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Új 56-os emlékmû

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére, a Piros Bagért Egyesület
kezdeményezésére állított új emlékműnél ünnepeltünk a Hősök terén.
/ 2–3. oldal
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Ára: 100 Ft

Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

Gyereklagzi az Iglicében

Október harmadik szombatján
hamisítatlan bagi lagzi forgatagába
csöppent, aki betévedt a bagi óvoda
udvarára.
/ 4. oldal

Galga Menti Ifjúsági Nap

Bag adott otthont a Galga Menti
Ifjúsági Napnak, melynek célja az
ifjúság összefogása, a közösséghez
tartozás megtapasztalása.
/ 9. oldal

Lech Walessa 70 éves

2013. október 3-án a Magyar Parlament, Magyar-Lengyel Baráti Tagozat elnökeként, dr. Kövér Lászlóval,
a Magyar Parlament elnökével közösen köszöntöttük Lech Walessát 70. születésnapján Gdanskban. Varsóba
meghívást kaptunk a Szenátus elnökétől Bogdan Borusewicztől, és itt fogadott minket a Seim (Lengyel
Parlament) elnöke, Ewa Kopacz. A találkozón megerősítettük a LENGYEL-MAGYAR együttgondolkodás
fontos elemeit, amely mindkét ország potenciális érdeke.
A képen balról: Tóth Gábor országgyűlési képviselő, Bag polgármestere, Gyurcsík Iván Magyarország varsói
nagykövete, dr. Kövér László, a Magyar Parlament elnöke, és Lech Walessa.
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got, csak kicsit javítani szeretett volna,
szabadabban élni, kilépni a világba,
megszabadulni a beskatulyázástól, feketelistától. Egyetlen gondolat viszont
azonos volt a fejekben: függetlenséget
akartak, ezért adta életét, szabadságát
diák, katonatiszt, gyári munkás, gerinces politikus. Egy nagy katonai és politikai hatalom megszállása alatt állt az
ország. Egységesen mégis mindenki
szabadságot akart. Szabadságvágyát
nem tudták letörni másképp csak ismét
tankokkal (…).
Ez a kicsi Magyarország, itt Európa
közepén mindig vonzotta a hódítókat,
népünk állandó önvédelemre kárhoztatott. Szerettük volna, ha nagy Nyugat
elismer bennünket, pedig Szent István
óta tudomásul kellett vennünk, hogy ha
baj van, mindig magunkra maradunk.
Így volt ez a tatárjárás idején, amikor a
nagy Nyugatot mentettük meg a
tatárdúlástól (…). Megállítottuk a török
áradatot. Hogy azok az Alpokig már
nem jutottak el, cserébe országunk
három részre szakadt. Mi hűségesek
voltunk a háborúkban szövetségeseinkhez, akkor is, ha rossz lóra tettünk
és vesztettünk. Mi elvesztettük országunk kétharmadát, akkori szövetségeseink ma a világ nagyhatalmi urai, és
minket kritizálnak, minket akarnak
becsületre oktatni, ők akarják megmondani, hogy nekünk saját hazánkban mit
szabad cselekednünk.
57 év elteltével is szabadságunkért,
önrendelkezési jogainkért küzdünk.
2010-ben a kétharmados választási
<<

A Hősök terén októbert meghazudtoló
jó időben, napsütésben a piros Bagért
egyesület által emelt új emlékmű előtt
gyűlt össze Bag ünnepelni vágyó lakossága, hogy megemlékezzen 1956 hőseiről, a magyar nép történelmének e fájdalmas és egyben kiemelkdő eseményéről.

Az ünneplés az új emlékmű felszentelésével kezdődött. Karácsondi Mihály
falunk plébánosa a felszentelést megelőző beszédében elmondta, hogy a
magyar nemzetnek az évszázadok során
sok szenvedésben volt része, a mai
napon pedig a a legutóbbi fájdalmas
időkre emlékezünk, amikor hazánk a
diktatúra miatt szenvedett. Az emlékmű
jelzi, hogy nemzetünk hajdan dicső tetteket vitt végbe, hogy ártatlanok szenvedtek. A jövő felé pedig hirdesse, hogy
a legfontosabb, hogy a magyar nemzet
erősödjön hazaszeretetben, bátrabb legyen magyarságában és hitét mindhalálig megőrizze.
Az ünnep szónoka dr. Balatoni
Gyöngyi alpolgármester asszony volt,
aki felidézte az 57 évvel ezelőtti
eseményeket, majd kiemelte, hogy az
1956. október 23-i események a mai
napig nincsenek helyén a történelem
palettáján. „Nevezik forradalomnak,
ellenforradalomnak, népfelkelésnek,
szabadságharcnak. Mindegyik volt, de
nem mindenkinek. A mai napig csak
abban van egyetértés, hogy a társadalom minden rétege érdekelt volt az
eseményekben a munkások, a parasztság, az értelmiség, a diákság, a kommunisták, a reformkommunisták és az
előző rendszer feketelistára tett alantas
munkára kényszerített elitje. Nem mindenki akart itt kapitalizmust, tőkés vilá-

<<

>>

>>

győzelem megadta az esélyt, hogy végre
valóra váltsuk 1956 ígéretét. A magyar
sajnos más nemzetekkel ellentétben
széthúzó nemzet. Pártoskodás, egyéni
érdekek védelme még a létfontosságú
döntéseket is megtorpedózza. Magára
valamit adó ember a bajait, nyűgét,
bosszúságait nem teregeti ki világba. Ezt
mi is így érezzük. De sok olyan magát
magyarnak valló ember van, aki hazugsággal, félremagyarázással és sajnos
ártó akarattal rossz hírét kelti országunknak, és ezzel a közismerten búsuló
magyar lélek dolgát csak nehezíti. Pedig
minden erőnkre szükség van. Most ezekben a percekben ért véget Budapesten a
Békemenet, és a Hősök terén Orbán
Viktor miniszterelnök beszéde zajlik. Az
ő ottani és a mi itteni jelenlétünk
legyen bizonyítéka annak, hogy 1956
szellemét megőrizve sikerre tudjuk
vinni, ezt az országot meg tudjuk védeni
külső és belső ellenfelektől, hazárdírozóktól, nemzetgyalázóktól.”
Az ünnepi beszédet követően
Baczoniné Felszeghy Katalin Örkény
istván Fohász Budapestért című művét,
Antal Ádám pedig Vitéz Somogyvári
Gyula Magyar Miatyánk 1919-ben
című versét adta elő. Az ünnepség
zárásaként Bag Nagyközség Önkormányzata, A Piros Bagért Egyesület, az
Arany jános Általános iskola, a Szinkron Nyugdíjas Egyesület és a Muharay
Elemér Népi Együttes képviselői
helyezték el az emlékezés koszorúit az
emlékműre.
Könczöl Rita

EMléklAP NAGyközséGüNk részérE
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a bagi iglice NapköziotthoNos óvoda hírei

„AkI MIrÁNk BÁMészkOdIk
A lAGzIBA kívÁNkOzIk íjju…”

Fotó: Iglice Óvoda

GYEREKLAGzi
Az iGLicéBEN

Október harmadik szombatján izgatottan figyeltük az eget, vajon kisüt-e a nap. A napsütés még váratott
magára, de közben az udvaron minden felnőtt serénykedett, mint az igazi lakodalomban. Volt, aki
söprögetett, levelet gereblyézett, szalaggal díszített, asztalt, padot hordott.

