő írá sá nak meg fe le -
lő en az óvo da el ké szí tet te vég le ges he lyi pe da gó gi ai prog ram -
ját. a pe da gó gi ai prog ram egy részt be mu tat ja az óvo da mun -
ká ját, és az óvo dai ne ve lés ál ta lá nos fel ada ta it, az er köl csi és
kö zös sé gi ne ve lé si mó do za to kat, meg ha tá roz za a sze mé lyi és
tár gyi fel té te le ket, az óvo dai élet meg szer ve zé sét, ki tér ve a
na pi ren dek re. rész le te sen be mu tat ja az óvo da pe da gó gi ai
fel ada ta it, a meg va ló sí tan dó ta nu lá si fo lya ma to kat. az ig li ce
nap kö zi Ott ho nos Óvo da nagy hang súlyt he lyez a ha gyo -

mány őr zés re, és ezt be épí ti a ne ve lő mun ká ba, a nép tánc, a
ze ne és a kéz mű ves fog lal ko zá sok ba. Le fek te ti a gyer mek vé -
del mi fel ada to kat, amely ma gá ba fog lal ja az ez zel kap cso la tos
te en dő ket, és kap cso la tot ala kít az érin tett in téz mé nyek kel,
és a szü lők kel. a kép vi se lő-tes tü let el fo gad ta az ig li ce nap kö -
zi Ott ho nos Óvo da 2013. évi he lyi pe da gó gi ai prog ram ját.

Beszámolóa2012.évigyermekjóléti
ésgyermekvédelmifeladatokról
Min den év ben kö te les az pol gár mes te ri hi va tal és a gyer -
mek jó lé ti és csa lád se gí tő szol gá lat be szá mol ni a gyer mek -
jó lé ti és gyer mek vé del mi fel ada tok elő ző év ben vég zett fel -
ada ta i ról. az idei be szá mo ló eb ben a for má ban utol só, hi -
szen a pol gár mes te ri hi va tal ból a já rá si hi va tal ba ke rült a
gyer mek vé del mi fel ada tok nagy ré sze. a be szá mo ló tar tal -
maz za a jel ző rend sze rek mű kö dé sét azok be szá mo ló ját, eh -
hez kap cso ló dó an, a csa lád lá to ga tá so kat, a kü lön bö ző szü -
lői kap cso la to kat, egész ség ügyi el lá tás ra vo nat ko zó ada to -
kat. a be szá mo ló ból ki de rült, hogy a gyer mek vé de lem te -
rén na gyon sok fel adat há rult és há rul a mai na pig is a szol -
gá lat mun ka tár sa i ra. a szol gá lat ki emel ten együtt mű kö dik a
pe da gó gi ai Szak szol gá lat tal, a Ba gázs Köz hasz nú Egye sü let -
tel, az óvo dá val, is ko lá val, a vé dő nők kel és há zi or vos ok kal.
Mun kán kat úgy igye kez nek el vé gez ni – amint az a be szá mo -
ló ból is ki de rül, hogy egy re több csa lá dot, il let ve gyer me ket
tud ja nak jobb élet kö rül mé nyek kö zé se gí te ni, jut tat ni. a
kép vi se lő-tes tü let el fo gad ta a 2012. évi be szá mo lót a gyer -
mek jó lé ti és gyer mek vé del mi fel ada tok ról, in téz ke dé sek ről.

BursaHungaricafelsőoktatásiönkormányzati
ösztöndíj
Mint min den év ben, most is le he tő ség nyí lik ar ra, hogy az
ar ra rá szo rult, fel ső ok ta tás ban részt ve vő fi a ta lok ha vi ösz -
tön díj ban ré sze sül je nek. az ösz tön díj az 5/2007.(iii.26.)
Kor mány ren de let alap ján ke rül meg ál la pí tás ra. az in téz mé -
nyi hoz zá já ru lás ma xi mum 5000 Ft/fő/hó le het. az ön kor -
mány zat eh hez ad hat to váb bi össze get. az ed di gi évek so rán
a ha vi 5000/Ft/fő pénz össze get biz to sí tot ta a kép vi se lő-tes -
tü let a pá lyá zó di á kok ré szé re. a tes tü le ti dön tést és a csat -
la ko zá si igényt 2013. ok tó ber 6-ig kell meg hoz ni, majd a pá -
lyá za ti fel té te le ket ez után ki füg gesz te ni és a hely ben szo ká -
sos mó don ki hir det ni. a kép vi se lő-tes tü let azt a ha tá ro za tot
hoz ta, hogy részt kí ván ven ni a Bursa Hungarica fel ső ok ta -
tá si ön kor mány za ti ösz tön díj pá lyá za ton. a pá lyá zók ré szé -
re sze mé lyen ként 5000 Ft/fő/hó össze get biz to sít, me lyet az
in téz mé nyi tá mo ga tás ki fi ze té si rend sze ré vel azo nos mó don
fi zet ki a 2013. évi és a 2014. évi költ ség ve tés ben elő irány -
zott szo ci á lis ke ret ter hé re.

BAGázsKözhasznúEgyesületkérelmeagyag
elszállítására
a BaGázs Köz hasz nú Egye sü let ké rel met nyúj tot ta be hi va -
ta lunk hoz, mert sze ret né nek vá lyog ké szí té sé hez kb. 3m3

agya got ki ter mel ni és fel hasz nál ni a ro ma te le pen lé vő, le -
pusz tult, vá lyog ból épült há zak fel újí tá sá hoz. a ki ter me lés -
hez ki sze melt te lek ön kor mány za ti tu laj don ban van, sem mi -
re nem hasz nált, bok rok kal, gaz zal be nőtt te rü let, az il le gá lis
crosspálya te lep fel öli lá bá hoz kö zel van, de a vé dett gyur -
gya la gok fész ke lő he lyé től már tá vol.

az önkormányzat hírei
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a Him nusz el ének lé se után Karácsondi Mi hály atya sza -
vai kö vet kez tek. át te kin tet te az ün nep tör té nel mi hát te rét,
va la mint azt, hány szor in dult had ba és győ zött ma gyar se reg
„Má ria se gíts!” fel ki ál tás sal. Hoz zá tet te, hogy ma is fon tos
ez a mon dat, hi szen ne künk, em be rek ma is szük sé günk van
Má ria, égi édes anyánk se gít sé gé re, hogy meg sza ba dul junk
bű ne ink től, és igaz ke resz tény ként él jük éle tün ket. 

Majd An tal Istvánné fel szó la lá sa kö vet ke zett, aki a pi ros
Bagért Egye sü let ál do za tos mun ká já ról be szélt. El mond ta,
hogy tíz éve az ak ko ri pol gá ri kör el gon dol ko zott azon, ho -
gyan le het ne a bagi em be re ket össze fog ni, és így szü le tett
meg a Kis asszony-na pi ün nep gon do la ta. a pol gá ri kör ből
az óta meg ala kult a pi ros Bagért Egye sü let, amely po li ti ka -
men te sen mű kö dik, a cse lek vő szü lő föld-, la kó hely sze re tet
min tá ja ként. Ha kell részt vesz a mű ve lő dé si ház kö rü li te -
en dők ben, a pe tő fi-for rás tisz tí tá sá ban, em lék mű ál lí tás ban
vagy ép pen a fa lu ban ta lál ha tó ti zen négy ke reszt va la me lyik -
ének ke reszt fel újí tá sá ban.

Ezek után Ba sa Pan ka né ni éne kelt, majd an tal istvánné,
Baczoniné Felszeghy Ka ta lin és Feny ve si Lászlóné a Bag te rü -

le tén ta lál ha tó ti zen négy ke reszt tör té ne tét osz tot ta meg a je -
len lé vők kel (A történetet a későbbi lapszámokban közöljük). 

nem ma rad ha tott el a Má ria ne vet vi se lők kö szön té se
sem, va la mint a Szink ron nyug dí jas Egye sü let ve gyes ka -
rá nak mű so ra sem. Ők gyö nyö rű szép Má ria-éne ke ket
ad tak elő. 

Min den egy ko ri és je len le gi se gí tő, akik a Kis asszony-na -
pok szer ve zé sé ben, le bo nyo lí tá sá ban az el múlt tíz év ben se -
gí tet tek em lék la pot ve het tek át kö szö nő sza vak kí sé re té ben.
az ün nep hi va ta los ré sze Tóth Gá bor pol gár mes ter úr sza va -
i val ért vé get, aki ki emel te a pi ros Bagért Egye sü let ál do za -
tos mun ká já nak fon tos sá gát, mert a gyö ke rek min den em ber
éle té ben na gyon fon to sak, és az egye sü let na gyon so kat tesz
azért, hogy min den bagi tud ja hon nan jön, hogy a múlt fun -
da men tu mai ele ve nek ma rad ja nak. Ki emel te an nak fon tos -
sá gát, hogy jó len ne mi nél több fi a talt is be von ni az egye sü -
let mun ká já ba, hogy le gyen, aki e meg őr ző mun kát to vább
foly tat ja majd. az ün nep Feny ve si Lász ló ve ze té sé vel el ké -
szült fi nom est ebéd el fo gyasz tá sá val, vi dám be szél ge tés sel
zá rult. -kr-

mária-nap 10. alkalommal (folytatás az 1. oldalról)

Bag nagy köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lő-tes tü le te
en ge dé lyez te a BaGázs Köz hasz nú Egye sü let nek, hogy a
szük sé ges mennyi sé gű, kb. 3m3 agya got a nagy me ző ut ca
vé gén lé vő, hasz ná la ton kí vü li  ön kor mány za ti tu laj don ban
lé vő te lek ről ki ter mel jék.

