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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

a tartalomból

Önkormányzati hírek

2013. szeptember 26-án Bag
Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületi ülést tartott, melyen több
napirendi pontot is tárgyaltak.
/2–3. oldal

Szent Mihály-nap

Általános iskolánk Szent Mihálynapjáról mezei futóversenyből,
sor- és akadályversenyből álló
programsorozattal 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

Mária-nap 10. alkalommal

Éppen10évevoltamárahagyománnyáváltMária-napiünnepfalunkban.
Idénaművelődésiházbahívtákmegmindazokat,akikmárakezdeteknél
segítették az ünnep szervezését, lebonyolítását, valamint minden kedves
érdeklődőt.
Folytatás a 3. oldalon

Meghívó
Szeretettelvárunkmindenkit az1956-osforradalom
ésszabadságharcemlékünnepélyére2013.október23-án,
16órakoraHősökterén,aholszoboravatással
egybekötöttmegemlékezéstéskoszorúzásttartunk.
Bag Nagyközség Önkormányzata
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az önkormányzat hírei
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete
szeptember26-ántestületiülésttartott,aholazalábbitémákatvitattákmegaképviselők.

Beszámolóazönkormányzat2013.elsőfélévi
pénzforgalmáról

a 2013-as költségvetési év gazdálkodásának első félévi
könyvviteli zárása június 30-án megtörtént, ennek alapján a
képviselő-testület átvizsgálta, hogyan alakultak a bevételek
és kiadások. Bag nagyközség Önkormányzat pénzügyi
tervében eredeti előirányzatként 439 049 000 Ft bevételt,
439049000Ftkiadást tervezett.
a bevételek területén a következőképp alakult a féléves
mérleg: működési bevételként bérleti díjak, sírhely megváltások, közterület használati- és szolgáltatási díjak, lakbérek,
étkezési díj bevételek, szemétdíj bevétele jelentkezett. az
iparűzési adó bevétele 49 százalékban teljesült, a gépjárműadó bevétel pedig időarányosan 50 százalékban. Talajterhelési díjból 3 267 000 Ft. összeg folyt be.
a kiadások oldalán jelentkeztek: a személyi juttatások és
munkaadókat terhelő járulékok.
ide tartoznak a bérjellegű költségek: az alapilletmények,
pótlékok, juttatások, a megbízási jogviszonyban lévők költsége, prémium évesek illetménye, képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja.
Dologi és egyéb folyó kiadásként a beszerzések, a napi működéshez felmerülő költségek jelentkeztek. a szolgáltatási díjak, karbantartási- és javítási szolgáltatások, rétes-fesztivál költségei, a tornacsarnokban az ajtó- és ablakpántok cseréje, OSB
lapok vásárlása, étkezési költségek, szemétszállítási költségek.
a kiadási oldalt terhelte az ügyvédi díj, posta költségek,
bankköltségek, térfigyelő rendszer üzemeltetési kiadása, biztosítási díjak, valamint a társadalom és szociálpolitikai juttatások támogatások, a szociális ellátásban részesülők támogatásai, valamint a ravatalozó felújítási és az akadálymentesítés
pályázati költsége, és a térfigyelő kamerahálózat bővítése.

Aköltségvetésirendeletétmódosítása

2013. január 1-je és június 30-a között pótelőirányzatként
biztosított normatívák miatt az 1/2013. (ii.28.) számú költségvetési rendelet 1 paragrafusában megállapított kiadási főösszeget 22 181 000 forinttal, a bevételi főösszeget 22 181 000
forinttal a képviselő-testület megemeli, így a módosított kiadási főösszeg 461 230 000 Ft lett (melyből a működési kiadás
450 182 000 Ft, a felhalmozási kiadás pedig 11 048 000 Ft),
a bevételi főösszeg pedig 461 230 000 Ft (melyből működési bevétel 461 230 000 Ft felhalmozási bevétel pedig 0 Ft).

IgliceNapköziOtthonosÓvodaPedagógiai
Programja

a nemzeti Köznevelésről szóló törvény előírásának megfelelően az óvoda elkészítette végleges helyi pedagógiai programját. a pedagógiai program egyrészt bemutatja az óvoda munkáját, és az óvodai nevelés általános feladatait, az erkölcsi és
közösségi nevelési módozatokat, meghatározza a személyi és
tárgyi feltételeket, az óvodai élet megszervezését, kitérve a
napirendekre. részletesen bemutatja az óvoda pedagógiai
feladatait, a megvalósítandó tanulási folyamatokat. az iglice
napközi Otthonos Óvoda nagy hangsúlyt helyez a hagyo-

mányőrzésre, és ezt beépíti a nevelőmunkába, a néptánc, a
zene és a kézműves foglalkozásokba. Lefekteti a gyermekvédelmi feladatokat, amely magába foglalja az ezzel kapcsolatos
teendőket, és kapcsolatot alakít az érintett intézményekkel,
és a szülőkkel. a képviselő-testület elfogadta az iglice napközi Otthonos Óvoda 2013. évi helyi pedagógiai programját.

Beszámolóa2012.évigyermekjóléti
ésgyermekvédelmifeladatokról

Minden évben köteles az polgármesteri hivatal és a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat beszámolni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok előző évben végzett feladatairól. az idei beszámoló ebben a formában utolsó, hiszen a polgármesteri hivatalból a járási hivatalba került a
gyermekvédelmi feladatok nagy része. a beszámoló tartalmazza a jelzőrendszerek működését azok beszámolóját, ehhez kapcsolódóan, a családlátogatásokat, a különböző szülői kapcsolatokat, egészségügyi ellátásra vonatkozó adatokat. a beszámolóból kiderült, hogy a gyermekvédelem terén nagyon sok feladat hárult és hárul a mai napig is a szolgálat munkatársaira. a szolgálat kiemelten együttműködik a
pedagógiai Szakszolgálattal, a Bagázs Közhasznú Egyesülettel, az óvodával, iskolával, a védőnőkkel és háziorvosokkal.
Munkánkat úgy igyekeznek elvégezni – amint az a beszámolóból is kiderül, hogy egyre több családot, illetve gyermeket
tudjanak jobb életkörülmények közé segíteni, juttatni. a
képviselő-testület elfogadta a 2012. évi beszámolót a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, intézkedésekről.

BursaHungaricafelsőoktatásiönkormányzati
ösztöndíj

Mint minden évben, most is lehetőség nyílik arra, hogy az
arra rászorult, felsőoktatásban résztvevő fiatalok havi ösztöndíjban részesüljenek. az ösztöndíj az 5/2007.(iii.26.)
Kormányrendelet alapján kerül megállapításra. az intézményi hozzájárulás maximum 5000 Ft/fő/hó lehet. az önkormányzat ehhez adhat további összeget. az eddigi évek során
a havi 5000/Ft/fő pénzösszeget biztosította a képviselő-testület a pályázó diákok részére. a testületi döntést és a csatlakozási igényt 2013. október 6-ig kell meghozni, majd a pályázati feltételeket ezután kifüggeszteni és a helyben szokásos módon kihirdetni. a képviselő-testület azt a határozatot
hozta, hogy részt kíván venni a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázaton. a pályázók részére személyenként 5000 Ft/fő/hó összeget biztosít, melyet az
intézményi támogatás kifizetési rendszerével azonos módon
fizet ki a 2013. évi és a 2014. évi költségvetésben előirányzott szociális keret terhére.