Néhányan az udvarra „varázsoltak” egy szobabelsőt, ahol
a felöltöztetett menyasszony-vőlegény rongybaba ült teljes díszben. A többiek a réti játszó díszleteit igazgatták –
libák kerültek a patakba, malac a kert végébe. A régi
lakodalmakat idéző fényképkiállítás is a helyére került.
Közben az érkező vendégek rozmaringos almát,
bokrétát kaptak a kapuban.
A gyerekek is izgatottan várakoztak a csoportokban,
ahol a fiúk bokrétát kaptak a lányok pedig bő szoknyába öltöztek.
10 órakor Kovács Istvánné óvodavezető köszöntötte
a vendégeket, majd az óvó nénik bagi népdalcsokrot
énekeltek. Nagy Lacika kereplővel játszani hívta a rétre
a gyerekeket. A csoportok játékfüzérekkel érkeztek a
rétre, ahol a „játsszunk lakodalmast!” kiáltásra
elkezdődött a gyereklagzi.
Roskó Gábor vőfély bátran, hangosan hívta a
vendégeket a lakodalomba. Balázs Botond lett a vőlegény, Paltán Eszter pedig a menyasszony. A felnőtteket
utánozva mondták a párválasztás, esküvő szövegét, de
gyerek nyelvre lefordítva, sok-sok mókázással. A gyerekek csillogó szemekkel énekeltek, táncoltak, kiabálták
a csujjogatókat, csúfolókat, táncba hívogatókat. A lakodalom befejezéseként a Szinkron nyugdíjas egyesület citerása, nagybőgőse húzta a talpalávalót, melyre a gyerekek és szüleik együtt táncoltak. Közben a lányok
pogácsával kínálták a „bámészkodókat”
A lakodalom itt véget ért, de a vendégek még nézegethették a fényképeket, megkóstolhatták Kati néni lángosát és a lagzis süteményeket.
Köszönjük mindenki részvételét, segítségét, felajánlását, mellyel hozzájárult a gyereklagzi sikeréhez!
Labáthné Gódor Anna
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ÓVodÁS LESzEK...
BABA-MAMA kluB Az óvOdÁBAN

Páratlan lehetőséget biztosít a bagi iglice Napközi otthonos
Óvoda az óvodába még nem járó, de kortársai társaságát
már igénylő egy, két és hároméves gyermekeik és szüleik
számára. Minden hónap második hetének hétfő délutánján
16-30-ra várja Geizerné Péli Melinda és Antalóczyné Kurucz
Ágnes óvó néni azokat a gyermekeket és szüleiket, akik
szívesen vesznek részt játékos együttléten.
A baba-mama klub immáron 7 éve működik és a tapasztalatok szerint azok a gyerekek, akik jártak a foglalkozásokra
sokkal könnyebben illeszkedtek be az óvodai közösségbe.
A foglalkozások szabad játékkal indulnak, majd az
óvónők bábokkal és egyéb kellékekkel dramatizált mesélése
következik énekléssel, mondóka- és énektanulással egybekötve. A foglalkozások ünnepkörökhöz kötött kézműves
foglalkozással zárulnak. Készültek az évek folyamán
gyönyörű adventi koszorúk, farsangi álarcok, húsvéti piros
tojások, hol sóliszt gyurmából, hol agyagból, hol papírból...
Az alkalmak lehetőséget adnak arra is, hogy a szülők
találkozzanak, megbeszéljék a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseiket, valamint arra is, hogy az óvónőktől
szakszerű tanácsot kaphassanak egyedi problémáikkal
kapcsolatban. és persze jó alkalmat nyújtanak ezek a klubok

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az aktuális
hónap máSodik hetének hétfőjén 16.30-tól!

arra is, hogy a gyermekek megismerhessék leendő ovistársaikat, magát az óvodát, így amikor háromévesen átlépik
hivatalosan is az óvoda küszöbét már nem fogják annyira
idegenül érezni magukat ott.
Szülőnek és gyermeknek egyaránt jó szórakozást, és
hasznosan együtt töltött időt jelentenek e foglalkozások,
ezért ajánljuk minden kisgyermekes anyukának és apukának.
-kr-

araNy JáNos általáNos iskola és alapfokú művészeti iskola hírei

KÖSzÖNjüK, NAGYoN KÖSzÖNjüK!

Ahhoz azonban, hogy ezek az ünnepségek zavartalanok
legyenek, a polgárőrség segítségére is szükségünk volt/van.
Szeretjük és igény is van rá, hogy honlapon is megjelenítsük a képeket, amik a rendezvényeken készülnek. A
fotók elkészítésében Könczöl Rita és Szabados Tamás van a
segítségünkre.

Giczi Rudolf az iskola elhasználódott, de értékes
könyveit újrakötötte, felújította. Ezáltal az utókor számára is
kézbe vehetőek, használhatóak lettek ezek az értékes
alkotások.
Prevenciós előadás tartására már a rendőrséget is
felkértük. idén második éve, hogy Varga Csaba körzeti megbízott kérésünkre a rendelkezésünkre áll.
Nyár elején érkezett meg a közúti közlekedésbiztonsági
akcióprogramon való részvételért kapott ajándékcsomag,
ami nagyon komoly kerékpáros ügyességi versenyekhez való
kellékeket tartalmaz. (Sisak, táblák…) ØØ