Helyiesélyegyenlőségiprogram
a képviselő-testület elfogadta a település helyi esély egyen -
lőségi programját, amely a romák, a mélyszegénységben élők,

a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők esély -
egyenlősége terén 5-5, azaz 25 intézkedési tervet dolgozott ki.
a terv ezen kívül tartalmazza még a falu történetét, tábláza-
tokat és grafikonokat a jelenlegi szociális mutatókról, a romák
helyzetéről, az öregedési indexről, a nők helyzetérőlt. a prog -
ram kiemeli a BaGázs jelenlétét a telepen mint az esély -
egyenlőség megvalósításának lényeges elemét. a terv elfo-
gadása fontos volt, mert sok esetben csak akkor tud az önko-
rmányzat pályázni, ha rendelkezik ilyen programmal. kr.
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arany Já nos ál ta lá nos is ko la és alapfokú művészeti iskola hírei

Is�ko�lánk�a�Szent�Mi�hály�nap�já�hoz�leg�kö�ze�lebb�eső�ta�ní�tá�si�na�pon�(idén�szeptember�30-án,�hét�főn)�tar�tot�ta�meg�az�ün�nep�hez
kap�cso�ló�dó�prog�ram�so�ro�za�tát,�amely�ben�az�al�só�ta�go�za�to�sok�a�„trockás”-on�sor�ver�se�nye�ken�vet�tek�részt,�a�fel�ső�ta�go�za�to�sok
pe�dig�há�zi�me�zei�fu�tó�ver�se�nyen�és�az�azt�kö�ve�tő�fel�adat�meg�ol�dó�ál�lo�má�sok�be�já�rá�sán.

Szent Mi hály-na pi tel je sít mény pró ba

SzentMihály-napafelsőtagozatosoknál
a fel ső ta go za to sok fu tó ver seny-út vo na la az is ko lát öve ző
ut cák (Szent and rás ut ca–Te me tő-dűlő) vol tak, ame lyet az
5-6. osz tá lyo sok nak két szer, a na gyob bak nak pe dig há rom -
szor kel  lett tel je sí te ni ük. a lel kes részt ve vők kö zül az aláb bi ak
ér ték el a meg tisz te lő do bo gós he lye zést:

5-6.�osz�tá�lyos�fi�úk�kö�zül:�1. Jó nás Ta más (6.a), 2.
Gyursánszky Má té (6.a), 3. Sá ra Mi lán (6.a).

5-6.�osz�tá�lyos�lá�nyok�kö�zül: 1. Gás pár re be ka (6.a), 2.
paltán Csen ge (6.a), 3. Ódor ágo ta (5.b).

7-8.�osz�tá�lyos�fi�úk�kö�zül: 1. Oláh Zserald (8.a), 2. Ko vács
Dá ni el (7.a), 3. aj tai pál (8.b).

7-8.�osz�tá�lyos�lá�nyok�kö�zül:�1. Szé kely Ber na dett (8.a), 2.
Sán dor Or so lya (8.b), 3. Vidák ra mó na (7.a).

a fel adat meg ol dó ál lo má sok ki ala kí tá sa az osz tály ter -
mek ben és a tor na csar nok ban tör tént, ahol a ha té kony le bo -
nyo lí tás ér de ké ben az 5-6. és a 7-8. év fo lyam ok azo nos fel -
adat so ro kat kap tak, ám kü lön hely szí ne ken.

az egyik ál lo má son a Mi hály név vel kap cso la tos hí res
em be rek ről ki töl ten dő to tó, vagy az ün nep pel kap cso la tos
köz mon dás ok je len té sük kel va ló pá ro sí tá sa vár ta a fi a ta lo -
kat, to váb bá szö veg fel dol go zós, kép ki ra kós (Szent Mi hály
ark an gyal), hely ség név-ki egé szí tős fel ada tok meg ol dá sa. Ezt
kö ve tő en az őszi ehe tő nö vé nyek ne ve i vel va ló meg is mer ke -
dés és szó já ték ok (pl. – ú o o = hú sos som) vet ték kez de tét.

Egy kö vet ke ző tan te rem ben a ku ko ri ca, mint kul túr -
nö vény ke rült meg is me rés re (nö ve ke dé sé től és a ré sze i től
kezd ve a fel hasz ná lá sá ig be zá ró lag) kü lön fé le ér de kes fel -
ada tok se gít sé gé vel. a ta nu lók a ré gi ko rok „bün te tő esz -
kö zét”, a ku ko ri cán tér de lést is ki pró bál hat ták, vagy az
asszo nyok ré gi mun ká ját, a ku ko ri ca mor zso lást, amely fe -
led he tet len él ményt nyúj tott a részt ve vők nek.

Egy má sik ál lo má son a „vá sár” fo gal mát tisz táz hat ták a
gyer me kek, va la mint az ah hoz fű ző dő ki fe je zé se ket (pl. te le -
pü lés ne vek – HódmezőVáSárhely, stb.) és esz kö zö ket (pl.
pénz faj ták, vá sár fia, stb.). a fel ada tok kö zé tar to zott a vá sá ro -
zá si szo ká sok hoz kap cso ló dó szó lá sok és köz mon dás ok je len -
té se ik kel va ló pá ro sí tá sa. 

a sport ver se nyek alap ját a célbadobás je len tet te (akár csak
a „fő hős” tör té ne té ben). Egy „ra ké tát” kel lett a magasléc fe -
lett át ha jí ta ni az elő re le fek te tett sző nyeg re 10 pon tért, majd
3-3 lab dát 1, 3 vagy 5-pontos cél táb lá ba dob ni. 

a gyer me kek és ta ná rok egy aránt na gyon él vez ték a sok -
ré tű, Szent Mi hály ün ne pé hez kap cso ló dó tör té ne tek és né pi
ha gyo má nyok já té kos for má ban va ló meg is me ré sét, amely so -
ká ig még be széd té ma ma radt kö zöt tük.

Rom fa Ág nes Zsu zsan na
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SzentMihály-napazSNItagozaton
Kicsit tar tot tunk tő le, hogy Gyetván Or so lya ta nár nő tá vo zá -
sa mi att a gye re kek nem lesz nek lel ke sek, de kel le me sen csa -
lód tunk. a 26 gyer mek kö zül 24-en jöt tek el, egy kis lány be -
teg ség mi att ma radt tá vol, Oláh Dominik volt az, aki reg gel
nem volt a gyü le ke ző hely szí nén, de ké sőbb csat la ko zott ő is
hoz zánk, így 25-en vol tunk. Ere de ti leg a te lep mö göt ti feny -
ves be ké szül tünk, de a szar vas bő gés mi att in kább a crosspálya
fe lé vet tük az irányt. Mi kor ki ér tünk, a gye re kek meg reg ge -
liz tek, majd kü lön bö ző fel ada to kat kap tak, me lyek ben ak tí -
van, lel ke sen vet tek részt: Volt puzzle (szét vá gott ké pek ki ra -
ká sa), fu tó ver seny, össze kö tö zött láb bal célbafutás, cél ba -
dobás. a szél köz ben na gyon erő sen kez dett fúj ni, so kan fáz tak,
ezért 11 óra kor el in dul tunk vissza fe lé. Össze gez ve el mond -
hat juk, hogy si ke res na pot zár tunk.           Ribánszky Mó ni ka

2013 OKTÓBEr BaGi HírLap  5ISkolaI�hírek

KedvesOlvasók!Ígéretemhezhíven(Szásziné Győ ri Éva) meg-
próbálomösszegeznimindaztajót,amiazutóbbiévekben
iskolánkban,iskolánkért,azitttanulógyerekekérttörtént.

az  is ko lák egy ré sze az el múlt évek ben fo lya ma to san át ala -
kult. Sze ren csé re az ál la mi tá mo ga tás nak és a he lyi ve ze tés -
nek kö szön he tő en a Bagi arany Já nos ál ta lá nos is ko la és
alap fo kú Mű vé sze ti is ko la 2009-ben új for má ban, meg újult
kül ső vel ke rül he tett át adás ra az ak ko ri igaz ga tó úr nak,
Fo dor Mi hálynak.

Saj nos az igazgató úr nem so ká ig örül he tett az új épü let -
nek, pe dig az is ko la ve ze tés nek, az is ko la dol go zó i nak és a ta -
nu lók nak nem volt egy sze rű a dol ga az át ala kí tá si mun ká la -
tok alatt.