BAGázsKözhasznúEgyesületkérelmeagyag
elszállítására

a BaGázs Közhasznú Egyesület kérelmet nyújtotta be hivatalunkhoz, mert szeretnének vályog készítéséhez kb. 3m3
agyagot kitermelni és felhasználni a roma telepen lévő, lepusztult, vályogból épült házak felújításához. a kitermeléshez kiszemelt telek önkormányzati tulajdonban van, semmire nem használt, bokrokkal, gazzal benőtt terület, az illegális
crosspálya telep felöli lábához közel van, de a védett gyurgyalagok fészkelő helyétől már távol.
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kÖzÉlet

Bag nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete
engedélyezte a BaGázs Közhasznú Egyesületnek, hogy a
szükséges mennyiségű, kb. 3m3 agyagot a nagymező utca
végén lévő, használaton kívüli önkormányzati tulajdonban
lévő telekről kitermeljék.

Helyiesélyegyenlőségiprogram

a képviselő-testület elfogadta a település helyi esélyegyenlőségi programját, amely a romák, a mélyszegénységben élők,
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a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők esélyegyenlősége terén 5-5, azaz 25 intézkedési tervet dolgozott ki.
a terv ezen kívül tartalmazza még a falu történetét, táblázatokat és grafikonokat a jelenlegi szociális mutatókról, a romák
helyzetéről, az öregedési indexről, a nők helyzetérőlt. a program kiemeli a BaGázs jelenlétét a telepen mint az esélyegyenlőség megvalósításának lényeges elemét. a terv elfogadása fontos volt, mert sok esetben csak akkor tud az önkormányzat pályázni, ha rendelkezik ilyen programmal.
kr.

a Himnusz eléneklése után Karácsondi Mihály atya szavai következtek. áttekintette az ünnep történelmi hátterét,
valamint azt, hányszor indult hadba és győzött magyar sereg
„Mária segíts!” felkiáltással. Hozzátette, hogy ma is fontos
ez a mondat, hiszen nekünk, emberek ma is szükségünk van
Mária, égi édesanyánk segítségére, hogy megszabaduljunk
bűneinktől, és igaz keresztényként éljük életünket.
Majd Antal Istvánné felszólalása következett, aki a piros
Bagért Egyesület áldozatos munkájáról beszélt. Elmondta,
hogy tíz éve az akkori polgári kör elgondolkozott azon, hogyan lehetne a bagi embereket összefogni, és így született
meg a Kisasszony-napi ünnep gondolata. a polgári körből
azóta megalakult a piros Bagért Egyesület, amely politikamentesen működik, a cselekvő szülőföld-, lakóhelyszeretet
mintájaként. Ha kell részt vesz a művelődési ház körüli teendőkben, a petőfi-forrás tisztításában, emlékműállításban
vagy éppen a faluban található tizennégy kereszt valamelyikének kereszt felújításában.
Ezek után Basa Panka néni énekelt, majd antal istvánné,
Baczoniné Felszeghy Katalin és Fenyvesi Lászlóné a Bag terü-

letén található tizennégy kereszt történetét osztotta meg a jelenlévőkkel (A történetet a későbbi lapszámokban közöljük).
nem maradhatott el a Mária nevet viselők köszöntése
sem, valamint a Szinkron nyugdíjas Egyesület vegyes karának műsora sem. Ők gyönyörű szép Mária-énekeket
adtak elő.
Minden egykori és jelenlegi segítő, akik a Kisasszony-napok szervezésében, lebonyolításában az elmúlt tíz évben segítettek emléklapot vehettek át köszönő szavak kíséretében.
az ünnep hivatalos része Tóth Gábor polgármester úr szavaival ért véget, aki kiemelte a piros Bagért Egyesület áldozatos munkájának fontosságát, mert a gyökerek minden ember
életében nagyon fontosak, és az egyesület nagyon sokat tesz
azért, hogy minden bagi tudja honnan jön, hogy a múlt fundamentumai elevenek maradjanak. Kiemelte annak fontosságát, hogy jó lenne minél több fiatalt is bevonni az egyesület munkájába, hogy legyen, aki e megőrző munkát tovább
folytatja majd. az ünnep Fenyvesi László vezetésével elkészült finom estebéd elfogyasztásával, vidám beszélgetéssel
zárult.
-kr-

Fotó: Könczöl Rita

mária-nap 10. alkalommal (folytatás az 1. oldalról)
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arany János általános iskola és alapfokú művészeti iskola hírei

Szent Mihály-napi teljesítménypróba

Fotó: a szerző

IskolánkaSzentMihálynapjáhozlegközelebbesőtanításinapon(idénszeptember30-án,hétfőn)tartottamegazünnephez
kapcsolódóprogramsorozatát,amelybenazalsótagozatosoka„trockás”-onsorversenyekenvettekrészt,afelsőtagozatosok
pedigházimezeifutóversenyenésazaztkövetőfeladatmegoldóállomásokbejárásán.

SzentMihály-napafelsőtagozatosoknál

a felső tagozatosok futóverseny-útvonala az iskolát övező
utcák (Szent andrás utca–Temető-dűlő) voltak, amelyet az
5-6. osztályosoknak kétszer, a nagyobbaknak pedig háromszor kellett teljesíteniük. a lelkes résztvevők közül az alábbiak
érték el a megtisztelő dobogós helyezést:
5-6.osztályosfiúkközül:1. Jónás Tamás (6.a), 2.
Gyursánszky Máté (6.a), 3. Sára Milán (6.a).
5-6.osztályoslányokközül: 1. Gáspár rebeka (6.a), 2.
paltán Csenge (6.a), 3. Ódor ágota (5.b).
7-8.osztályosfiúkközül: 1. Oláh Zserald (8.a), 2. Kovács
Dániel (7.a), 3. ajtai pál (8.b).
7-8.osztályoslányokközül:1. Székely Bernadett (8.a), 2.
Sándor Orsolya (8.b), 3. Vidák ramóna (7.a).

a feladatmegoldó állomások kialakítása az osztálytermekben és a tornacsarnokban történt, ahol a hatékony lebonyolítás érdekében az 5-6. és a 7-8. évfolyamok azonos feladatsorokat kaptak, ám külön helyszíneken.
az egyik állomáson a Mihály névvel kapcsolatos híres
emberekről kitöltendő totó, vagy az ünneppel kapcsolatos
közmondások jelentésükkel való párosítása várta a fiatalokat, továbbá szövegfeldolgozós, képkirakós (Szent Mihály
arkangyal), helységnév-kiegészítős feladatok megoldása. Ezt
követően az őszi ehető növények neveivel való megismerkedés és szójátékok (pl. – ú o o = húsos som) vették kezdetét.
Egy következő tanteremben a kukorica, mint kultúrnövény került megismerésre (növekedésétől és a részeitől
kezdve a felhasználásáig bezárólag) különféle érdekes feladatok segítségével. a tanulók a régi korok „büntetőeszközét”, a kukoricán térdelést is kipróbálhatták, vagy az
asszonyok régi munkáját, a kukoricamorzsolást, amely feledhetetlen élményt nyújtott a résztvevőknek.
Egy másik állomáson a „vásár” fogalmát tisztázhatták a
gyermekek, valamint az ahhoz fűződő kifejezéseket (pl. településnevek – HódmezőVáSárhely, stb.) és eszközöket (pl.
pénzfajták, vásárfia, stb.). a feladatok közé tartozott a vásározási szokásokhoz kapcsolódó szólások és közmondások jelentéseikkel való párosítása.
a sportversenyek alapját a célbadobás jelentette (akárcsak
a „főhős” történetében). Egy „rakétát” kellett a magasléc felett áthajítani az előre lefektetett szőnyegre 10 pontért, majd
3-3 labdát 1, 3 vagy 5-pontos céltáblába dobni.
a gyermekek és tanárok egyaránt nagyon élvezték a sokrétű, Szent Mihály ünnepéhez kapcsolódó történetek és népi
hagyományok játékos formában való megismerését, amely sokáig még beszédtéma maradt közöttük.
Romfa Ágnes Zsuzsanna
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SzentMihály-napazSNItagozaton