Fotó a szerző

(Folytatás az előző lapszámból) Az idei év nyarán – az
ünnepségek még élvezhetőbbé tételére – Tóth Tihamérnétől
orgonát és hangfalat kaptunk. Az idei tanévnyitón már az
Erzsike nénitől kapott hangfallal erősítettünk.
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témájú könyvek, a Tóth Tibortól kapott faragott címereket
ábrázoló faliképek, a Boda Andreától kapott női fejet
ábrázoló szobor, az Aszódi Ferenctől kapott szobakerékpár, a
Rózsa Erzsébettől kapott dVd lejátszó és a rengeteg játék.
idén az önkormányzatnak is volt pénze, így 162 ezer
forinttal tudta támogatni a hátrányos helyzetű tanulók
tanévkezdéséhez szükséges eszközök megvásárlását. Ezeknek
az eszközöknek a beszerzésében Holló Kati és a papírbolt
munkatársai vannak segítségünkre. Kati alkalmanként
tombola tárgyak felajánlásával is kedveskedik nekünk.
A Bagázs közhasznú egyesület által beszervezett középiskolások az iskolai közösségi szolgálat keretében korrepe-

tálják a lemaradókat, ezáltal is segítve az iskolában tartást és
a tanulók előmenetelét.
A Zöld Híd régió kft. minden évben rendelkezésünkre
bocsát egy buszt, amivel elvihetjük a gyerekeket az
ökörtelek-völgyi hulladéklerakóba, ahol a szelektív hulladékgyűjtés hasznosságáról győződhetünk meg. A szennyvíztisztító telepen a szennyvíz tisztításáról, a Galgamenti
Víziközmű kft-ben pedig az ivóvíz fontosságáról hallhatunk
érdekes előadásokat.
Köszönettel tartozunk az óvó néniknek és a gyermekvédelmis munkatársnőknek. Ők azok az emberek, akik talán
legjobban átérzik, hogy milyen feladatokat kell megoldanunk nap mint nap. így egymást segítve végezzük oktatónevelő munkánkat.
Utoljára maradt, de nem utolsó sorban a szülők azok a
partnereink, akikkel legközvetlenebb a kapcsolatunk. Társaink a mindennapokban. Nagyon sokat segítenek nekünk a
nevelésben, otthoni tanulásban, de a gyermekek versenyekre
való szállításában, sütemények sütésében, iskolai programok
lebonyolításában, teremdekorálásban is… Külön köszönöm
Baginé Oláh Ildikónak, hogy évek óta az SzMK elnöke és
mindig számíthatunk rá.
Bár igyekeztem mindenkit említeni, de talán a pontosságra törekvés miatt valaki kimaradhatott, attól elnézést
kérek. Köszönöm mindenki munkáját, aktív részvételét az
iskolai életben. Attól leszünk (vagyunk) eredményesek, hogy
mindenkire számíthatunk!
Szásziné Győri Éva

Fény és árnyék. Ötlet és
méltóság. Gyász és remény.
Technika és történelem. Múlt,
jelen, jövő. évek óta Sima István tanár bácsi rendezi
aktuális osztályaival iskolánk október 6-i megemlékezéseit
a művelődési házban. Az idei műsornál a két 5. osztály
tanulóit két nagyobb diáklány, valamint két pedagógus
segítette. Sándor orsolya (8. b) és Gazda Boglárka (6. a)
verset mondtak. Kuthi józsefné a technikai hátteret biztosította, Pótháné Geier Tünde a felkészülésben és a lebonyolításban működött közre.
A himnusz után szétgördülő függöny felemelő látványt
tárt elénk: a vértanúk kivetített képét a szereplő gyerekek két
karéja fogta közre a félhomályba burkolózott színpadon. A
gyönyörű képi és zenei aláfestés még szebbé tette a diákok

ajkáról elhangzó érzéseket, gondolatokat hazáról, hazaszeretetről, a 48-as hősökről, áldozatokról. Majd egyszerre csak a korábban vetítővászonként
szolgáló fehér háttér darabjaira hullott, és a hungarocellek
kereszteket formálva szolgáltattak fejfát a hazafiaknak,
akiknek szeme több, mint másfél évszázad után is erőt
sugárzott a nézőtéren ülő jövendő nemzedék számára.
Aztán – mint minden évben – felhangzott az édes-bús
ballada közös énekléssel az aradiak haláláról a kis mécsesek
lángoló fénye mellett.
Az idei megemlékezés is bizonyságul szolgált arra,
hogyan fér meg egy színpadon fény és árnyék, ötlet és
méltóság, gyász és remény, technika és történelem, múlt,
jelen és jövő.
Horváthné Bankó Edit

Mit ünnepelünk október 23-án? Ki volt az a Sztálin? Miért
lyukas az ’56-os zászló közepe? és még számtalan kérdés
hangzott el az ünnepi műsorra való felkészülés során a
6.-osoktól. Talán nem is baj, hogy a mai gyerekek számára
nem egyértelmű, hogyha Sztálinról, Rákosiról, a kommunista diktatúráról beszélünk, akkor egy sötét kor fájó
emlékeit emlegetjük, melynek megszüntetéséért sok-sok
fiatal forradalmár áldozta életét.
Az idei megemlékezést az iskola zsibongójában tartottuk a
felsős tanulók és tanáraik részvételével. A műsorban szereplő
6.-os fiúk és lányok elsőként az egri várvédők esküjét har-

sogták vérüket és életüket ígérve a hazáért és a szabadságért a
150 éve született Gárdonyi Géza Egri csillagok című művéből.
Majd „zászlófelvonás” kíséretében párhuzamot vontunk az
1703-as, az 1848-as és az 1956-os forradalmak, szabadságharcok között. Ezt követte az ’56-os események hangulatának
felidézése versek segítségével. Végül a hősök emlékére gyújtott mécsesek mellett énekléssel zártuk a műsort.
Köszönetet mondok Dobosné Szilágyi Gabriella tanárnőnek a felkészülésben, Sima istván tanár úrnak a lebonyolításban nyújtott segítségéért, valamint Kádár Péternek a
színpad és a díszlet összeállításáért!
H. B. E.

Szintén a nyár folyamán érkezett az a 260 ezer forint
értékű atlétikai csomag az Atlétikai Szövetségtől, amit a
Szent Mihály napon már használni is tudtunk.
A tantárgyi órák megtartásában nagy segítséget
jelentenek: a Hőnig Antal tanár úrtól kapott történelmi

október 6., 2013.

„Mi volt 1956, Barátom…”
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SZüreTi MUlATSÁG

EGYEzŐT jÁTSSzAToK!

A zenészeknek megpihenni sem volt idejük a felvonulás után, a bíró szavára máris
folytatódott a szüreti mulatság. Október 12-én a bagi művelődési házban tizenhat pár, harminckét fiatal ropta a táncot, hogy elkápráztassa a szülőket, rokonokat, iskolatársakat és mindenkit, aki kíváncsi volt rájuk.