Nagy Jánosné igaz ga tóhe lyet tes – meg bí zott igaz ga tó-
irá nyí tá sá val iga zi, XXi. szá za di kö rül mé nyek kö zött kez -
dőd he tett a 2009/2010-es tan év. a kor�sze�rű�gé�pek�kel�be�ren�-
de�zett�szá�mí�tás�tech�ni�ka�te�rem már vár ta a ta nul ni vá gyó kat.

2010 au gusz tu sá ban vet tem át az in téz mény ve ze té sét. Eb -
ben az év ben a Bo ni fác ala pít vány jó�té�kony�sá�gi�bált ren de -
zett, majd a bál be vé te lé ből és a be folyt 1%-ok ból sza let lit épí -

tett az is ko la ud va rá ra, mely ben akár egy tel jes osz tály is el fér.
Fo lya ma to san pá lyáz tunk az ipr (hát rá nyos hely ze tű gye re -
kek osz tály ban va ló ne ve lé sét tá mo ga tó) prog ram ban el -
nyer he tő tá mo ga tás ra. 4 fél év ben si ke rült is nyer nünk. En -
nek ke re té ben nemcsak a gye re kek is ko láz ta tá sát tud tuk
meg könnyí te ni, ha nem né hány te�rem�bú�tor�za�tát is ki tud tuk
cse rél ni. Eb ben to vább ra is se gít sé günk re volt a Bo�ni�fác�ala�-
pít�vány. így mos tan ra min den ter münk ben (a nagy épü let -
ben) új�pa�dok�van�nak.

To vább ra is őriz zük ha gyo má nya in kat. Min den év ben
meg tar tot tuk (idén ok tó ber 12-én tart juk!) a szü re ti és far -
san gi bá lo kat. ré sze sei vol tunk a már ci us 15-ei fák lyás fel -
vo nu lá sok nak, köz sé gi ün nep sé gek nek, de ott vol tunk a fa -
lu na po kon is. Se gít sé günk kel si ke res nek mond ha tó jó�té�-
kony�sá�gi�ren�dez�vény�volt az aszó di SZTK ja vá ra.

De sem mi sincs ön ma gá ban: a szü�re�ti�bá�lok le bo nyo lí tá -
sá ban, a tán�cok� be�ta�ní�tá�sá�ban,� a ru�hák� köl�csön�zé�sé�ben a
Muharay�elem�ér�Né�pi�együt�tes�tag ja i nak se gít sé gét kér tük
és kap tuk meg.

a lo�vas�ko�csi�kat�(hin tó kat) he�lyi�és�kör�nyék�be�li�vál�lal�ko�-
zók�biz to sí tot ták.

SzentMihály-napazalsótagozatosoknál
is ko lánk ban ha gyo mány a Szent Mi hály-na pi meg em lé ke zés.
Eb ben az év ben elő ze tes fel ada ta volt a gye re kek nek: a fény -
kard  cí mű tör té net meg is me ré se. a gye re kek osz tály ke ret ben
is mer ked tek meg Szent Mi hály és a lo vag le gen dá já val. Elő ze tes
fel ada tuk volt még egy me net le vél ké szí té se a szep tem ber 30-i
tel je sít mény pró bá ra. a tel je sít mény pró bán 8 hely szí nen kel lett
az aka dá lyo kat le küz de ni ük év fo lya mon ként. pró ba té te lek vol -
tak: a meg is mert le gen da ese mé nye it kel lett sor rend be rak ni uk,
Szent Mi hály ról ké szí tett puzzle da rab ja it il lesz tet ték kép pé,
volt sár kány to jás ke re sés, dár da ha jí tás, szi ge tes já ték, gát fu tás,
mo csár já rás, do bás sár kány fe jek re. a hely szí ne ken a ta ní tó né -
nik se gí tet ték a ta nu ló kat a fel adat el vég zé sé ben. a tel je sít mény -
pró ba szer ve zé sé ért De ák Már ta és Lé vai andrásné volt a fe le -
lős. a ked ve ző idő já rás és az ér de kes fel ada tok em lé ke ze tes sé
tet ték a gyer me kek szá má ra ezt a na pot. Lé vai Andrásné

KÖSZÖnJüK, naGyOn KÖSZÖnJüK!
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Karácsondi Mi hály atya tan év nyi tó mi sé in ké ri is ko lánk ra
az ál dást, ün nep sé ge in ken szen te li a ke nye ret, nyá ri tá bo rok
szer ve zé sé vel igyek szik meg aka dá lyoz ni a nyá ri csel len gést.

An tal Ist ván a Dó zsa György Mű ve lő dé si Ház ban tar tott
ren dez vé nye in ken han�go�sít.

a 2012/13-as tan év ben már vány táb lát kap tunk az
1962-ben el bal la gó 8.b osz tály tól, amely az óta is ked velt
„za rán dok he lye” az osz tály ta lál ko zók nak.

a min den na pi élet ben nagy se gít sé günk re van Ba la to ni
Gyön gyi ke dok tor nő és Sza bó Me lá nia dok tor nő. Tóth S.
An na vé dő nő a fo lya ma tos el�len�őr�zé�sek mi att gya ko ri ven -
dég is ko lánk ban. 

Sze ren csé re a Malsfeldből – Nyer ges Lász ló és Urbauer
Zsolt jó vol tá ból – ka pott to�ló�ko�csi�ra�és�be�teg�ágy�ra még nem
volt szük sé günk. Hasz nál tuk vi szont a pingpongasz�talt, amit
Friedhelm Kürpicktől kap tunk.

Pávics Lász ló és Vidák Kin ga an nak el le né re, hogy nem az
is ko la dol go zói, még is olya nok ve lünk, mint ha a mi e ink len -
né nek. na gyon jól együtt le het ve lük dol goz ni.

Ha va la mi lyen mun ka vég zés re van szük sé günk, ak kor
Mon dok Er vin től ké rünk és ka punk em be re ket, akik Ká dár

Pé ter nek be se gí te nek. Sze ren csé re jól dol go zik La ka tos Sán -
dor gyer mek kí sé rő is, aki nemcsak az ott ho nuk és az is ko la
kö zött fi gyel a gye re kek re, ha nem a kap cso la tot is tart ja az
is ko la és a te le pi szü lők kö zött.

(folytatjuk)

2013.�szep�tem�ber�14-én,�a�Szent�ke�reszt�fel�ma�gasz�ta�lá�sá�nak
ün�ne�pén,�hol�szi�tá�ló,�hol�sza�ka�dó�eső�ben�za�rán�do�kol�ta�vé�-
gig� a� több�mint� 20� ki�lo�mé�te�res� tá�vot� a� galga� völ�gyé�ben
aszód,�Bag,�hévízgyörk,�galgahévíz,�tura�és�kartal�ró�mai
ka�to�li�kus�né�pe.�

a za rán do kok szá má ra meg je len te tett ima fü zet be ve ze tő jé -
ben töb bek kö zött ezt ír ja Karácsondi Mi hály, bagi plé bá nos
atya: „Most in du ló za rán dok la tunk kal az a cé lunk, hogy a
bűn és a vi lág ál tal ütött se bek gyógy ulá sát elő se gít sük, mi -
nél in kább meg aka dá lyoz zuk az újabb se bek ke let ke zé sét itt,
a sa ját kör nye ze tünk ben és egész ha zánk ban is. Ugyan ak kor
sze ret nénk azért is imád koz ni, hogy ké pe sek le gyünk gyer -
me ke ink, a jö vő nem ze dék lel két tisz tán meg őriz ni a vi lág és
a bűn szennyé től.”

a za rán dok lat ra több te le pü lés ről in dul tak a hí vek és két
ta lál ko zá si pon ton csat la koz tak, hogy együtt ha lad ja nak to -
vább. az út ra ke lő ket a hely be li plé bá nos atyák bocsátották
el, és min den te le pü lé sen ha rang zú gás fo gad ta őket.

az aszó di a kat és a nyu gat ról jö vő ket Bagon vár ták a tem-
p lom ban, ahon nan együtt in dul tak Hévízgyörkre, hogy ott
Tura, Galgahévíz és Hévízgyörk né pé vel egye sül ve in dul jon
to vább a me net Kartalra.

Kartalról aszód-Szentkeresztre majd aszód ra tar tott a
za rán dok lat. a nap vé gén, a vál to zó szá mú za rán dok – so -
kan csak a te le pü lés ha tá ron fo gad ták és ad dig kís ér ték a me -
ne tet – a te le pü lé sek kö zött gya lo go san jár ta a „ró zsa fü zért”,
és Bagon szent mi sé vel fe jez te be egész na pos út ját.

ahogy mon da ni szo kás, hét től het ven hét éves ko rig min -
den ki gya lo golt, da gasz tot ta a lö szös pa tak völgy és domb ol -
da lak sa rát.