Kicsit tartottunk tőle, hogy Gyetván Orsolya tanárnő távozása miatt a gyerekek nem lesznek lelkesek, de kellemesen csalódtunk. a 26 gyermek közül 24-en jöttek el, egy kislány betegség miatt maradt távol, Oláh Dominik volt az, aki reggel
nem volt a gyülekező helyszínén, de később csatlakozott ő is
hozzánk, így 25-en voltunk. Eredetileg a telep mögötti fenyvesbe készültünk, de a szarvasbőgés miatt inkább a crosspálya
felé vettük az irányt. Mikor kiértünk, a gyerekek megreggeliztek, majd különböző feladatokat kaptak, melyekben aktívan, lelkesen vettek részt: Volt puzzle (szétvágott képek kirakása), futóverseny, összekötözött lábbal célbafutás, célbadobás. a szél közben nagyon erősen kezdett fújni, sokan fáztak,
ezért 11 órakor elindultunk visszafelé. Összegezve elmondhatjuk, hogy sikeres napot zártunk.
Ribánszky Mónika

SzentMihály-napazalsótagozatosoknál

iskolánkban hagyomány a Szent Mihály-napi megemlékezés.
Ebben az évben előzetes feladata volt a gyerekeknek: a fénykard című történet megismerése. a gyerekek osztálykeretben
ismerkedtek meg Szent Mihály és a lovag legendájával. Előzetes
feladatuk volt még egy menetlevél készítése a szeptember 30-i
teljesítménypróbára. a teljesítménypróbán 8 helyszínen kellett
az akadályokat leküzdeniük évfolyamonként. próbatételek voltak: a megismert legenda eseményeit kellett sorrendbe rakniuk,
Szent Mihályról készített puzzle darabjait illesztették képpé,
volt sárkánytojás keresés, dárdahajítás, szigetes játék, gátfutás,
mocsárjárás, dobás sárkányfejekre. a helyszíneken a tanító nénik segítették a tanulókat a feladat elvégzésében. a teljesítménypróba szervezéséért Deák Márta és Lévai andrásné volt a felelős. a kedvező időjárás és az érdekes feladatok emlékezetessé
tették a gyermekek számára ezt a napot.
Lévai Andrásné

KÖSZÖnJüK, naGyOn KÖSZÖnJüK!
KedvesOlvasók!Ígéretemhezhíven(Szásziné Győri Éva) megpróbálomösszegeznimindaztajót,amiazutóbbiévekben
iskolánkban,iskolánkért,azitttanulógyerekekérttörtént.
az iskolák egy része az elmúlt években folyamatosan átalakult. Szerencsére az állami támogatásnak és a helyi vezetésnek köszönhetően a Bagi arany János általános iskola és
alapfokú Művészeti iskola 2009-ben új formában, megújult
külsővel kerülhetett átadásra az akkori igazgató úrnak,
Fodor Mihálynak.
Sajnos az igazgató úr nem sokáig örülhetett az új épületnek, pedig az iskolavezetésnek, az iskola dolgozóinak és a tanulóknak nem volt egyszerű a dolga az átalakítási munkálatok alatt.
Nagy Jánosné igazgatóhelyettes – megbízott igazgatóirányításával igazi, XXi. századi körülmények között kezdődhetett a 2009/2010-es tanév. a korszerűgépekkelberendezettszámítástechnikaterem már várta a tanulni vágyókat.
2010 augusztusában vettem át az intézmény vezetését. Ebben az évben a Bonifác alapítvány jótékonyságibált rendezett, majd a bál bevételéből és a befolyt 1%-okból szaletlit épí-

tett az iskola udvarára, melyben akár egy teljes osztály is elfér.
Folyamatosan pályáztunk az ipr (hátrányos helyzetű gyerekek osztályban való nevelését támogató) programban elnyerhető támogatásra. 4 félévben sikerült is nyernünk. Ennek keretében nemcsak a gyerekek iskoláztatását tudtuk
megkönnyíteni, hanem néhány terembútorzatát is ki tudtuk
cserélni. Ebben továbbra is segítségünkre volt a Bonifácalapítvány. így mostanra minden termünkben (a nagy épületben) újpadokvannak.
Továbbra is őrizzük hagyományainkat. Minden évben
megtartottuk (idén október 12-én tartjuk!) a szüreti és farsangi bálokat. részesei voltunk a március 15-ei fáklyás felvonulásoknak, községi ünnepségeknek, de ott voltunk a falunapokon is. Segítségünkkel sikeresnek mondható jótékonyságirendezvényvolt az aszódi SZTK javára.
De semmi sincs önmagában: a szüretibálok lebonyolításában, a táncok betanításában, a ruhák kölcsönzésében a
MuharayelemérNépiegyüttestagjainak segítségét kértük
és kaptuk meg.
a lovaskocsikat(hintókat) helyiéskörnyékbelivállalkozókbiztosították.
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Karácsondi Mihály atya tanévnyitó miséin kéri iskolánkra
az áldást, ünnepségeinken szenteli a kenyeret, nyári táborok
szervezésével igyekszik megakadályozni a nyári csellengést.
Antal István a Dózsa György Művelődési Házban tartott
rendezvényeinken hangosít.
a 2012/13-as tanévben márványtáblát kaptunk az
1962-ben elballagó 8.b osztálytól, amely azóta is kedvelt
„zarándokhelye” az osztálytalálkozóknak.
a mindennapi életben nagy segítségünkre van Balatoni
Gyöngyike doktornő és Szabó Melánia doktornő. Tóth S.
Anna védőnő a folyamatos ellenőrzések miatt gyakori vendég iskolánkban.
Szerencsére a Malsfeldből – Nyerges László és Urbauer
Zsolt jóvoltából – kapott tolókocsiraésbetegágyra még nem
volt szükségünk. Használtuk viszont a pingpongasztalt, amit
Friedhelm Kürpicktől kaptunk.
Pávics László és Vidák Kinga annak ellenére, hogy nem az
iskola dolgozói, mégis olyanok velünk, mintha a mieink lennének. nagyon jól együtt lehet velük dolgozni.
Ha valamilyen munkavégzésre van szükségünk, akkor
Mondok Ervintől kérünk és kapunk embereket, akik Kádár
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Péternek besegítenek. Szerencsére jól dolgozik Lakatos Sándor gyermekkísérő is, aki nemcsak az otthonuk és az iskola
között figyel a gyerekekre, hanem a kapcsolatot is tartja az
iskola és a telepi szülők között.
(folytatjuk)