Aki valaha is szervezett hasonló – akár
családi – rendezvényt, tudja, hogy
mennyi előkészülettel, egyeztetéssel,
utánajárással telnek a megelőző hetek.
Az első feladat volt a legörömtelibb:
a fiúk dolga az volt, hogy „lány után
járjanak”. Ebben a korosztályban ugyanis még jóval nagyobb a fiúk aránya a
lányokénál (az egyik 8. osztályban
éppen háromszorosa). Ezért kerestek
maguknak párt az alsóbb osztályokból,
ill. hívtak vissza lányokat a tavalyi nyolcadikosok közül.
A hely és az időpont adott volt,
ehhez kellett igazodni. Bizony aggódtunk kicsit a korai dátum miatt: sikerül-e
mindent egy hónap alatt elrendezni?
Ráér-e a zenekar, lesz-e tánctanár, meg
tudják-e tanulni a táncot ilyen rövid idő
alatt azok, akik életükben először
fogják hallani ezeket az utasításokat:
egyező, rida, karikázó, bukó, csalogató,
lengető, pihenő, egyes csárdás, kettes
csárdás... honnan lehet ruhát szerezni,
lesznek-e kocsik – és persze hintó a
bírónak, bírónénak. Szalag a kalapokra,
díszítés a lovas kocsikra, kenyér és bor
a szenteléshez, pogácsa, ásványvíz és
poharak az útra, dob és hívogató szöveg a kisbírónak, kamera az esemény
megörökítéséhez, segítő apukák a le- és
felszálláshoz, polgárőrök az út biztosításához – és még mi minden!

hogy minden „jókor, jó helyen” legyen, három alkalommal jöttünk össze
a szülőkkel: először szeptember 5-én az
iskolában, majd kétszer a művelődési
házban. itt szeretném megköszönni
nekik azt a sok munkát, amivel időt,
fáradságot (és telefonszámlát) nem
kímélve hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez. Az előkészületekben különösen sokat segített Baginé Oláh Ildikó és
Harasztiné Szlovák Izabella, a lebonyolításban Sima Józsefné és Sima József.
A művelődési ház dolgozóinak köszönjük az együttműködést, Torda Jánosné Pannikának a népviseleti ruhák
kölcsönzését. Táncpróbákat hetente
háromszor tartott Gyetván Anita, aki-
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nek tánctudása mellett kiváló érzéke van
nemcsak a tanításhoz, hanem a kamasz
gyerekek fegyelmezéséhez is. Az eredmény magáért beszélt: mindenki dicsérte
a látványos, színvonalas produkciót.
október 11-én pénteken délelőtt
Hajdu Péter kisbíró faluszerte kidobolta a nagy eseményt. A népviseletbe
öltözött főszereplők: Unger Valter és
Benedek Kata, Bálint Zsolt és Sima
Lilla végigjárták az osztályokat, majd
elindultak a faluba is hívogatni. A polgármesteri hivatalban, az óvodában és a
dAKÖV KFT. (ismertebb nevén: Vízmű) bagi irodájában örömmel várták és
vendégül látták őket.
Szombaton 12 órakor már minden
együtt volt az induláshoz: a Galga TV
stábja, szülők, tanárok, táncosok, zenészek és lovas kocsik várakoztak a művelődési ház előtt. A gyerekek még próbáltak egyet, a kocsikra felkerültek a
kellékek – majd a táncosok és kísérőik.
A felvonulásért külön köszönet illeti
Tóth Tibor hévízgyörki polgármester
urat, aki hintóval érkezett, és Sápi Pált
valamint Tóth Csabát (szintén hévízgyörkiek), akik szívességből mondtak
igent a kérésünkre.
Gyönyörű időben, ragyogó őszi
napsütésben indult el a menet. A zavartalan haladást a polgárőrség biztosította
Mezőfi Ferenc vezetésével. ØØ

köZéleT

Az iskolánál első utunk a templomhoz vezetett, ahol Mihály atya
áldását adta a kenyérre, borra és a táncoló fiatalokra. Ezután következett egy
rövid tánc, éppen csak kedvcsinálónak.
Az iskola után a hősök terén, majd a
Peresen álltunk meg, hogy aztán
visszaérve a művelődési házhoz kezdetét vegye az igazi mulatság.
A nagyterem díszítése minden
évben a hetedikesek feladata, a büfét is
az ő szüleik biztosították. Tombolát a
kis ötödikesek árultak (akik tanítják
őket – én is közéjük tartozom –, nem
térhettek ki előlük). zenét a Galga
expressz szolgáltatott a tőlük megszokott színvonalon: köszönjük nekik a
hat órán át tartó jó hangulatot! Még
születésnapi köszöntőt is kellett játszaniuk: kocsmárosunk, Bálint Zsolti
ugyanis épp aznap ünnepelte 14. születésnapját!
Tombolahúzásra a szokott időben,
5 órakor került sor. Nekem ugyan nem
volt most szerencsém, de nagy öröm
volt látni a színpadra szaladó boldog

gyerekeket. hát még a fődíj tulajdonosát! Dallos Dominik, az egyik táncos
lett a szerencsés nyertes.
Az ajándékok kisorsolása után még
lehetett vonatozni egy utolsót, hiszen
hivatalosan 6 óráig tartott a bál. Ahogy
az lenni szokott, a nyolcadikosok és
vendégeik még maradhattak egy teljes
órát, hiszen ez az ő napjuk! Volt is
mulatás: szülők és gyerekek kitáncolták
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magukból a hétköznapok fáradalmait és
a megelőző napok izgalmait. Nem
készült „B-terv” arra az esetre, ha rossz
idő lesz, vagy ha valaki megbetegszik.
Szerencsére nem is volt rá szükség. Bár
egyik táncosunk félig-gyógyultan érkezett, egy másik pedig félig-betegen távozott, reméljük, bennük is csak a kellemes
emlékek maradnak meg, ahogy mindnyájunkban.
Gyalog Éva

Fotó a szerző
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véGül ÁlljON Itt A szErEPlők tEljEs NévsOrA: bíró: unger valter, bíróné: Benedek kata, kocsmáros: Bálint zsolt,
kocsmárosné: sima lilla, kisbíró: Hajdu Péter. Angyal levente, repei júlia, Bagi Gergő, károlyi Eszter, Baranyi szabolcs,
józsa szimonetta, Benda dávid, tóth vivien,Cserni Bálint, székely Bernadett, dallos dominik, dallos daniella, dancsó józsef,
Haraszti dóra, Haraszti Botond, atona Anna, Ocsovszki dániel, tóth Edina, Paltán Gergő, Paltán Csenge, spitzer richárd,
janik Barbara, szabó jácint, sándor Orsolya, szlucska Gellért, somoskői zsófia, ujvári józsef, Eperjesi Bernadett.

Katona András idén ünnepli 94. születésnapját. Ő Bag
település legidősebb lakosa. Tóth Gábor polgármester úr
fogadta és köszöntötte Andrást gyermekeivel együtt.

Katona András jelenleg nyugdíjas éveit tölti lányáéknál
Galgamácsán. Aktív korában a vasútnál dolgozott hosszú
ideig, majd raktárosként, illetve laktanya őrként. heten

Fotó a szerző

A LEGidŐSEBB BAGi

voltak testvérek. három gyermeke született, Terka,
Mariska és László. Mindhárman Pest megyében élnek.
András bácsinak hat unokája és 11 dédunokája van.
András bácsi két éve költözött el Bagról, de szívesen
jár vissza gyermekeivel együtt is. A köszöntésén humorosan számolt be a katonaságnál eltöltött éveiről, élményeiről.
Berdó Lívia

G i N: Galgamenti ifjúsági Nap
köZéleT

Minden évben megrendezésre kerül, immáron hagyományként, a Galgamenti ifjúsági nap rendezvény. idén a
negyedik alkalommal Bag település kapta a rendezői szerepet.