Zeng tek az éne kek, és messzi re szállt a kö zös imád ság
hang ja, mert szólt a „za rán dok rá dió”, mű kö dött a mo bil
han go sí tás. a za rán dok lat ve ze tő je a Galgahévízen szol gá ló
len gyel szalvatoriánus szer ze tes Szaniszló atya volt, aki az út
so rán a ró zsa fü zér ről és a val lá sos el mél ke dés ről tar tott elő -
adást és be szélt a több éve zaj ló, Len gye lor szág ba tar tó za -
rán dok la tok ról is. a hí vek ta nú ság té te lei is el han goz tak a
„za rán dok rá di ó ban”, majd is mé tel ten imák és éne kek száll -
tak a ma gas ba a te rem tő Úr is ten fe lé!

a ró zsa fü zér za rán dok lat ál lo más he lye in a hí vek és a kar-
itász he lyi szer ve ze té nek ak ti vis tái gon dos kod tak po gá csá -
ról, zsí ros ke nyér ről és víz ről, hogy az úton lé vők pó tol has -
sák az el ve szett ener gi át.

a nap vé gén, es te hét óra kor, há la adó szent mi sé vel ért
vé get a nem kis meg pró bál ta tást ho zó egész na pos út.

Klamár Zol tán

Élő rózsafüzér a Galga völgyében

ez úton kö szön Jük meg min den ki se gít sé gét, aki
hoz zá já rult a za rán dok lat meg va ló sí tá sá hoz, ki emel ten
is a Szent Ri ta Karitászcsoportnak, a Tu ti Os tyá nak, a
Ger gely Tész tá nak és Né meth Já nos nak.
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Ok tó ber – Mind szent ha va
Kér je teK éS Ad NAK NeKteK… (Mt 7,7)az imáról (2. rész)

1.Októberarózsafüzérhónapja
a ró zsa fü zér egy tárgy, se géd esz köz ismétlődö imák ta go lá -
sá ra. imád ko zá sát Szent Do mon kos ala kí tot ta ki és ter jesz -
tet te el a kö zép kor ban. ne vét on nan kap ta, hogy az el ső
ima lán cot Do mon kos össze pré selt ró zsa szir mok ból ké szí tet -
te el a Szűzanya szá má ra. a XiX. szá zad vé gé től vált szo kás -
sá ok tó ber ben a na pi el imád ko zá sa. Ez a ha gyo mány Bagon
is él, hi szen ok tó ber hó nap min den nap ján kö zö sen el imád -
koz zuk a ró zsa fü zért a szent mi se előtt. az utób bi évek ben fa -
lunk ban gye re kek és fi a ta lok imád koz zák elő. négy faj tá ja
van: ör ven de tes, fáj dal mas, di cső sé ges és vi lá gos sá gos. az ál -
ta lam ta lált le ges leg ré geb bi be ve ze tő éne kek ből emel tem ki
egy-egy vers sza kot.

Ör�ven�de�tes: Ör ven de tes ol va sód dal, Má ria tisz te lünk. ál -
dott mé hed gyü möl csé vel, Jé zus sal üd vöz -
lünk. Kit szűz mé hed be fo gad tál, és még is szűz
ma rad tál: üd vöz légy Má ria!

Fáj�dal�mas: Bí bor-pi ros szép ró zsák ból ké szít sünk gyász -
ko ro nát. Ko ro náz zuk meg rész vé tel lel a fáj dal -
mas Szűzanyát, Ke se reg jünk Má ri á val a ke ser -
gő anyá val.

Di�cső�sé�ges: Éne kel jünk di cső sé get e szent ol va só ban, Mert
üd vö zí tőnk, ki meg halt, fel tá madt va ló ban. a
vált sá got be vé gez te, szent aty ját meg en gesz tel -
te: Urunk Jé zus Krisz tus!

a rószafüzéreknek nap ja ink ban is na gyon fon to sak nak és
je len lé vők nek ké ne len ni ük. a hosszú sá guk és tartalamuk
mély gon do la to kat idéz elő ben nünk, amely se gít het dön te -
ni az élet ne héz per ce i ben. Ugyan ak kor a jó tu laj don sá ga ink -
ban va ló nö ve ke dést is sür ge tik, hisz pél dát ál lí ta nak az ál tal,
hogy Jé zus éle tét fog lal ják össze. Két kü lön le ges éne ket
emel nék ki, amik az imád ko zá sá ra buz dí ta nak:

Jer tek Szűz Má ria gyer me kei
Szent ol va só val Őt kö szön te ni:
Má ri át, a ró zsák leg szeb bik ró zsá ját
Szent ol va sónk égi ki rály né ját!

Nyit va áll ka pu ja szép kert jé nek.
Ki tárt kar ja i val hí ve i nek
Szent sé ges tit ka it íme osz to ga tat ja,
Szent ol va sónk égi ki rály né ja.

Jer tek kö szönt jük meg a szom ba ti na pot,
me lyet Szűz Má ria ma gá nak vá lasz tott.
Szom bat Szűz Má ria nap ja, mert ma gá nak vá lasz tot ta,
jaj de bol dog em ber, aki azt meg tart ja.

Egy gyö nyö rű kert be ve zet lek ti te ket, amely ben
so ha sem el nem té ved he tek,
mert Úr Jé zus a ker té sze, Má ria a ker tész nő je,
Szent Do mon kos atyánk a gond vi se lő je.

2.SzentVendel(Október20.)
Szent Ven del egy skót her ceg volt (V-Vi. szá zad), így meg -
adat ha tott vol na ne ki a pom pás és té koz ló élet for ma. Ő
azon ban el hagy ta az ud va rát, és a kol du ló pász tor éle tet vá -
lasz tot ta. Tud ta ugyan is, mi az ő hi va tá sa, vál lal ta an nak ne -
héz sé ge it; bát ran él tek ben ne Jé zus sza vai: „aki utá nam akar
jön ni, ta gad ja meg ma gát, ve gye föl min dennap a ke reszt jét,
és úgy kö ves sen en gem!” (Lk 9, 23)  Kü lö nö sen az ál la tok
vé del me ző je volt, már él té ben is so kak vit ték hoz zá a jó szá -
gu kat, hogy meg áld ja azo kat. So ká ig nagy tisz te let övez te,
ami a pász tor lét il let ve a há zi ál lat tar tás el ha gyá sá val alább-
ha gyott. azon ban a múlt szá zad ele jén (1912) még éne kel -
tek hoz zá kér ve ál dá sát. (dal lam: KH 109) 

Szent Ven del, Is ten szol gá ja, pász tor élet nek pél dá ja
Va don szü löt te s nevelete sze líd bá rány!
Cso dánk let tél a me ző nek zöld ol tá rán.

Ki haj tot tál a me ző re, a vi rá gos legelő re,
Mi dőn a nyáj föl dön legelet, te  az égen,
El jegy zett, mert meg ke gyelt az ég ré gen.
(…)
Szent sze med ró lunk ne vedd el, kö nyör gé sün ket fo gadd el,
Kérd az Is tent, hogy tart sa meg kar ja in kat,
Bár esz te len, de büntelen bar ma in kat. 

aMEn
Volter Do mon kos
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ha�va�la�ki�kö�zel�egy�év�vel�ez�előtt�meg�kér�de�zi�tő�lem�hol,�is�van
kó�rógy,� ta�nács�ta�la�nul� meg�von�tam� vol�na� a� vál�la�mat,� hogy
nem� tu�dom.� Nos� pont� egy� év�vel� ez�előtt� ta�lál�tam� a� Fa�ce�-
bookon�egy�arany�csár�dás�ko�rog�ne�vű�ze�ne�kart.�ze�ne�kar�ré�-
vén�ahogy�az�len�ni�szo�kott�rá�kat�tin�tot�tam�az�ol�da�luk�ra.�ezen
kat�tin�tást�kö�ve�tőn�in�dult�el�az�is�me�ret�ség�a�galga�express�és
az�arany�csár�dás�kö�zött,�mely�a�vé�gén�ba�rát�ság�gal�vég�ző�dött.
Na�de�lás�suk�csak�az�egész�tör�té�ne�ti�sé�gi�fo�lya�ma�tot,�mely�te�-
tő�pont�ja�a�kórógyi�ze�nész�ta�lál�ko�zó�ban�tel�je�se�dett�ki.��

Tud ni kell azt, hogy a ze né szek több nyi re igen csak ér de kes
fi gu rák, és bár ne he zen vall ják be, de meg le pő en rend sze re sen
és mód sze re sen né ze ge tik a kü lön fé le kol lé gák és ze ne kar ok
mun kás sá gát.  