Élő rózsafüzér a Galga völgyében

2013.szeptember14-én,aSzentkeresztfelmagasztalásának
ünnepén,holszitáló,holszakadóesőbenzarándokoltavégig a több mint 20 kilométeres távot a galga völgyében
aszód,Bag,hévízgyörk,galgahévíz,turaéskartalrómai
katolikusnépe.
a zarándokok számára megjelentetett imafüzet bevezetőjében többek között ezt írja Karácsondi Mihály, bagi plébános
atya: „Most induló zarándoklatunkkal az a célunk, hogy a
bűn és a világ által ütött sebek gyógyulását elősegítsük, minél inkább megakadályozzuk az újabb sebek keletkezését itt,
a saját környezetünkben és egész hazánkban is. Ugyanakkor
szeretnénk azért is imádkozni, hogy képesek legyünk gyermekeink, a jövő nemzedék lelkét tisztán megőrizni a világ és
a bűn szennyétől.”
a zarándoklatra több településről indultak a hívek és két
találkozási ponton csatlakoztak, hogy együtt haladjanak tovább. az útra kelőket a helybeli plébános atyák bocsátották
el, és minden településen harangzúgás fogadta őket.

az aszódiakat és a nyugatról jövőket Bagon várták a templomban, ahonnan együtt indultak Hévízgyörkre, hogy ott
Tura, Galgahévíz és Hévízgyörk népével egyesülve induljon
tovább a menet Kartalra.
Kartalról aszód-Szentkeresztre majd aszódra tartott a
zarándoklat. a nap végén, a változó számú zarándok – sokan csak a településhatáron fogadták és addig kísérték a menetet – a települések között gyalogosan járta a „rózsafüzért”,
és Bagon szentmisével fejezte be egész napos útját.
ahogy mondani szokás, héttől hetvenhét éves korig mindenki gyalogolt, dagasztotta a löszös patakvölgy és domboldalak sarát.
Zengtek az énekek, és messzire szállt a közös imádság
hangja, mert szólt a „zarándok rádió”, működött a mobil
hangosítás. a zarándoklat vezetője a Galgahévízen szolgáló
lengyel szalvatoriánus szerzetes Szaniszló atya volt, aki az út
során a rózsafüzérről és a vallásos elmélkedésről tartott előadást és beszélt a több éve zajló, Lengyelországba tartó zarándoklatokról is. a hívek tanúságtételei is elhangoztak a
„zarándok rádióban”, majd ismételten imák és énekek szálltak a magasba a teremtő Úristen felé!
a rózsafüzér zarándoklat állomáshelyein a hívek és a karitász helyi szervezetének aktivistái gondoskodtak pogácsáról, zsíros kenyérről és vízről, hogy az úton lévők pótolhassák az elveszett energiát.
a nap végén, este hét órakor, hálaadó szentmisével ért
véget a nem kis megpróbáltatást hozó egész napos út.
Klamár Zoltán
ezúton köszönJük meg mindenki segítségét, aki
hozzájárult a zarándoklat megvalósításához, kiemelten
is a Szent Rita Karitászcsoportnak, a Tuti Ostyának, a
Gergely Tésztának és Németh Jánosnak.
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az imáról (2. rész) KérjeteK éS AdNAK NeKteK… (Mt 7,7)

Október – Mindszent hava
1.Októberarózsafüzérhónapja

a rózsafüzér egy tárgy, segédeszköz ismétlődö imák tagolására. imádkozását Szent Domonkos alakította ki és terjesztette el a középkorban. nevét onnan kapta, hogy az első
imaláncot Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készítette el a Szűzanya számára. a XiX. század végétől vált szokássá októberben a napi elimádkozása. Ez a hagyomány Bagon
is él, hiszen október hónap minden napján közösen elimádkozzuk a rózsafüzért a szentmise előtt. az utóbbi években falunkban gyerekek és fiatalok imádkozzák elő. négy fajtája
van: örvendetes, fájdalmas, dicsőséges és világosságos. az általam talált legeslegrégebbi bevezető énekekből emeltem ki
egy-egy versszakot.
Örvendetes: Örvendetes olvasóddal, Mária tisztelünk. áldott méhed gyümölcsével, Jézussal üdvözlünk. Kit szűz méhedbe fogadtál, és mégis szűz
maradtál: üdvözlégy Mária!
Fájdalmas: Bíbor-piros szép rózsákból készítsünk gyászkoronát. Koronázzuk meg részvétellel a fájdalmas Szűzanyát, Keseregjünk Máriával a kesergő anyával.
Dicsőséges: Énekeljünk dicsőséget e szent olvasóban, Mert
üdvözítőnk, ki meghalt, feltámadt valóban. a
váltságot bevégezte, szent atyját megengesztelte: Urunk Jézus Krisztus!

a rószafüzéreknek napjainkban is nagyon fontosaknak és
jelenlévőknek kéne lenniük. a hosszúságuk és tartalamuk
mély gondolatokat idéz elő bennünk, amely segíthet dönteni az élet nehéz perceiben. Ugyanakkor a jó tulajdonságainkban való növekedést is sürgetik, hisz példát állítanak azáltal,
hogy Jézus életét foglalják össze. Két különleges éneket
emelnék ki, amik az imádkozására buzdítanak:
Jertek Szűz Mária gyermekei
Szent olvasóval Őt köszönteni:
Máriát, a rózsák legszebbik rózsáját
Szent olvasónk égi királynéját!
Nyitva áll kapuja szép kertjének.
Kitárt karjaival híveinek
Szentséges titkait íme osztogatatja,
Szent olvasónk égi királynéja.
Jertek köszöntjük meg a szombati napot,
melyet Szűz Mária magának választott.
Szombat Szűz Mária napja, mert magának választotta,
jaj de boldog ember, aki azt megtartja.
Egy gyönyörű kertbe vezetlek titeket, amelyben
sohasem el nem tévedhetek,
mert Úr Jézus a kertésze, Mária a kertésznője,
Szent Domonkos atyánk a gondviselője.

2.SzentVendel(Október20.)