Az ifjúsági Nap résztvevői az aszódi kistérség Gyermekjóléti
Szolgálatainak ellátásában lévő gyermekeiből kerültek kiválasztásra, 88 fő vett részt az eseményen. Az alábbi települések gyermekeit látta vendégül Bag nagyközség: domony,
iklad, Aszód, Kartal, Verseg, Tura, Galgahévíz, hévízgyörk,
Bag, Vácszentlászló, zsámbok.
Az egynapos rendezvény célja az ifjúság összefogása, a
szabadidő hasznos eltöltése által a csapatszellem, a közösséghez való tartozás megtapasztalása, a gyermek szocializációjának elősegítése. A GiN napon (Galgamenti ifjúsági
Nap) a szervezők a különböző kézműves-, ügyességi foglalkozásokba beépítették a népi hagyományokat. A rendezvény alatt a gyerekek kötetlen játszásban, evés-ivásban, élő
népzene hallgatásában, néptáncban, csoportfoglalkozásokon
vehettek részt. A helyi iglice Napközi otthonos Óvoda
óvónői a kékfestő-baba, illetve a fonalból és gyöngyökből álló
kulcstartó készítésében segédkeztek a gyermekeknek. A Bagi
Általános iskola tanárai pedig a papírból készült öltöztetős
bábu megrajzolásában, elkészítésében járultak hozzá a prevenciós foglalkozásokhoz, ami által a gyermekekhez egy
kötetlenebb formában kerülhettek közelebb az oktatók. Az
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Fotó: B. L.
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ebéd előtti negyedik állomás a néptánc tanulás, melyhez a
kísérő családgondozók is csatlakoztak. A különféle néptáncok
begyakorlása után a gyerekeknek lehetőségük adódott kérdéseket feltenni a népzenészeknek, illetve néptáncosoknak.
Ezáltal megismerkedhettek a különböző hangszerekkel, az
általuk viselt ruházat nevével, viselési szokásaival.
A helyi családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinak munkáját a Művelődési ház, a Bagi Arany jános Általános iskola és Alapfokú Művészeti iskola, az iglice
Napközi otthonos Óvoda dolgozói segítették, illetve a Bagi
Muharay Népi Együttes.
Ezúton szeretnénk megköszönni a közintézmények dolgozóinak segítségét az ifjúsági nap megszervezésében és a
kézműves foglalkozások lebonyolításában.
A rendezvényen mind a gyermekektől, mind szüleiktől
pozitív visszajelzést kaptunk.
Berdó Lívia

Aszód, Kartal, iklad és immár Bag után jövőre újra találkozhatnak a 11 településről érkezett gyerekek egymással. A
következő helyszín még egyelőre nincs kiválasztva, de abban
biztosak vagyunk, hogy ugyanolyan jól fogjuk érezni magunkat, mint a népi hagyományokat ilyen remekül feldolgozó falunkban.
Kocsis Katalin
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AZ iMÁról
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az imáról (3. rész) NOvEMBEr – szENt ANdrÁs HAvA

,,imádkozik istenhez, és ő kegyébe fogadja..”
1. Mindenszentek (november 1.)

(jób 33, 26)

Mindenszentekkor azokat ünnepeljük, akiknek a lelke megdicsőült, azaz elérte végső célját, a mennyországot. Ezen a
napon van halottak napjának előestéje, így sokan sötétedés
után kimennek a temetőbe vagy otthon gyújtanak gyertyát
az elhunyt hozzátartózóikért. Mindenszentek tehát egy
örömünnep, amikor minden mennyországba jutottat
ünneplünk, azokat is, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk
miatt a kalendárium külön név szerint nem emlékezhet meg.
Oh nagy Isten! Kit imádva áld a mennyei sereg,
Kinek méltó dicséretet tiszta lelkek zengenek:
Most a minden szentek által kiket együtt tisztelünk,
Száll dicső színed elébe szívből jött dicséretünk.
Mindnyájan dicsőült szentek, kiket örök szeretet
Kapcsol hozzánk, kik e földön éltünk vándoréletet.
Oh segítsen oda jutni kegyes könyörgésetek,
Hol ti az Istent imádva vég nélkül örvendetek.

2. Halottak napja (november 2.)

halottak napja az egyház ünnepélyes megemlékezése minden halottról, aki még nem jutott el a mennyországba.
Koszorút, virágot viszünk sírjaikhoz, gyertyát gyújtunk és
imádkozunk értük. Ez a régi rövid fohász a meghalt
szülőkért mondatik el:

Oh Isten, ki atyánkat és anyánkat tisztelnünk meghagytad, irgalmazz megholt atyám és anyám lelkeinek. Engedd el
nekik bűneiket, nekem pedig add, hogy az örök dicsőség
világosságában őket viszontláthassam. A mi Urunk Jézus
Krisztus által. Amen.

A régi világban a meholt hívekért egy szép imát mondtak, ami a 129. zsoltár alapján íródott. Még a XViii. században Vi. Piusz pápa 100 napi búcsút ígért naponta azoknak,
akik ezt az imát az esti órákban elmondják. Az ima egy
istenhez szóló könyörgéssel kezdődik, az ember szavai, aki
felismerte, hogy léte isten kezében van.

A mélységből kiáltok Uram hozzád. Uram, hallgasd meg
az én szómat, legyenek füleid figyelmesek az én könyörgésem
szavára. Ha a vétkeket figyelembe veszed Uram, Uram ki
állhat meg előtted? De nálad vagyon a kegyelem és a te
törvényedért reménylek benned, Uram. Reménylik az én
lelkem az ő igéjéért. Az én lelkem az Úrban bízik. A reggeli
vigyázattól éjjelig bízzék Izrael az Úrban. Mert az Úrnál az
irgalmasság és nála bőséges a megváltás. És ő megszabadítja
Izraelt minden gonoszságából.
Adj Uram, örök nyugodalmat nekik. És az örök világosság
fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Amen
Uram hallgasd meg könyörgésemet. – És az én kiáltásom
jusson elédbe.

Minden híveknek teremtője és megváltója, Úr Isten, add
a te szolgáid és szolgálóid lelkeienk minden bűneiknek
elengedését, hogy a bocsánatot melyet mindenkor óhajtottak, ájtatos könyörgések által elnyerhessék. Ki élsz és
uralkodol örökkön örökké. Amen.