Ese tünk ben is így volt, ami vé gül odá ig ju tott, hogy nem-
csak né ze ge tés és ze ne hall ga tás ban me rült ki az ér dek lő dés,
ha nem ab ban is, hogy előbb-utóbb le ve le zés ala kult ki kö -
zöt tünk. Ez ki ter jedt a hang sze rek re, re per to ár ra, és a vé gén
egy ze nészta lál ko zó gon do la tá ra is, mely ről nem is tud tuk,
hogy több éves múlt ra ve zet he tő vissza. pont Hé ví zen kú rál -
tam ma gam idén feb ru ár ban, ami kor Cse re pes Zo li ba rá tom
– aki egyéb ként az arany csár dás do bo sa – fel ve tet te a té mát,
hogyha úgy adó dik, ak kor el men nénk-e hoz zá juk ze nész ta -
lál ko zó ra Kórógyra va la mi kor szep tem ber ben. rávág tam,
hogy hát per sze. in nét telt-múlt az idő, mígnem jú li us kö ze -
pén is mét szó ba jött a ze nész ta lál ko zó, ek kor már konk rét
idő pont tal, mely szep tem ber 7-e volt. idén va la mi ok nál fog -
va er re a dá tum ra egy ál ta lán nem ke res tek egé szen ad dig,
amíg le nem fi xál tuk, hogy me gyünk. Mon da ni sem kell, ab -
ban a pil la nat ban két la ko da lom meg ren de lést mond tunk le,
mi vel – igaz hogy csak szó ban –, de el ígér kez tünk Kórógyra.
Mi vel itt még nem jár tunk, fo gal munk sem volt hogy mi lyen
fel sze re lés re lesz szük sé günk, így azon el mél ked tünk, hogy
ho gyan tu dunk oda mint az öten felszerelésünkkel együtt
egy autóval el jutni. El kez dő dött a szpon zor ke re sés. né hány
vál la lat, Bag nagyközség Ön kor mány za ta és a me ned zse -
rünk köz ben já rá sá val vé gül kap tunk egy 9 sze mé lyes kis -
buszt, ami vel ké nyel me sen út nak in dul tunk a 336 km-re, a
hor vát ha tá ron tú l lévő Kórógyra. Már ma gá nak az uta zás -
nak meg volt a va rá zsa, jó kedv vel szel tük a ki lo mé te re ket. a

ha tá ron min den fé le gond nél kül
át kel tünk, és 23 órá ra cél hoz ér -
tünk. Cse re pes Zo li várt min ket a
re for má tus temp lom mel let ti ven -
dégház nál, me lyet azon nyom ban el is fog -
lal tunk. al vás ról alig ha volt szó, mert haj na lig be szél get tünk.
reg gel, mi u tán az út ra ma gunk kal ho zott fa sí ro zott nagy ré -
szét be ke be lez tük, el in dul tunk a Classic ká vé zó ba. Gyö nyö -
rű nap sü té ses idő ben bal lag tunk át egyenpó ló ban a kb. 200
mé ter re lé vő ká vé zó hoz, és út köz ben meg ál la pí tot tuk, hogy
itt bi zony rend, tisz ta ság van. nin cse nek el do bott csik kek,
sze mét, a fü vet egyen le tes re rág ták a csa csik, és kü lön fé le há -
ziál la tok. a dísz nek ki ra kott ré gi stráf ko csikat szépen le -
festették, a té li re szánt tű zi fa pe dig szé pen, ka to nás rend ben
dí sze leg a há zak előtt. Kö ve ten dő pél dá nak tar tom mind ezt. 

a ká vé zó ban már fel ál lí tottak egy nagy ren dez vény sá tort,
mely ben ép pen az arany csár dás együt tes te le pí tette be a han -
go sí tást. Lát ván, hogy fény ből, hang ból van bő ven ar ra az el -
ha tá ro zás ra ju tunk, hogy csak a hang sze re in ket és a ke ve rő -
pul tun kat fog juk hasz nál ni. is mer ke dés után vissza mentünk a
szál lá sunk ra, ahol a szom szé dos re for má tus tisz te le tes Já nos
tiszteletes várt min ket. Be mu tat ko zás után át hívott vala-
mennyiünket egy jó tö rök ká vé ra a pap lak ud va rán lé vő fi la -
gó ri á ba. Ter mé sze te sen el fo gad tuk a meg hí vást. a ká vé szür -
csöl ge té se mel lett a he lyi vi szo nyok ról és a dél szláv há bo rú
bor zal ma i ról me sélt, ugyan is pont ezen a vi dé ken vol tak he -
ves har cok a jól fegy ver zett szer bek és he lyi ön kén te sek kö -
zött. a fa lu temp lom tor nyát is szét lőt ték szerb ka to nák. So kan
el me ne kül tek a szin te ki zá ró lag ma gyar la ko sú Kórógyról, de
a há bo rú után vissza tér tek, és meg kez dő dött az új já épí tés. az -
óta vi szony la gos bé ke van a ma gya rok, a hor vá tok és a szer -
bek kö zött. a ká vét meg kö szön tük Já nos tiszteletesnek,  majd
hang sze re in kkel együtt el in du lunk a fa lu va dász há zá hoz, ahol
min den ki zöld ze nész ta lál ko zós fel ira tú egyenpó lót kapott.

itt már ja vá ban szólt a ze ne. az meg ha tá roz ha tat lan volt,
hogy me lyik ze ne kar játszik, mert ér ke zé si sor rend ben min -
den ze nész kezdett szé pen, óva to san be csat la koz ni az egy re
bő vü lő ze ne kar ba, míg vé gül va la mennyi ze nész egyet len ze -
ne kar rá  vált. Va la mi vel több mint 30 em ber húz ta a nó tá kat
óri á si lel ke se dés sel. nem volt po fa vá gás, csak vi dám, mo soly -

kórógy

KÓ rÓGyi ZEnÉSZTaLáKOZÓn a   
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gós ar cok, amint egy-egy jól meg hú zott ak kord a har mo ni kán
vagy gi tá ron be ta lál rit mi ka i lag a he lyé re. Köz ben a szép nép vi -
se let be öl tö zött höl gyek, lá nyok, asszo nyok friss, vi dám ma gyar
tán cot jár tak az össze se reg lett ze né szek egy re erő sö dő mu zsi ká -
já ra. Szavakkal meg nem fogalmazható érzés kerítette ha tal -
mába az em bert. a je len lé vő sze mé lyek ben egy szer re lett úr rá
egy olyan bi zser ge tő ér zés, amit ad dig egyikük sem ta pasz talt.
itt nem volt áram, elekt ro mos hang sze rek, iga zá ból min den ki
azt játszotta, amit tud, amit ki bírt csi kar ni az akusz ti kus hang -
sze ré ből. Tu laj don kép pen nem is a kép zett ze nei tu dás szá -
mított, ha nem az a va rázs, ami az eggyé forrt ze ne kar és tán co -
sok lel ké ből ki árad va töl tötte meg a te ret. aki ezt át élte az egy
olyan él ménnyel lett gaz da gabb, amit az előtt még nem ta pasz -
talt. na gyon meg tisz te lő volt egy ilyen ese mény ré szé vé vál ni.  

a ze né lés be fe jez té vel asz tal hoz ültünk, és hozták a fi -
nom csü lökpör köl töt, má kos és di ós bejg lit, hoz zá Osjecko
sört. a fel szol gá lás és az ízek hi bát la nok voltak. Tu laj don -
kép pen ek kor vált szét a nagy kö zös ze ne kar több ki seb bre.  

Cse re pes Zo li mint a Kórógy Ma gyar Ha gyo mány őr ző
Egye sü let el nö ke a je len lé vő ze ne kar ok ve ze tő i nek át adta a
meg je le nés ről szó ló ok le ve le ket. Ek kor kör vo na la zó dott,
hogy mely ze ne kar ok voltak az ese mény részt ve vői: arany -
csár dás, Kórógyi Öreg fi úk, Fe les Ze ne kar, Ko pá csi al kal mi
Ze ne kar, Csantavéri Li la Or go na, pi ros in ge sek, Tornyosi
alpha és Galga Express Band. 

az ok le ve le át adá sa után min den ki fel kapta hang szer ét,
és meg in dul a me net a Classic ká vé zó ba. Elől men tek a már
jár ni tu dó gye re kek, a na gyobb gye re kek, az asszo nyok, akik
a kö zel más fél ki lo mé te res tá vot éne kel ve vé gig tán col ták.
Mö göt tük a fú vó sok, har mo ni ká sok, tam bu rá sok, gi tá ro sok,
nagy bő gő sök és vé gül a rit mus szek ció. a me net így in dult,
de a vé gé re szá mos he lyi és ide gen ből jött ven dég be csat la -
ko zott. is mét elő jött az a fel eme lő ér zés, ami a kö zös ze né -
lés ben nyil vá nul meg. Ez kí sért min ket vé gig az út so rán.
nem tűn tek ne héz nek a hang sze rek, a ze ne le győ zi a ne héz -
sé ge ket, a ki al vat lan sá got és a fá ra dal makat. 