Szent Vendel egy skót herceg volt (V-Vi. század), így megadathatott volna neki a pompás és tékozló életforma. Ő
azonban elhagyta az udvarát, és a kolduló pásztoréletet választotta. Tudta ugyanis, mi az ő hivatása, vállalta annak nehézségeit; bátran éltek benne Jézus szavai: „aki utánam akar
jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét,
és úgy kövessen engem!” (Lk 9, 23) Különösen az állatok
védelmezője volt, már éltében is sokak vitték hozzá a jószágukat, hogy megáldja azokat. Sokáig nagy tisztelet övezte,
ami a pásztorlét illetve a házi állattartás elhagyásával alábbhagyott. azonban a múlt század elején (1912) még énekeltek hozzá kérve áldását. (dallam: KH 109)
Szent Vendel, Isten szolgája, pásztor életnek példája
Vadon szülötte s nevelete szelíd bárány!
Csodánk lettél a mezőnek zöld oltárán.
Kihajtottál a mezőre, a virágos legelőre,
Midőn a nyáj földön legelet, te az égen,
Eljegyzett, mert megkegyelt az ég régen.
(…)
Szent szemed rólunk ne vedd el, könyörgésünket fogadd el,
Kérd az Istent, hogy tartsa meg karjainkat,
Bár esztelen, de büntelen barmainkat.
aMEn
Volter Domonkos
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KÓrÓGyi ZEnÉSZTaLáKOZÓn a

kórógy

havalakiközelegyévvelezelőttmegkérdezitőlemhol,isvan
kórógy, tanácstalanul megvontam volna a vállamat, hogy
nem tudom. Nos pont egy évvel ezelőtt találtam a Facebookonegyaranycsárdáskorognevűzenekart.zenekarrévénahogyazlenniszokottrákattintottamazoldalukra.ezen
kattintástkövetőnindultelazismeretségagalgaexpressés
azaranycsárdásközött,melyavégénbarátsággalvégződött.
Nadelássukcsakazegésztörténetiségifolyamatot,melytetőpontjaakórógyizenésztalálkozóbanteljesedettki.
Tudni kell azt, hogy a zenészek többnyire igencsak érdekes
figurák, és bár nehezen vallják be, de meglepően rendszeresen
és módszeresen nézegetik a különféle kollégák és zenekarok
munkásságát.
Esetünkben is így volt, ami végül odáig jutott, hogy nemcsak nézegetés és zenehallgatásban merült ki az érdeklődés,
hanem abban is, hogy előbb-utóbb levelezés alakult ki közöttünk. Ez kiterjedt a hangszerekre, repertoárra, és a végén
egy zenésztalálkozó gondolatára is, melyről nem is tudtuk,
hogy több éves múltra vezethető vissza. pont Hévízen kúráltam magam idén februárban, amikor Cserepes Zoli barátom
– aki egyébként az aranycsárdás dobosa – felvetette a témát,
hogyha úgy adódik, akkor elmennénk-e hozzájuk zenésztalálkozóra Kórógyra valamikor szeptemberben. rávágtam,
hogy hát persze. innét telt-múlt az idő, mígnem július közepén ismét szóba jött a zenésztalálkozó, ekkor már konkrét
időponttal, mely szeptember 7-e volt. idén valami oknál fogva erre a dátumra egyáltalán nem kerestek egészen addig,
amíg le nem fixáltuk, hogy megyünk. Mondani sem kell, abban a pillanatban két lakodalom megrendelést mondtunk le,
mivel – igaz hogy csak szóban –, de elígérkeztünk Kórógyra.
Mivel itt még nem jártunk, fogalmunk sem volt hogy milyen
felszerelésre lesz szükségünk, így azon elmélkedtünk, hogy
hogyan tudunk oda mint az öten felszerelésünkkel együtt
egy autóval eljutni. Elkezdődött a szponzor keresés. néhány
vállalat, Bag nagyközség Önkormányzata és a menedzserünk közbenjárásával végül kaptunk egy 9 személyes kisbuszt, amivel kényelmesen útnak indultunk a 336 km-re, a
horvát határon túl lévő Kórógyra. Már magának az utazásnak meg volt a varázsa, jókedvvel szeltük a kilométereket. a

határon mindenféle gond nélkül
átkeltünk, és 23 órára célhoz értünk. Cserepes Zoli várt minket a
református templom melletti vendégháznál, melyet azon nyomban el is foglaltunk. alvásról aligha volt szó, mert hajnalig beszélgettünk.
reggel, miután az útra magunkkal hozott fasírozott nagy részét bekebeleztük, elindultunk a Classic kávézóba. Gyönyörű napsütéses időben ballagtunk át egyenpólóban a kb. 200
méterre lévő kávézóhoz, és útközben megállapítottuk, hogy
itt bizony rend, tisztaság van. nincsenek eldobott csikkek,
szemét, a füvet egyenletesre rágták a csacsik, és különféle háziállatok. a dísznek kirakott régi stráfkocsikat szépen lefestették, a télire szánt tűzifa pedig szépen, katonás rendben
díszeleg a házak előtt. Követendő példának tartom mindezt.
a kávézóban már felállítottak egy nagy rendezvénysátort,
melyben éppen az aranycsárdás együttes telepítette be a hangosítást. Látván, hogy fényből, hangból van bőven arra az elhatározásra jutunk, hogy csak a hangszereinket és a keverőpultunkat fogjuk használni. ismerkedés után visszamentünk a
szállásunkra, ahol a szomszédos református tiszteletes János
tiszteletes várt minket. Bemutatkozás után áthívott valamennyiünket egy jó török kávéra a paplak udvarán lévő filagóriába. Természetesen elfogadtuk a meghívást. a kávé szürcsölgetése mellett a helyi viszonyokról és a délszláv háború
borzalmairól mesélt, ugyanis pont ezen a vidéken voltak heves harcok a jól fegyverzett szerbek és helyi önkéntesek között. a falu templomtornyát is szétlőtték szerb katonák. Sokan
elmenekültek a szinte kizárólag magyar lakosú Kórógyról, de
a háború után visszatértek, és megkezdődött az újjáépítés. azóta viszonylagos béke van a magyarok, a horvátok és a szerbek között. a kávét megköszöntük János tiszteletesnek, majd
hangszereinkkel együtt elindulunk a falu vadászházához, ahol
mindenki zöld zenésztalálkozós feliratú egyenpólót kapott.
itt már javában szólt a zene. az meghatározhatatlan volt,
hogy melyik zenekar játszik, mert érkezési sorrendben minden zenész kezdett szépen, óvatosan becsatlakozni az egyre
bővülő zenekarba, míg végül valamennyi zenész egyetlen zenekarrá vált. Valamivel több mint 30 ember húzta a nótákat
óriási lelkesedéssel. nem volt pofavágás, csak vidám, mosoly-
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gós arcok, amint egy-egy jól meghúzott akkord a harmonikán
vagy gitáron betalál ritmikailag a helyére. Közben a szép népviseletbe öltözött hölgyek, lányok, asszonyok friss, vidám magyar
táncot jártak az összesereglett zenészek egyre erősödő muzsikájára. Szavakkal meg nem fogalmazható érzés kerítette hatalmába az embert. a jelenlévő személyekben egyszerre lett úrrá
egy olyan bizsergető érzés, amit addig egyikük sem tapasztalt.
itt nem volt áram, elektromos hangszerek, igazából mindenki
azt játszotta, amit tud, amit ki bírt csikarni az akusztikus hangszeréből. Tulajdonképpen nem is a képzett zenei tudás számított, hanem az a varázs, ami az eggyé forrt zenekar és táncosok lelkéből kiáradva töltötte meg a teret. aki ezt átélte az egy
olyan élménnyel lett gazdagabb, amit azelőtt még nem tapasztalt. nagyon megtisztelő volt egy ilyen esemény részévé válni.
a zenélés befejeztével asztalhoz ültünk, és hozták a finom csülökpörköltöt, mákos és diós bejglit, hozzá Osjecko
sört. a felszolgálás és az ízek hibátlanok voltak. Tulajdonképpen ekkor vált szét a nagy közös zenekar több kisebbre.
Cserepes Zoli mint a Kórógy Magyar Hagyományőrző
Egyesület elnöke a jelenlévő zenekarok vezetőinek átadta a
megjelenésről szóló okleveleket. Ekkor körvonalazódott,
hogy mely zenekarok voltak az esemény résztvevői: aranycsárdás, Kórógyi Öregfiúk, Feles Zenekar, Kopácsi alkalmi
Zenekar, Csantavéri Lila Orgona, piros ingesek, Tornyosi
alpha és Galga Express Band.
az oklevele átadása után mindenki felkapta hangszerét,
és megindul a menet a Classic kávézóba. Elől mentek a már
járni tudó gyerekek, a nagyobb gyerekek, az asszonyok, akik
a közel másfél kilométeres távot énekelve végigtáncolták.
Mögöttük a fúvósok, harmonikások, tamburások, gitárosok,
nagybőgősök és végül a ritmusszekció. a menet így indult,
de a végére számos helyi és idegenből jött vendég becsatlakozott. ismét előjött az a felemelő érzés, ami a közös zenélésben nyilvánul meg. Ez kísért minket végig az út során.
nem tűntek nehéznek a hangszerek, a zene legyőzi a nehézségeket, a kialvatlanságot és a fáradalmakat.
így vonultunk be a rendezvénysátorba. Egy friss csárdással meghúztuk a nóta végét, majd pihenés következett. Tulajdonképpen csak ekkor kezdtünk el barátkozni a többi zenésszel, ekkor kezdett körvonalazódni, hogy ki melyik csa-