Ez a két nap arra emlékeztet, hogy mi küzdve itt a földön
közösséget alkotunk a megdicsőült és a még meg nem
dicsőült szenvedő lelkekkel is. hallottak napja megtanít rá,
hogyan mutassuk ki szeretetünket a tisztítóhelyen lévő
szenvedő lelkek iránt.

3. Szent András (november 30.)

Szent András apostol templomunk védőszentje, tehát az
ünnepe a bagi templombúcsú napja. Szent Andrásról, jézus
apostoláról szól ez a régi ének:
Oh Szent András nagy apostol
Téged kelet s dél magasztal
Tied már a mennyörökség:
Emlékednek nagy dicsőség.
Apostoli karnak fénye,
Szent Péternek jó testvére
Bizalmasa voltál itten,
Annak aki ember s Isten.
Jézus nevét veszélyek közt
Hordozád a nemzetek közt
Mesteredet hűn követted:
A keresztre függesztettek.
Ami után lelked vágyott:
Keresztfa lőn halálágyod;
Csókjaiddal elhalmoztad,
Piros vérrel meg is mostad.
Oh szent András, aranyoszlop
Ki az égig fölmagaslott:
Nyerjen nekünk szilárdságod
Győzelemre bátorságot.
Általád az üdv hazája
Minekünk is legyen tárva
Hogy váltásgunk keresztfáját
Tisztelőid mind meglássák.
AMEN

Volter Domonkos

2013 NoVEMBER

leVél

BAGi híRLAP 11

oTT VAGY NicARAGUÁBAN!
BöjtE CsABA lEvElE

Ajánlom e gondolatokat egy barátomnak, aki sok pofont kapott mostanában,
s azt hiszi, hogy összedőlt a világ. Pánikba esett, menekülne bárhova, ki ebből
a romlott világból. Ahogy ő mondja, Nicaraguába.
Nem kell elmenni Nicaraguába, megvilágosodni
bárhol lehet! A hegyekben, hol sok a fa, és jó a
levegő. de semmiképpen sem egy eldugott
tiroli villában, ahol színes televízióval és
szaunával kényezteted magad.
Van itt egy elhagyott bánya Kismuncselen, dévától huszonnyolc kilométerre. Négyszáz bányász dolgozott
ebben az ón- és rézérc bányában, fent a
hegyek tetején. Két éve bezárták, s aki
tehette, otthagyta a náddal és kátránypapírral födött barakkokat. Sok az összedőlt
üres barakk, de vannak még vagy harmincannegyvenen, akik ott laknak. Egyfelől a csodaszép
természet, másfelől a feltépett föld, elvérzett családokkal,
emberekkel. ott megtalálhatod Nicaraguát.
helyetted lemosnék magamról minden festéket, felöltöznék nagyon egyszerűen, és egy hálózsákkal, négy vekni
kenyérrel kimennék oda, ahol megállt az élet. Az idióta
kisgyermekekkel elmennék málnát szedni, gombászni.
Megtanulnék kosarat-, seprűt kötni Mariska nénitől, aki
pont olyan fehér ember, mint mi, csak nincs senkije, és havi
16 ezer forint segélyből kellene megélnie. de ez lehetetlen:
ő tudatosan készül az éhhalálra. Elbeszélgetnék szomszédasszonyával, akinek a rák az orrát teljesen leette. Ő nem tesz
semmit, – szokja a halált.
Megismerkednék Annamáriával, akinek nincs se apja, se
anyja. Testvére nevelte fel, 15 évesen szülte első gyermekét
egy részeges bányásznak, akivel olyan viskóban lakott
évekig, amelybe esténként beengedték az állatokat is. Most
sok az üres lakás, és máshol laknak, de férje ugyanúgy veri
őt is az ostorral, akár az állatokat. Elbeszélgethettek arról,
hogy anyósa hogyan őrült meg, és futott meztelenül a
földeken, míg meg nem halt. de azt is megbeszélheted vele,
hogy valóban medve ette-e meg a négyéves kisfiút az
erdőben, vagy talán a kutyák? Ő még nincs húszéves, de két
gyermekével már olyan sokat élt, mint más száz év alatt.
Szintén itt lakik egy vénséges nagymamával négy idióta gyermek, egy kimondhatatlanul koszos házban. Fogyatékosok,
de sokat tudnak mesélni az élet titkairól. hosszan nézték,
ahogy a nagyapjuk a fájdalomba beleőrült és belehalt.
Kezdetben csak egy seb volt a lábán, amely üszkösödni
kezdett, s ahogy teltek a hetek, a férfinak fekete lett térdtől
lefelé a lába, és nagyon büdös. Lábát lógatva feküdt, és
üvöltött – akkor már nem nézett vissza senki a szeméből.
Másnap belehalt abba a karcolásba, amelyet felétek egy kis
sebfőző vízzel és ragtapasszal elintéznek. de szóba állhatsz
egy tizenhárom gyerekes anyával, aki most veszítette el legnagyobb fiát, az egyetlent, aki munkába állt és dolgozott.
Férjénél van a bánya kulcsa, ott tartják a kredencben egy

cukros dobozban. Elkérheted, és lemehetsz az
aknához. Minden ott van, a csillék, bennük az
érc, a munkavédelmi sisakok, minden,
mintha csak most hagyták volna félbe a
hajtást a bányászok. csak a hozzáértő
szemek látják, hogy itt meghalt minden.
Először mellbe fog vágni mindaz,
amit látsz, hallasz. Lehet, hogy sírni
fogsz, és átkozni ezt a világot, amelyben
jól fésült alakok háromszáz eurót (90 000
Ft) adnak egy kutyáért, de egy nyomorult
gyermek meg kell, hogy éljen havi tíz
eurónyi (3 000 Ft) segélyből. Nem érted, hogy
lehet az, hogy ezeket az embereket a társadalom
kivitte a hegyekbe kommunizmust építeni, s most annyi
pénzt sem ad, hogy napi fél kenyérre jusson, nem beszélve
húsról, buszjegyről, villanyszámláról, orvosságról. Egy őrült
eszme felsodorta őket a hegy tetejére, s mint az elhaló
hullám, lerakta, otthagyta őket. Már nem fegyveres őrök,
hanem a mérhetetlen szegénység, a nyomor s ennek gyermeke, a fogyatékosság meg az emberek közönye tartja fogva
őket. Nagyon furcsa ötleteid lesznek. Lefekvés előtt azon
fogsz gondolkodni, hogy rablóbandává kellene átszervezni
ezeket az embereket. Magad is csodálod, hogyan önt el a
gyűlölet, és lassan felfedezed magadban az anarchistát.
hangosan kimondod, hogy nem érdemli meg az életet az a
társadalom, melyben a kutya több húst eszik meg egyszerre,
mint egy gyermek egész hónapban.
Félelmetes erők szabadulhatnak fel benned, de ne siess,
ne kapkodj, és ne dönts, próbálj meg nagyon nyitott lenni.
Másnap sétálj egy nagyot a természetben, nézd a fákat, a
felhőket, a madarakat. Közben sírhatsz, káromkodhatsz,
imádkozhatsz. A fontos az, hogy dőljenek le falaid. omolj
össze. Engedd be életedbe mindazt, mi körülvesz. Ne te légy,
aki belép hozzájuk. Ne csinálj semmit. Ne szervezd ezt a
világot. Nicaraguában nem formálunk, hanem formálódunk, nem tanítunk, hanem tanulunk. Nem adunk, hanem
kapunk. Neked előbb meg kell világosodnod, hogy magad is
árasztani tudd a fényt.
Alulról nem látod a perzsaszőnyeg mintáit. Emelkedj fel,
a nagy egészt nézd. Vedd észre, hogy a sötétet nem lehet
ütni, vágni, törni. A sötét egyszerűen a fény hiánya. Nem
kell harcolni a sötétség ellen, nem lehet erővel összetörni és
kilapátolni. csodálkozz rá a napra, amely megjelenik, és
körülötted minden formát, életet kap. Mindez egyszerű, de
át kell élned. dél felé edd meg száraz kenyered. Lassan,
komótosan harapj, ügyelj, hogy egyetlen morzsa se hulljon a
földre. Tudd, hogy a napfénynek és a sárnak gyermekét, a
kenyeret eszed. csodálkozz el azon, hogyan tud ilyen finom
lenni az üres kenyér. Keress egy forrást, de ne siess! Add meg