így vo nu ltunk be a ren dez vény sá tor ba. Egy friss csár dás -
sal meg húz tuk a nó ta vé gét, majd pi he nés következett. Tu laj -
don kép pen csak ek kor kez dtünk el ba rát koz ni a töb bi ze -
nésszel, ekkor kezdett kör vo na la zód ni, hogy ki me lyik csa -

pat hoz tar to zik. Egy más hang sze re it né ze get tük, meg osz -
tottuk egy más kö zött, hogy ki me lyik nó tá ban mi lyen ak kor -
do kat hasz nál. Elmeséltük egy más nak, hogy min den ki fi gye -
lem mel kí sé ri az interneten a má sik mun kás sá gát, egy más tól
el ta nul tuk a szá mo kat, és hogy há la az is te nek, hogy így van,
mert leg alább azok a nó ták nem vesz nek ki a köz tu dat ból,
ami ket egy má stól átvéve to vább tu dunk él tet ni a re per to á -
runk ban. Egy re több ven dég je le nt meg, gyü le kez tek a nó ta
ked ve lők. Elő ször még ta na ko dunk, hogy a nagy szín pad ra
ke rül ve mely szá mo kat játsszuk, de ha mar rá jö ttünk ar ra,
hogy a né pi es stí lu son kí vül nincs ér tel me mást ze nél ni. a je -
len lé vők mind ma gyar ze nét, el ső sor ban csár dást ját szottak.
Ezt tettük mi is. Ké rés re kül dtünk nó tá kat a fris sen meg is -
mert ba rá ta ink nak, akik a ké sőb bi ek ben ezt vi szo noz ták. a
ze né lést kö ve tő en mu lat ni mentünk. az utolsónak fel lé pő ze -
ne kar nem is ze né lte vé gig a fel lé pő ide jét, ha nem fog ták a
hang sze rei ket, és lejöttek kö zön ség  közé, hogy is mét kö zö sen
ze nél je nek, egye nest a mu la to zó és köz ben be csat la ko zó ze -
né szek fü lé be. is mé telt ka tar zis. az em ber ész re sem ve tte,
hogy las san haj nal négy óra lett. a fe ke te le ves csak most kez -
dő dött: hang szer pa ko lás, ká bel kö te ge lés, do bo zo lás. Egy -
szó val, jaaajjj! Csend azon ban még ek kor sem volt. Egy har -
mo ni kás ba rá tunk a so ka dik utol só nó tát húzta ne künk. 

Fel tű nt, hogy ap ró por szem csék szál lin góz nak a le ve gő -
ben. Ez ön ma gá ban nem is len ne fur csa egy ho mo kos ta la -
jon, de pár órá val ezelőtt még kö vér fű bo rí tot ta a te rü le tet,
me lyet a tán cos lá bak mos tan ra tel je sen ki ta pos tak. 

Va sár nap reg gel vissza mentünk a hely szín re bú csúz kod ni
ven dég lá tó ink tól. Össze gez tük az el múlt nap ese mé nye it, és az -
zal a jól eső ér zés sel in du ltunk ha za, hogy fan tasz ti kus él mény -
ben volt ré szünk. a fogadtatás, a szál lás, az étel mind-mind ki -
tű nő volt. iga zi, ha tá ron tú li Ma Gyar ven dég sze re tet volt az,
amit kap tunk.  Ezt pénz ben nem le het ki fe jez ni. En nek a ta lál -
ko zó nak a han gu la tát bi zony egyet len ko ráb bi ze nész ta lál ko zó -
é hoz sem tu dnám ha son lí ta ni. Tu laj don kép pen nem is le het,
mi vel ez az ese mény nem pusz tán ze nei él ményt, ha nem az
össze tar to zás él mé nyét ad ta szá munk ra. Hi á ba az or szág ha tár -
ok, meg kell ál la pí ta nom, hogy kö zös ma gyar őse ink szí ve a
ma gyar ze né re azo nos rit mus ra dob bant!

Balázs Gergely

     GaLGa EXprESSZ
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ügyeletes állatorvosok

dr. szőke zsolt 
Kartal, Felszabadulás u. 197. 
tel.: +36 20 956-6529
dr. németh mihály
Aszód, Kossuth Lajos u. 62. 
tel.: +36 30 275-4718
dr. márton János
Galgamácsa, Kiskút u. 3. 
tel.: +36 30 400-9819
ebrendész, állatmentő:
sipos József. 2115 Vácszentlászló,
erdő u. 75. tel.: +36 20 203-2359      
e-mail: bfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu

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

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

nap pa li, éj sza kai és hét vé gi ügye let
A hétvégi ügyelet mellett a nap pa li és éj sza kai ügye le tet is a turai Köz ponti Ügye let lát -
ja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától
hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. Cí me: tura, Pe tő fi tér 2. te lefon.: 104

a fog or vos 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. 

se gély ké rő szám: 107, 112 
aszódi rendőrőrs: 28/400-012
aszó di jár őrök: 20/516-5940
bagi kör ze ti meg b.: 20/289-1764
bagi polgárőrség: 30/62-10-210

30/51-56-945

háziorvosok rendelési ideJe

IDőS�ko�rú�ak�vÉ�Del�MÉ�BeN
a bűn cse lek mé nyek el kö ve tői az idős ko rú ak sé rel mé re el kö ve tett
bűn cse lek mé nyek so rán rend sze rint ki hasz nál ják, hogy az idős ko rú
ál do za tok szin te min den eset ben jó hi sze mű ek, hi szé ke nyek, leg -
több ször egye dül él nek. az óvat lan ság, túl zott bi za lom még min dig
gya ko ri ál do za ti ma ga tar tás. az idős ko rú sze mé lyek ko ruk ból,
egész sé gi ál la po tuk ból, élet mód juk ból, szo ká sa ik ból adó dó an
könnyeb ben meg té veszt he tő ek, mint az át la gos kö zép ko rú sze mé -
lyek. a ta nya vi lág ban élő idős em be rek sa já tos hely ze tük mi att job -
ban igény lik a szol gál ta tó gon dos ko dást. Fi gyel jünk oda idős em -
ber tár sa ink ra, leg több ször a (szub jek tív) biz ton ság meg te rem té se
nem pénz, sok kal in kább óva tos ság és oda fi gye lés kér dé se. 

Azalkalmi,illetveazseblopás,mintalegtöbbbűncselekmény
megelőzhető,elkerülhető,demitistehetünk?
w ami kor be vá sár lás ra in du lunk, fi gyel jünk oda, ne hagy juk sze -

mély gép ko csink utas te ré ben ér té ke in ket, gép ko csink aj ta ját és
ab la ka it ne fe lejt sük el be zár ni!

w Be vá sár lá sa in kat le he tő ség sze rint a nap pa li órák ban vé gez zük.
w ide á lis el kö ve té si te re pet je len te nek az al kal mi tol va jok szám -

ára a zsú folt te rek, a be vá sár ló köz pont ok, a pi a cok, a tö meg -
köz le ke dé si esz kö zök, le he tő ség sze rint ke rül jük el eze ket a
he lye ket, vagy le gyünk sok kal elő vi gyá za to sab bak a meg szo -
kott nál.

w Vá sár lás al kal má val ne te gyük ki a tás kán kat, vagy a pénz tár -
cán kat a pult ra.

w Ér ték tár gya in kat, bank kár tyán kat, mo bil te le fo nun kat, ira ta in -
kat ne te gyük a be vá sár lóko sár te te jé re.

w Ér té ke in ket ne vi gyük ma gunk kal sé tá lás kor, vagy be vá sár lás -
kor, ha még is ma gunk nál tart juk, te gyük azo kat a bel ső, le he -
tő leg zár ha tó zse bünk be, vagy a tás kánk bel ső re ke szé be. Szo -
ro san fog juk tás kán kat a tes tünk mel lett, de in kább előt tünk.

w So ha ne tart suk bank kár tyánk mel lett a pin azo no sí tó kó dot.
az el kö ve tő akár a tel jes hi tel ke re tün ket is fel ve he ti az aTM
au to ma tá ból! a pénz ki adó au to ma ta ál tal ki adott kont roll
szel vényt azért te gyük el, mert in for má ci ó kat tar tal maz fo lyó -
szám lánk ról!

w ide gen sze mély fel ké ré sé re ne vált sunk fel pénzt!

w amennyi ben tet ten ér tük a zsebtolvaj(oka)t han go san kér jünk
se gít sé get a kö zel ben tar tóz ko dó sze mé lyek től! So ha ne száll -
junk szem be a támadó(k)val! 

Alegnagyobbodafigyelésmellettisáldozatoklettünk:
w Ha az ira ta ink mel lett a la kás kul csu kat is el vit ték, azon nal cse -

rél tes sük le a zá ra kat!
w Ha bank kár tyán kat vit ték el, sür gő sen til tas suk le azt! 