pathoz tartozik. Egymás hangszereit nézegettük, megosztottuk egymás között, hogy ki melyik nótában milyen akkordokat használ. Elmeséltük egymásnak, hogy mindenki figyelemmel kíséri az interneten a másik munkásságát, egymástól
eltanultuk a számokat, és hogy hála az istenek, hogy így van,
mert legalább azok a nóták nem vesznek ki a köztudatból,
amiket egymástól átvéve tovább tudunk éltetni a repertoárunkban. Egyre több vendég jelent meg, gyülekeztek a nóta
kedvelők. Először még tanakodunk, hogy a nagyszínpadra
kerülve mely számokat játsszuk, de hamar rájöttünk arra,
hogy a népies stíluson kívül nincs értelme mást zenélni. a jelenlévők mind magyar zenét, elsősorban csárdást játszottak.
Ezt tettük mi is. Kérésre küldtünk nótákat a frissen megismert barátainknak, akik a későbbiekben ezt viszonozták. a
zenélést követően mulatni mentünk. az utolsónak fellépő zenekar nem is zenélte végig a fellépő idejét, hanem fogták a
hangszereiket, és lejöttek közönség közé, hogy ismét közösen
zenéljenek, egyenest a mulatozó és közben becsatlakozó zenészek fülébe. ismételt katarzis. az ember észre sem vette,
hogy lassan hajnal négy óra lett. a fekete leves csak most kezdődött: hangszer pakolás, kábel kötegelés, dobozolás. Egyszóval, jaaajjj! Csend azonban még ekkor sem volt. Egy harmonikás barátunk a sokadik utolsó nótát húzta nekünk.
Feltűnt, hogy apró porszemcsék szállingóznak a levegőben. Ez önmagában nem is lenne furcsa egy homokos talajon, de pár órával ezelőtt még kövér fű borította a területet,
melyet a táncos lábak mostanra teljesen kitapostak.
Vasárnap reggel visszamentünk a helyszínre búcsúzkodni
vendéglátóinktól. Összegeztük az elmúlt nap eseményeit, és azzal a jóleső érzéssel indultunk haza, hogy fantasztikus élményben volt részünk. a fogadtatás, a szállás, az étel mind-mind kitűnő volt. igazi, határon túli MaGyar vendégszeretet volt az,
amit kaptunk. Ezt pénzben nem lehet kifejezni. Ennek a találkozónak a hangulatát bizony egyetlen korábbi zenésztalálkozóéhoz sem tudnám hasonlítani. Tulajdonképpen nem is lehet,
mivel ez az esemény nem pusztán zenei élményt, hanem az
összetartozás élményét adta számunkra. Hiába az országhatárok, meg kell állapítanom, hogy közös magyar őseink szíve a
magyar zenére azonos ritmusra dobbant!
Balázs Gergely
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Figyeljünk embertársainkra, értékeinkre
IDőSkorúakvÉDelMÉBeN
a bűncselekmények elkövetői az időskorúak sérelmére elkövetett
bűncselekmények során rendszerint kihasználják, hogy az időskorú
áldozatok szinte minden esetben jóhiszeműek, hiszékenyek, legtöbbször egyedül élnek. az óvatlanság, túlzott bizalom még mindig
gyakori áldozati magatartás. az időskorú személyek korukból,
egészségi állapotukból, életmódjukból, szokásaikból adódóan
könnyebben megtéveszthetőek, mint az átlagos középkorú személyek. a tanyavilágban élő idős emberek sajátos helyzetük miatt jobban igénylik a szolgáltató gondoskodást. Figyeljünk oda idős embertársainkra, legtöbbször a (szubjektív) biztonság megteremtése
nem pénz, sokkal inkább óvatosság és odafigyelés kérdése.

Azalkalmi,illetveazseblopás,mintalegtöbbbűncselekmény
megelőzhető,elkerülhető,demitistehetünk?
w

w
w

w
w
w

w

w

amikor bevásárlásra indulunk, figyeljünk oda, ne hagyjuk személygépkocsink utasterében értékeinket, gépkocsink ajtaját és
ablakait ne felejtsük el bezárni!
Bevásárlásainkat lehetőség szerint a nappali órákban végezzük.
ideális elkövetési terepet jelentenek az alkalmi tolvajok számára a zsúfolt terek, a bevásárlóközpontok, a piacok, a tömegközlekedési eszközök, lehetőség szerint kerüljük el ezeket a
helyeket, vagy legyünk sokkal elővigyázatosabbak a megszokottnál.
Vásárlás alkalmával ne tegyük ki a táskánkat, vagy a pénztárcánkat a pultra.
Értéktárgyainkat, bankkártyánkat, mobiltelefonunkat, iratainkat ne tegyük a bevásárlókosár tetejére.
Értékeinket ne vigyük magunkkal sétáláskor, vagy bevásárláskor, ha mégis magunknál tartjuk, tegyük azokat a belső, lehetőleg zárható zsebünkbe, vagy a táskánk belső rekeszébe. Szorosan fogjuk táskánkat a testünk mellett, de inkább előttünk.
Soha ne tartsuk bankkártyánk mellett a pin azonosító kódot.
az elkövető akár a teljes hitelkeretünket is felveheti az aTM
automatából! a pénzkiadó automata által kiadott kontroll
szelvényt azért tegyük el, mert információkat tartalmaz folyószámlánkról!
idegen személy felkérésére ne váltsunk fel pénzt!

w

amennyiben tetten értük a zsebtolvaj(oka)t hangosan kérjünk
segítséget a közelben tartózkodó személyektől! Soha ne szálljunk szembe a támadó(k)val!