ØØ
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a módját: ereszkedj térdre, érintsd szádat a forrás vizéhez,
mintha csókolóznál, és csak aztán igyál. érezd, hogy átjár a
kristálytiszta hegyi forrás vize. Eggyé válsz a földdel, beléd
hatol az élet.
Nézd a forrást, nézd a sarat a forrás fenekén, lásd, fogd
meg a kezeddel. hunyd be a szemed, és érezd a fényt, a
meleget, mely kenyeret, vizet fakaszt. Menj tovább. Talán
megérted, hogy te is ez vagy: marék por csupán. ha
valahonnan fentről rád hull a végtelenül tiszta és szent fény,
te is képes leszel néhány magot befogadni, és kenyeret adni,
forrássá válni. Mindez végtelenül tiszta és egyszerű: láss,
higgy, szeress. Az idő nem fontos, ne sajnáld a napokat. Az
ünnepi ebédhez a szakácsnő sok-sok mindent belevág egy
nagy fazékba, ezért te is fogadj be mindent Nicaraguában.
hordozd saját magad és mások fájdalmát, a titkokat, melyek
körülvesznek. Ne siess! Az eszmélés lassan, de biztosan,
végtelen csendben, derűsen történik… Környezeted megzavarhatja, de meg nem szakíthatja mindezt. Lassan lehiggadsz, megnyugszol. Kitisztulnak gondolataid, vágyaid,
hatalmas béke önt el. Megvilágosodsz.
olvasóNk írta

A szellő játéka

Napi munkám közt pihengek,
az udvari széken,
a ház egyik védett
szegletében.

A nyár végi napsugár
kellemes melege
arcomat simogatja
minden erejét összeszedve

Feltekintek az égboltra,
fényben úszik a fenti lég
s a felhők gyorsan röpülnek,
a nap erős sugarai mindenen átszűrődnek

A kertben földi bogáncs „szamárkóró”
gyönyörűséges szirmait hullajtja,
játszadozik velük a szél,
s virágokat fest az égboltra.
Lelkem beleremeg a gyönyörűségbe.
Ilyet nem tud alkotni emberi kéz.
Isten fentről szemléli alkotását,
mily csodaszép dallam,
hallom Isten szavát halkan.

Őszi szellő simogatja arcomat,
hajszálaimat ritmusra mozgatja.
Ahogy jött a lágy szellő, úgy száll tova,
s eszember jut egy régi ember szava:
„A világ mindenütt tökéletes,
ahova még az ember nem rontott be”

zdekóné Margitka
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Minden nagyon egyszerűvé, áttetszővé válik. Felsejlik
isten végtelen nyugodt keze vonása a Világon. Mint felhővé
szelídült tajték, onnan fentről mindent sokkal tisztábban
fogsz látni. Források fakadnak fel benned. érezni fogod
magadban az erőt, amely most már nem magadért: értük, a
Világért fakad. Már nem harcolni akarsz, hanem teremteni.
Nem gyűlölsz senkit és semmit, nem pusztítani akarsz,
hanem segíteni, alkotni, életet adni, a beléd áramló fényt
továbbengedni, -árasztani. hiszed, hogy nemcsak része vagy
a világnak, hanem partnere a mindenséget szeretetből
szakadatlanul tovább teremtő istennek. Szelíden belesimulsz
az Úr kezébe, a jó Pásztor lábához kuporodsz. érzed, hiszed,
ha szólít, erőd lesz vezetni a nyájat. Minden a helyére kerül,
és már nem zavar semmi. érzed a hegyeket mozgató erőket
magadban, tudod, hogy emberek fognak születni, talpra
állni, gyógyulni szavadra.
de még ez sem fontos. Semmi sem fontos, csak az a
kapcsolat, mely, mint a nap, lassan felkel, és beragyogja
világodat. istennek társa vagy, megvilágosodtál, ott vagy
nicaraguában!

BIzONysÁGlEvél OrBÁN vIktOr
MINIsztErElNök úrtól
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Szederinda Kertbarát Kör
legyeN a kertbeN – élet!