Mittegyünklakásunk,birtokunkvédelmében?
w ne fe lejt sük az aj tó zár já ban a kul csot! 
w amennyi ben el hagy juk ott ho nun kat, el len őriz zük szisz te ma ti -

ku san a nyí lás zá ró kat, azo kat min dig csuk juk be! a kul csot pe -
dig, ne rejt sük el a há zunk, la ká sunk kö ze lé ben!

w Csen ge tés kor, még az aj tó ki nyi tá sa előtt el len őriz zük le  a min -
ket ke re ső sze mélyt. Ha bár mely szol gál ta tó tól (ká bel TV, elek-
t ro mos, gáz szol gál ta tó, stb.) ke res nek min ket,  kér jük el a hi -
va ta los mi nő sé gét iga zo ló iga zol ványt. Két ség ese tén kér jünk
vissza jel zést a szol gál ta tó tól ar ra vo nat ko zó an, hogy va ló ban
küld tek-e mun ka tár sat hoz zánk! Ha is me ret len sze mély rend -
őr nek il let ve hi va ta los sze mély nek ad ja ki ma gát, min den eset -
ben kér je el az arc kép est iga zol vá nyát!

w amennyi ben anya gi le he tő sé ge ink meg en ge dik, sze rel tes sünk
több pon ton zá ró dó zár szer ke ze tet a meg fe le lő szi lárd sá gú be já -
ra ti aj tónk ra, va la mint a la ká sunk vé del mét fo koz zuk egy elekt -
ro mos moz gás, il let ve nyi tás ér zé ke lő ri asz tó be ren de zés sel. 

w a be já ra ti aj tó ra és a név táb lá ra éssze rű csak a ve ze ték ne vün -
ket ki ír ni.

w ne nyis sunk aj tót éj sza ka, ha szo kat lan zajt hal lunk is, in kább
hív juk a rend őr sé get! 

w Tö re ked jünk jó vi szonyt, ba rát sá gos lég kört ki ala kí ta ni szom -
szé da ink kal, ha köl csö nö sen vi gyá zunk egy más tu laj do ná ra,
szá mos bűn cse lek ményt előz he tünk meg.    

Hamégisészleltük,hogysérelmünkrelakásbetöréstörtént:
w azon nal ér te sít sük a rend őr sé get, ne vár junk reg ge lig!
w a hely színt ne vál toz tas suk meg, ne ta ka rít sunk, ne tö röl jünk le

sem mit!

Figyeljünk embertársainkra, értékeinkre
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Minden kedden 
és pénteken:

Bagi tc ‘96 – kistarcsa vsv 3–3 (2–1)
Bag, 200 né ző. ve�zet�te: Mold ván i. /7; 5/ (Feith Zs., Szigecsán n.) 
BagI�tC�’96:�Ko lom pár B. 6–2=4 – Szénási i.7, Ko lom pár L. 6,
Haj dú p. 6 (nagy p. 0, 61. p.), nyá ri G. 7 – Tóth r. 7, Ma ros Sz. 7,
Bu dai K. 7,Hegedűs K. 8 (nyulászi a. 0, 87. p.) – Szekula F.7, Tóth
L. 6 (Láz ár L. 0, 69. p.). edző: Simó Lász ló. 
kIStarCSaI� vSC:� ribai r. 6 – Kő vá ri G. 6, Fe ke te G. 7,
Hauptman i. 5, Ke resz ti Gy. 5 (Krivánik Sz. 6, 56. p.) – Me ző fal vi
L. 5, Szalai G. 7 , Haeffner G. 6 (Burillák M. 0, 70. p.), Tóth V. 7 –
Fazekas G. 6–2=4, Má tyás T. 5 (Szé kely G. 6, 53.p.). Já�té�kos-edző:
Burillák Mi hály. 
gól: He ge dűs K. (2), Szekula F., ill. Szalai G., Tóth V., Fe ke te G.
Sár�ga�laP: Ko lom pár L., Szekula F., Tóth L., nagy p., ill. Kő vá ri
G., Hauptman i., MezőfalviL., Krivánik Sz. kI�ál�lít�va:Ko lom pár
B. a 87. perc ben (el lök te az el len fe lét), ill. Fa ze kas G. a 87. perc ben
(le fe jel te az el len fe lét). 
SIMó�láSzló: Ki fe je zet ten jól ját szot tunk az el ső fél idő ben és ak -
kor nem egy gól lal kel lett vol na ve zet nünk. a má so dik já ték rész ben
be ra gad tunk, és for dí tott a Kistarcsa, de po zi tí vum, hogy fel áll tunk.
Összes sé gé ben úgy ér zem, nyer nünk kel lett vol na. 
BUrIllák�MI�hály: Egy fél időt aján dé koz tunk a Bagnak. Saj nos
nem tud tunk fel pö rög ni, jót nem tu dok ar ról a 45 perc ről mon da -
ni. Ké sőbb na gyot ja vult a já té kunk, több zic ce rünk is volt, és az egy
pontra feltétlenül rászolgáltunk.

gödöllői eac – Bagi tc ‘96  0–3 (0–2)
gö�döl�lő, 100 né ző. Ve zet te: Koz ma Z. /8; 8/(Kéri i Z., Ké ri ii Z.)
gÖ�DÖl�lőI�eaC-SzIe:�Máthé T. 5 – HorkayL. 5 (Meny hárt p. 0,
65. p.), Lőrinczy Z. 5–2=3,Vitárius T. 4 (Tóth a. 5, a szü net ben),
Czuczor a.5 – rá kos B. 5, an gyal Z. 5, Veszely K. 5 (CsizmegZs.
0, 68. p.), Müller p. 4 (Busai B. 5, a szünetben)– Birszki B. 5,
Kurunczi D. 5 (Bán he gyi n. 0, 70.p.). edző: Sztriskó ist ván. 
BagI�tC�’96: Ko vács a 6 – Ko lom pár L. 7 (Hajdu p. 0, 73. p.), Ba -
logh J. 6, He ge dűs K. 6 (Tóth L.0, 65. p.), Szénási i. 6 – nyá ri G.
7, Tóth r. 7 (Szekula F. 0, 83. p.), Ma ros Sz. 7 (Láz ár L. 0, 81.p.),
Bu dai K. 7 – Cser nyák T. 7, nagy p. 6 (Sár mány V. 6, 59. p.). edző:
Simó Lász ló. 
gól: Ma ros Sz., nagy p., Cser nyák T. Sár�ga�laP: Veszely K.,
Lőrinczy Z., ill. Szénási i. kIállítva: Lőrinczy Z. a 88. perc ben
(a má so dik sár ga lap után). 
SztrISkó� IStváN: Kitűnő já ték ve ze tés mel lett meg ér de melt
bagi si ker szü le tett. Gra tu lá lok ne kik! 
SIMó�láSzló:�na gyon szim pa ti kus el len fe let győz tünk le. Gra -
tu lá lok a csa pa tom nak a há rom ponthoz, végre jól álltunk hozzá a
mérkõzéshez!

Bagi tc ‘96 – mogyoród 3–2 (2–0)
Bag,� 200 né ző. Ve zet te: Szedlák B. /8; 9/ (Czerovszki M.,
Todorovics J.) 
BagI�tC�’96: Endrődi p. 6 – Ba logh J. 7, He ge dűs K. 6 (Láz ár L.
0, 75. p.), Szénási i. 6 (Haj dú p. 6, 60. p.), nyá ri G. 8 – Tóth r. 8,
Ma ros Sz. 8, Bu dai K. 7, Cser nyák T. 6 – nagy p. 6 (Tóth L. 0,73.
p.), Szekula F. 6 (Boda J. 0, 85. p.). edző: Simó Lász ló. 
Mo�gyo�róD�kSk: Lövey T. 5 – nyárádi Z. 5 (Tőkésy r. 0, 85.
p.), Vasáros D. 5, pus kás Zs. 5, Dukon G. 5 – al bert á. 4, Sza ba -
dos p. 4, Kurucz p. 4 (Helembai T. 0, 82. p.), Szi tás a. 5 (Márity
M.0, 78. p.) – a. papadopuolusz 6, Ve res K. 5. edző: Dukon Bé la. 
gól: Ma ros Sz. (2), Szekula F., ill. Ve res K., a. papadopuolusz.
Sár�ga� laP: Ba logh J., He ge dűs K., Tóth r., nagy p., ill. a.
papadopuolusz, nyárádi Z., Vá sá ros D., Dukon G., al bert á.,
Kurucz p.

SIMó�láSzló: az el ső fél idő ben el kel lett vol na dön tet nünk
meccset, de sok hely ze tet ki hagy tunk. a má so dik já ték rész ben fér -
fi as küz de lem ben győz tük le a fel ja vu ló Mo gyo ró dot. Gra tu lá lok
a csa pat nak! 
DUkoN�BÉla:�na gyon saj ná lom ezt a mér kő zést, mert csak is sa -
ját ma gunk nak kö szön het jük a ve re sé get. az el ső fél idő ben na gyon
rossz fel fo gás ban fut bal loz tunk, bá tor ta la nul, vé de ke ző stí lus ban,
amit nem is kér tem a já té ko sa im tól. Ké sőbb azon ban ren dez tük a
so ro kat és az egy pont ra rá szol gál tunk volna. a já ték ké pe alap ján
az el ső fél idő a ha za i a ké volt, a má so dik a mi énk. Gra tu lá lok a
Bagnak a győ ze lem hez, nem ér dem te le nül győz tek! Saj nos sok a sé -
rül tünk, aki ket nem iga zán tu dunk pó tol ni.