Alegnagyobbodafigyelésmellettisáldozatoklettünk:
w
w

Ha az irataink mellett a lakáskulcsukat is elvitték, azonnal cseréltessük le a zárakat!
Ha bankkártyánkat vitték el, sürgősen tiltassuk le azt!

Mittegyünklakásunk,birtokunkvédelmében?
w
w

w

w

w
w
w

ne felejtsük az ajtó zárjában a kulcsot!
amennyiben elhagyjuk otthonunkat, ellenőrizzük szisztematikusan a nyílászárókat, azokat mindig csukjuk be! a kulcsot pedig, ne rejtsük el a házunk, lakásunk közelében!
Csengetéskor, még az ajtó kinyitása előtt ellenőrizzük le a minket kereső személyt. Ha bármely szolgáltatótól (kábel TV, elektromos, gáz szolgáltató, stb.) keresnek minket, kérjük el a hivatalos minőségét igazoló igazolványt. Kétség esetén kérjünk
visszajelzést a szolgáltatótól arra vonatkozóan, hogy valóban
küldtek-e munkatársat hozzánk! Ha ismeretlen személy rendőrnek illetve hivatalos személynek adja ki magát, minden esetben kérje el az arcképest igazolványát!
amennyiben anyagi lehetőségeink megengedik, szereltessünk
több ponton záródó zárszerkezetet a megfelelő szilárdságú bejárati ajtónkra, valamint a lakásunk védelmét fokozzuk egy elektromos mozgás, illetve nyitásérzékelő riasztó berendezéssel.
a bejárati ajtóra és a névtáblára ésszerű csak a vezetéknevünket kiírni.
ne nyissunk ajtót éjszaka, ha szokatlan zajt hallunk is, inkább
hívjuk a rendőrséget!
Törekedjünk jó viszonyt, barátságos légkört kialakítani szomszédainkkal, ha kölcsönösen vigyázunk egymás tulajdonára,
számos bűncselekményt előzhetünk meg.

Hamégisészleltük,hogysérelmünkrelakásbetöréstörtént:
w
w

azonnal értesítsük a rendőrséget, ne várjunk reggelig!
a helyszínt ne változtassuk meg, ne takarítsunk, ne töröljünk le
semmit!

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 – kistarcsa vsv 3–3 (2–1)
Bag, 200 néző. vezette: Moldván i. /7; 5/ (Feith Zs., Szigecsán n.)
BagItC’96:Kolompár B. 6–2=4 – Szénási i.7, Kolompár L. 6,
Hajdú p. 6 (nagy p. 0, 61. p.), nyári G. 7 – Tóth r. 7, Maros Sz. 7,
Budai K. 7,Hegedűs K. 8 (nyulászi a. 0, 87. p.) – Szekula F.7, Tóth
L. 6 (Lázár L. 0, 69. p.). edző: Simó László.
kIStarCSaI vSC: ribai r. 6 – Kővári G. 6, Fekete G. 7,
Hauptman i. 5, Kereszti Gy. 5 (Krivánik Sz. 6, 56. p.) – Mezőfalvi
L. 5, Szalai G. 7 , Haeffner G. 6 (Burillák M. 0, 70. p.), Tóth V. 7 –
Fazekas G. 6–2=4, Mátyás T. 5 (Székely G. 6, 53.p.). Játékos-edző:
Burillák Mihály.
gól: Hegedűs K. (2), Szekula F., ill. Szalai G., Tóth V., Fekete G.
SárgalaP: Kolompár L., Szekula F., Tóth L., nagy p., ill. Kővári
G., Hauptman i., MezőfalviL., Krivánik Sz. kIállítva: Kolompár
B. a 87. percben (ellökte az ellenfelét), ill. Fazekas G. a 87. percben
(lefejelte az ellenfelét).
SIMóláSzló: Kifejezetten jól játszottunk az első félidőben és akkor nem egy góllal kellett volna vezetnünk. a második játékrészben
beragadtunk, és fordított a Kistarcsa, de pozitívum, hogy felálltunk.
Összességében úgy érzem, nyernünk kellett volna.
BUrIllákMIhály: Egy félidőt ajándékoztunk a Bagnak. Sajnos
nem tudtunk felpörögni, jót nem tudok arról a 45 percről mondani. Később nagyot javult a játékunk, több ziccerünk is volt, és az egy
pontra feltétlenül rászolgáltunk.
gödöllői eac – Bagi tc ‘96 0–3 (0–2)
gödöllő, 100 néző. Vezette: Kozma Z. /8; 8/(Kéri i Z., Kéri ii Z.)
gÖDÖllőIeaC-SzIe:Máthé T. 5 – HorkayL. 5 (Menyhárt p. 0,
65. p.), Lőrinczy Z. 5–2=3,Vitárius T. 4 (Tóth a. 5, a szünetben),
Czuczor a.5 – rákos B. 5, angyal Z. 5, Veszely K. 5 (CsizmegZs.
0, 68. p.), Müller p. 4 (Busai B. 5, a szünetben)– Birszki B. 5,
Kurunczi D. 5 (Bánhegyi n. 0, 70.p.). edző: Sztriskó istván.
BagItC’96: Kovács a 6 – Kolompár L. 7 (Hajdu p. 0, 73. p.), Balogh J. 6, Hegedűs K. 6 (Tóth L.0, 65. p.), Szénási i. 6 – nyári G.
7, Tóth r. 7 (Szekula F. 0, 83. p.), Maros Sz. 7 (Lázár L. 0, 81.p.),
Budai K. 7 – Csernyák T. 7, nagy p. 6 (Sármány V. 6, 59. p.). edző:
Simó László.
gól: Maros Sz., nagy p., Csernyák T. SárgalaP: Veszely K.,
Lőrinczy Z., ill. Szénási i. kIállítva: Lőrinczy Z. a 88. percben
(a második sárga lap után).
SztrISkó IStváN: Kitűnő játékvezetés mellett megérdemelt
bagi siker született. Gratulálok nekik!
SIMóláSzló:nagyon szimpatikus ellenfelet győztünk le. Gratulálok a csapatomnak a három ponthoz, végre jól álltunk hozzá a
mérkõzéshez!
Bagi tc ‘96 – mogyoród 3–2 (2–0)
Bag, 200 néző. Vezette: Szedlák B. /8; 9/ (Czerovszki M.,
Todorovics J.)
BagItC’96: Endrődi p. 6 – Balogh J. 7, Hegedűs K. 6 (Lázár L.
0, 75. p.), Szénási i. 6 (Hajdú p. 6, 60. p.), nyári G. 8 – Tóth r. 8,
Maros Sz. 8, Budai K. 7, Csernyák T. 6 – nagy p. 6 (Tóth L. 0,73.
p.), Szekula F. 6 (Boda J. 0, 85. p.). edző: Simó László.
MogyoróDkSk: Lövey T. 5 – nyárádi Z. 5 (Tőkésy r. 0, 85.
p.), Vasáros D. 5, puskás Zs. 5, Dukon G. 5 – albert á. 4, Szabados p. 4, Kurucz p. 4 (Helembai T. 0, 82. p.), Szitás a. 5 (Márity
M.0, 78. p.) – a. papadopuolusz 6, Veres K. 5. edző: Dukon Béla.
gól: Maros Sz. (2), Szekula F., ill. Veres K., a. papadopuolusz.
Sárga laP: Balogh J., Hegedűs K., Tóth r., nagy p., ill. a.
papadopuolusz, nyárádi Z., Vásáros D., Dukon G., albert á.,
Kurucz p.
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SIMó láSzló: az első félidőben el kellett volna döntetnünk
meccset, de sok helyzetet kihagytunk. a második játékrészben férfias küzdelemben győztük le a feljavuló Mogyoródot. Gratulálok
a csapatnak!
DUkoNBÉla:nagyon sajnálom ezt a mérkőzést, mert csakis saját magunknak köszönhetjük a vereséget. az első félidőben nagyon
rossz felfogásban futballoztunk, bátortalanul, védekező stílusban,
amit nem is kértem a játékosaimtól. Később azonban rendeztük a
sorokat és az egy pontra rászolgáltunk volna. a játék képe alapján
az első félidő a hazaiaké volt, a második a miénk. Gratulálok a
Bagnak a győzelemhez, nem érdemtelenül győztek! Sajnos sok a sérültünk, akiket nem igazán tudunk pótolni.
iklad – Bagi tc ‘96 2–3 (1–1)
Iklad,250 néző. vezette: Janitz G. /6; 9/ (Kara p., Berki a.)
IklaDkFC: Gedei K. 0 – Mayer p. 4, Vaigel G.5, Hajdú S. 5 (Balázs p. 0, 64. p.), Kékesi r. 4 –Laukó M. 6, pálházi L. 3 (Blaubacher
M. 4, a szünetben), Ecker B. 5, Hegedűs Cs. 5 – Fülep n. 5,
Styevkó G. 5. edző: Kis László.
BagItC’96: Endrődi p. 6 – Balogh J. 8–2=6, Hegedűs K. 6 (Hajdú p. 0, 62. p.), Szénási i. 8,nyári G. 8 – Tóth r. 8, Maros Sz. 9,
Budai K. 8, Csernyák T. 6 – nagy B. 8 (Szekula F. 0, 88. p.), Tóth
L. 6 (Sármány V. 0, 72. p.). edző: Simó László. gól: Gedei K. (11esből), Fülep n., ill. BaloghJ., Maros Sz., Budai K. SárgalaP:
Vaigel G., ill. nyári G., Csernyák T. kIállítva: Balogh J. a 37.
percben (szándékos kezezésért).
kISláSzló:Gyenge színvonalú mérkőzésen, a két idegesen játszó csapat közül a jobban akaró Bag került ki győztesen. Lehet,
megint nem kellett volna itthon lenni, mert a múlt heti teljesítményünket nem tudtuk megmutatni. akaratgyengén játszottunk... remélem, hogy a bekapott pofon jókor jött és a hátralévő meccseken
az általam elvárt szintet hozzuk.
BoDaJáNoS,aBagitCelnöke:a csapat sokkal jobban akarta a
győzelmet, mint az iklad. a jogos kiállítás után is a mi akaratunk érvényesült, így teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. Sikerünket játékosunknak, Szekula Ferencnek ajánljuk, akinek váratlanul elhunyt az
édesapja. Köszönjük az iklad mérkõzés utáni szívélyes vendéglátását!