iklad – Bagi tc ‘96  2–3 (1–1)
Iklad,�250 né ző. ve�zet�te: Janitz G. /6; 9/ (Ka ra p., Ber ki a.)
IklaD�kFC: Gedei K. 0 – Mayer p. 4, Vaigel G.5, Haj dú S. 5 (Ba -
lázs p. 0, 64. p.), Ké ke si r. 4 –Laukó M. 6, pálházi L. 3 (Blaubacher
M. 4, a szü net ben), Ecker B. 5, He ge dűs Cs. 5 – Fülep n. 5,
Styevkó G. 5. edző: Kis Lász ló. 
BagI�tC�’96: Endrődi p. 6 – Ba logh J. 8–2=6, He ge dűs K. 6 (Haj -
dú p. 0, 62. p.), Szénási i. 8,nyári G. 8 – Tóth r. 8, Ma ros Sz. 9,
Bu dai K. 8, Csernyák T. 6 – nagy B. 8 (Szekula F. 0, 88. p.), Tóth
L. 6 (Sár mány V. 0, 72. p.). edző: Simó Lász ló. gól: Gedei K. (11-
es ből), Fülep n., ill. BaloghJ., Ma ros Sz., Bu dai K. Sár�ga�laP:
Vaigel G., ill. nyá ri G., Csernyák T. kIállítva: Ba logh J. a 37.
perc ben (szán dé kos ke ze zé sért). 
kIS�láSzló:�Gyen ge szín vo na lú mér kő zé sen, a két ide ge sen ját -
szó csa pat kö zül a job ban aka ró Bag ke rült ki győz te sen. Le het,
megint nem kel lett vol na itt hon len ni, mert a múlt he ti tel je sít mé -
nyün ket nem tud tuk meg mu tat ni. aka rat gyen gén ját szot tunk... re -
mé lem, hogy a be ka pott po fon jó kor jött és a hát ra lé vő meccse ken
az ál ta lam el várt szin tet hoz zuk. 
BoDa�Já�NoS,�a�Bagi�tC�elnöke:�a csa pat  sok kal job ban akar ta a
győ zel met, mint az iklad. a jo gos ki ál lí tás után is a mi aka ra tunk ér vé -
nye sült, így tel je sen meg ér de melt győ zel met arat tunk. Si ke rün ket já té -
ko sunk nak, Szekula Fe renc nek ajánl juk, aki nek vá rat la nul el hunyt az
édes ap ja. Kö szön jük az iklad mérkõzés utáni szívélyes vendéglátását!

a tabeLLa áLLása oKtóber 8-án

csapat M GY D V LG KG GK p

1. erdőkertesi Se 8 6 0 2 29 16 +13 18

2. Vác-deákvár Se 8 6 0 2 18 10 +8 18

3. bagi tC ’96 8 5 1 2 27 15 +12 16
4. Iklad KFC 7 5 1 1 17 9 +8 16

5. Verőce Se 7 4 2 1 19 10 +9 14

6. Isaszegi Se 7 4 1 2 16 15 +1 13

7. Fortuna SC-Kismaros 7 4 0 3 12 11 +1 12

8. Aszód FC 7 3 2 2 14 13 +1 11

9. Mogyoród KSK 7 3 0 4 18 19 -1 9

10. Nagymaros FC 8 3 0 5 12 20 -8 9

11. Kistarcsai VSC 7 2 2 3 13 14 -1 8

12. Valkó KSK 8 1 3 4 12 14 -2 6

13. Galgahévíz SK 8 1 1 6 12 29 -17 4

14. Gödöllői eAC 6 0 3 3 10 17 -7 3

15. Püspökhatvan Se 7 0 0 7 8 25 -17 0

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

KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
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tóth gá bor
or szág gyű lé si kép vi se lő

te le fon: 06-30-9325-821
e-mail: toth.gabor@fidesz.hu

*

kép vi se lői fo ga dó órák: 
bag, Szent Im re u. 52. 
(Pol gár mes te ri Hi va tal) 

min den héten csü tör tökön dél előtt.
be je lent ke zés, elő ze tes 

időpontegyeztetés szükséges.

fogadóórák

Ba Ba-ma ma kluB
az óvodában!

szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, az aktuális

hónap minden 
második hétfőjén

16.30-tól!

kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzata  
szerkesztők: Könczöl rita, Baczoniné 
Felszeghy Katalin, Szabados tamás
nyomdai munkák: Prime Print Kft. 
megjelenik: 500 példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás: 
06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu
lapzárta: minden hónap utolsó napja

impresszum

a bagi igliCe napköziotthonos óvoda hírei

Fel�aJáN�láS�BaN�ho�Mo�kot�ho�zott az óvo dai ho mo ko zók fel töl té -
sé re Rá kó czi Pé ter vál lal ko zó. Ön zet len se gít sé gét ezútonisköszönjük. is mét
épít het nek nagy vá ra kat, ké szít het nek ho mok sü te mé nye ket a friss ho mok ban
a gyer me kek. Óvo da ve ze tő sé g

Szeretettelmeghívjuk
BagfaluaprajátésnagyjátazIglice
Óvodások bagigyermeklagzijába,
melyet2013.10.19-én,10órakor
tartunkazóvodaudvarán.Esősidőben
aművelődésiházbankerülmegrendezésre.

Vö�rös�hagy�ma,�fok�hagy�ma,�gyujjenek�a�lag�zi�ba,
Ka�na�lat�vil�lát�hoz�za�nak,�hogy�éhen�ne�hall�ja�nak.

2013. október 9–18-ig
tüdőszűrés lesz falunkban.

a vizsgálat helye: 
Bagi Polgármesteri Hivatal

pontos ideje: 
október 10-én, 11-én, 15-én,

17-én és 18-án 
délelőtt 8–14 óráig,

október 9-én, 14-én és 16-án
délután 12–18 óráig

A vizsgálathoz a személyi
igazolvány, a tB kártya,
valamint az előző évben

kapott tüdőszűrő igazolás
szükséges.

tüdőszűrés!

viCCturmix

Sak�koz�NI�le�het�Ne
Zsú folt busz ra nem fér fel egy fér fi. ide ge -
sen el ki ált ja ma gát:

– Men je nek már bel jebb, annyi hely
van még ott, hogy sak koz ni le het ne!

Er re a vá lasz: Jöj jön csak jó em ber,
úgy is hi ány zik egy pa raszt! 

keDveNC
– Mi a kan ni bál gye rek ked venc sütije?
– a térd ka lács!

JeaN
– Jean, te gyen a tűz re!
– Szé kes től, uram?

kÖzügy�
a polgármester összefut a cigánnyal és
mondja neki:

– Te cigány, hát miért nem segítesz a
többieknek és mégy ki a gátra dolgozni?
Hamarosan mindnyájunkat elönt a Tisza!

– Drága polgármester úr, mondja
már meg nekem, hogy ez közügy vagy
ma gán ügy?

– Közügy ez bizony!
– na látja polgármester úr, a köz -

ügyektől én 5 évre el vagyok tiltva!

hoBBI
Leonyid Brezsnyevet egyszer megkérdezte
egy riporter: 

– Mondja, Brezsnyev elvtárs, mi az ön
hobbija? 

– rólam szóló vicceket gyűjtök. 
– És sok van? 
– Hogyne, már két láger tele van velük.

MeS�ter�
a Mes ter áll de ré kig a szar ban. Kér egy fo -
gót a se géd től, aki a csa tor na szé lén gug -
gol va be ad ja ne ki. a Mes ter nagy le ve gőt
vesz, be fog ja az or rát, le bu kik és iga zít va -
la mit. Fel jön, kér egy ka la pá csot, le bu kik,
iga zít va la mit. Ez így megy egy da ra big,

míg el nem ké szül. a Mes ter ki jön, csö pög
ró la a ma té ria, és oda szól a se géd nek: 
– na lá tod fi am, ha ta nul tál vol na, nem
kel le ne egész éle ted ben csak a szer szá mo -
kat ado gat nod! 

húS�vÉt�előtt�
Kis gye re kek gyón nak Hús vét előtt. Be -
megy a gyón ta tó fül ké be az el ső, meg vall -
ja bű ne it, és ez zel zár ja: „be dob tam a víz -
be a tök ma got”. a plé bá nos nem ér ti, de
nem kér dez rá.

Jön a kö vet ke ző gye rek, az is meg vall -
ja, hogy be dob ta a víz be a tök ma got, s ez
így megy to vább, míg az utol só gye rek nem
em lí ti ezt a bűnt. a plé bá nos rá kér dez:

– Te nem dob tad víz be a tök ma got?
– nem – fe le li a gye rek – én va gyok

Tök mag! 

MeSe
– Mi a kommunista mese vége? 
– ??? 
– aki nem hiszi, annak utána járnak.

Magyar�FoCI
– Mit ért volna el a Magyar válogatott a
VB-n, ha kijutott volna?

– ???
– az első visszajövő gépet.

a�koMMUNIzMUS�7�CSoDáJa
1. Mindenkinek volt munkája. 
2. Bár mindenkinek volt munkája, senki

sem csinált semmit. 
3. Bár senki sem csinált semmit, 

a tervet 100% fölött teljesítették. 
4. Bár a tervet 100% fölött teljesítették,

mégsem lehetett semmit kapni. 
5. Bár nem lehetett semmit kapni, 

mindenkinek megvolt mindene. 
6. Bár mindenkinek megvolt mindene,

mégis mindenki lopott. 
7. Bár mindenki lopott, mégsem hiány-

zott soha semmi.       (forrás:vicc.net)