a tabeLLa áLLása oKtóber 8-án
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

csapat
erdőkertesi Se
Vác-deákvár Se
bagi tC ’96
Iklad KFC
Verőce Se
Isaszegi Se
Fortuna SC-Kismaros
Aszód FC
Mogyoród KSK
Nagymaros FC
Kistarcsai VSC
Valkó KSK
Galgahévíz SK
Gödöllői eAC
Püspökhatvan Se

M GY D
8 6 0
8 6 0
8 5 1
7 5 1
7 4 2
7 4 1
7 4 0
7 3 2
7 3 0
8 3 0
7 2 2
8 1 3
8 1 1
6 0 3
7 0 0

V
2
2
2
1
1
2
3
2
4
5
3
4
6
3
7

LG
29
18
27
17
19
16
12
14
18
12
13
12
12
10
8

KG
16
10
15
9
10
15
11
13
19
20
14
14
29
17
25

GK
+13
+8
+12
+8
+9
+1
+1
+1
-1
-8
-1
-2
-17
-7
-17

M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, LG: Lőtt gól,
KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont

Minden kedden
és pénteken:

p
18
18
16
16
14
13
12
11
9
9
8
6
4
3
0
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tüdőszűrés!
2013. október 9–18-ig

ezMegaz
a bagi igliCe napköziotthonos óvoda hírei

Vöröshagyma,fokhagyma,gyujjenekalagziba,
Kanalatvilláthozzanak,hogyéhennehalljanak.
Szeretettelmeghívjuk

tüdőszűrés lesz falunkban.

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

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.

BaBa-mama kluB
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: 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
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aművelődésiházbankerülmegrendezésre.

FelaJáNláSBaNhoMokothozott az óvodai homokozók feltöltésére Rákóczi Péter vállalkozó. Önzetlen segítségét ezútonisköszönjük. ismét
építhetnek nagy várakat, készíthetnek homoksüteményeket a friss homokban
a gyermekek.
Óvodavezetőség

viCCturmix
SakkozNIlehetNe
Zsúfolt buszra nem fér fel egy férfi. idegesen elkiáltja magát:
– Menjenek már beljebb, annyi hely
van még ott, hogy sakkozni lehetne!
Erre a válasz: Jöjjön csak jóember,
úgyis hiányzik egy paraszt!
keDveNC
– Mi a kannibál gyerek kedvenc sütije?
– a térdkalács!
JeaN
– Jean, tegyen a tűzre!
– Székestől, 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
magánügy?
– Közügy ez bizony!
– na látja polgármester úr, a közügyektől 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.
MeSter
a Mester áll derékig a szarban. Kér egy fogót a segédtől, aki a csatorna szélén guggolva beadja neki. a Mester nagy levegőt
vesz, befogja az orrát, lebukik és igazít valamit. Feljön, kér egy kalapácsot, lebukik,
igazít valamit. Ez így megy egy darabig,

míg el nem készül. a Mester kijön, csöpög
róla a matéria, és odaszól a segédnek:
– na látod fiam, ha tanultál volna, nem
kellene egész életedben csak a szerszámokat adogatnod!
húSvÉtelőtt
Kisgyerekek gyónnak Húsvét előtt. Bemegy a gyóntatófülkébe az első, megvallja bűneit, és ezzel zárja: „bedobtam a vízbe a tökmagot”. a plébános nem érti, de
nem kérdez rá.
Jön a következő gyerek, az is megvallja, hogy bedobta a vízbe a tökmagot, s ez
így megy tovább, míg az utolsó gyerek nem
említi ezt a bűnt. a plébános rákérdez:
– Te nem dobtad vízbe a tökmagot?
– nem – feleli a gyerek – én vagyok
Tökmag!
MeSe
– Mi a kommunista mese vége?
– ???
– aki nem hiszi, annak utána járnak.
MagyarFoCI
– Mit ért volna el a Magyar válogatott a
VB-n, ha kijutott volna?
– ???
– az első visszajövő gépet.
akoMMUNIzMUS7CSoDáJa
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 hiányzott soha semmi.
(forrás:vicc.net)