papp komáromi Judit rovata

Őszi munkák a kertben kicsit másként

Mostanában lombhullás idején azzal zargatom az ismerőseimet, hogy avarra, lombra van szükségem (kivéve a dió és a
fenyő). Mégpedig sokra! Szóljanak, ha kell, még össze is gereblyézem, és boldogan viszem. Teszem ezt mindakkor, mikor az emberek többsége alig várja, hogy megszabaduljon a
levelek tömegétől.
hogy mire használom? Takarom a talajt, jó vastagon! Tudásom, hitem, meggyőződésem szerint a takarás az a földnek, mint embernek a bőre. Védelmet ad!
használhatnék szalmát, szénát is, de az őszi lomb mégis
csak olcsóbb. igazából bármilyen szerves anyag szóba jöhet.
Takarásra alkalmas a kartonpapír is. A takarás jól felfogja a
vizet, sokáig marad vizes a talaj a takarás alatt.
Miért teszem mindezt? Miért nem ások, kapálok,
ugyanúgy ahogy azt a nagyszüleim, szüleim is tették mindig?
Mikor közel öt éve Bagra költöztünk, olyan házat szerettünk volna, aminek kertje van, hogy magunknak termelhessünk zöldségeket, gyümölcsöt, hogy legyen a gyerekeknek
tér játszani. A szőlődombhoz közeli ház a szívünkbe lopta
magát. A ház háta mögött, a dombon húzódik a kert, 10 szőlősorral. A szőlősorok közt gyümölcsfák (parasztbarack,
meggy, körte, szilva), és alattuk FŰ. ha hagyományos módon állunk neki, felássuk, kikapáljuk, ásóvillával átforgatjuk,
de abban az időben találkoztunk egy új szemlélettel, és ez az
un. permakultúra.
„A permakultúrás gondolkodás a gazdálkodás valamennyi
elemét egységes ökológiai rendszerként kezeli. A növények,
állatok, építmények, domborzat, táj, és vízrajzi adottságok
szorosan összefüggnek egymással és kölcsönösen előnyös
kapcsolathálózat alakul ki közöttük. így az egyes elemek
produktivitása, használhatósága javul, a ráfordítás pedig
csökken. A permakultúra célja, hogy az ember számára hasznos fajokból hozzon létre ökológiai rendszereket, és csökkentse az emberi szükségletek megteremtésének ipari hátterét, energiaigényét, környezetromboló hatásait.
A permakultúra hármas követelményrendszere:
•
A földi bioszféra védelme
•
Az emberek védelme
•
A javak igazságos elosztása”

Akik hallottak már valamit a permakultúráról azzal,
kezdik, hogy: „Ugye ahol nem kell ásni!”. S valóban nem
kell ásni, hanem csak takarni. de nem azért mert az ember
lánya (vagyis én) lusta vagyok, hanem mert az a meggyőződésem, hogy a talajnak, a környezetemben lévő hasznos élőlényeknek, a Földnek ezzel teszem a legjobbat.
Tavasszal a takart talajba vetek, oda ültetem ki a palántákat.
A fák alá, a szőlősorokba és a szőlősorok közé. odafigyelek a
kedvező és kedvezőtlen szomszédsági viszonyokra, s arra is,
hogy valami szépet (legalább is számomra szépet) alkossak.
Szereti egymást a paradicsom és a ribizli, mellé egy virágzó
hagyma, s a kert máris szem-szájnak ingerét kielégíti.

Az állatok segítik eltüntetni a rovarokat, nincs szükség
vegyszerekre

Egy modern csirketraktor

Beköltöznek a kertbe rovarok, gyíkok, madarak, majd a
tyúkok, más haszonállatok (a szabadon vagy félszabadon pl.
csirketraktor) tartott állatok a permakultúra része. A
gyerekek ott hömbörögnek a vetett talajon, megjelenik a
kertben az élet. S a kert célja mi más lehet, minthogy az
életet szolgálja?

A permakultúráról bővebb információt szerezhet a
Permakultúra szövettség honlapján: www.permakultura.hu/

Várjuk észrevételeiket
a szerkesztőség e-mail címére:
t.szabados@galgaktv.hu
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Gyermekmentő inkubátor hatvanban

Gyermekmentő inkubátort helyezett működésbe a hatvani
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
A 2013-as év a hatvani kórház életében jelentős
változásokat hozott. A kórház valamennyi dolgozója,
mint egy nagy család, a betegellátás biztonságát és a
folyamatos szakmai fejlődést szem előtt tartva építi
újjá a kívülről és belülről is régi épületet, keresve a
rendelkezésre álló forrásokat (uniós pályázatok,
cégek adományai). Míg a tavalyi évben rendezett
jótékonysági bál bevételéből egy inkubátort vásárolt az
intézmény, az idei évben ugyanennek a bálnak a bevételét
egy szülőágy megvételére fordítottuk. E mellett kialakítottunk egy egyágyas, teljesen komfortos ViP szülőszobát, és berendezés alatt van egy ViP kórterem is a gyermekágyas osztályon. A
folyamatos kórházfejlesztés mellett azonban nem szabad megfeledkezni azokról, akik életük egy olyan szakaszában hozzák világra
gyermeküket, melyet inkább a krízis jellemez. Ezért született meg
az a kezdeményezés, hogy egy csecsemőmentő inkubátort állítsunk
készenlétbe. A hivatalos statisztikák 2001 óta nem tartják nyilván
az újszülöttgyilkosságot önálló cselekményként, így nem tudjuk az
erre vonatkozó pontos adatokat. Legutóbb 2013. júliusban hallhattunk arról, hogy Nógrád megyében egy világra jött csecsemőt az
édesanya sorsára hagyott. Az ilyen cselekedeteket szeretnénk
megelőzni ezzel a lehetőséggel, mely szerint az inkubátorba bárki,
aki krízishelyzetben érzi magát, és nem talál más megoldást, elhelyezhesse a gyermeket. A budapesti Schöpf-Mérei Kórházban

1996-ban indult útnak a „Babamentő Program”, a
krízishelyzetben lévő nők megsegítésére. A példát azóta
több vidéki kórház is követte. Nem hivatalos információk szerint az országban ma már 18 helyen
működik gyermekmentő inkubátor, amelyek segítségével eddig legalább 40 újszülött maradhatott
életben. Az inkubátor hatvanban, az Albert
Schweitzer Kórház Balassi Bálint utcai bejárata felől,
a kerítésén kívülről, jól megközelíthető, mégis intimitást biztosító helyen található. itt egy faházat
építettünk, melynek külső végében található a 24 órán
keresztül fűtött inkubátor. Mellette van egy csengő, mely a
kórházunk portáján, és a gyermekosztályon is riaszt, illetve az
inkubátort állandó, 24 órás kamera figyeli. Fontos, hogy a kamera
csak az inkubátort rögzíti, azt, aki behelyezi a gyermeket, a rendszer „nem látja”. Ezzel a módszerrel a személyiségi jogok védelmét
szeretnénk maximálisan biztosítani. A jelenleg hatályos jogszabály
„A házasságról, a családról és a gyámhatóságról” szóló 1952. évi iV.
törvény 48§ (3) c) pontja szerint a gyermek örökbefogadásának
engedélyezéséhez nincs szükség annak a szülőnek a hozzájárulására, aki gyermekét az erre kijelölt helyen helyezi el, annak
érdekében, hogy más nevelje fel – feltéve, hogy bizonyos határidőn
(6 hét) belül a gyermekért nem jelentkezik. Az anya „ráutaló magatartásával” járul hozzá az örökbeadáshoz. A kórházak tapasztalatai
szerint az inkubátorba tett gyerekek után egyetlen egyszer sem
érdeklődött az édesanyjuk.

A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási baleset,
amelyet legtöbbször a nem megfelelő műszaki állapotú, vagy a
helytelenül használt tüzelőberendezés, kémény, kályha, kandalló,
gázsütő, gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítő vagy vegyes tüzelésű
kazán okozza. A szénvegyületek tökéletlen égése során képződő
színtelen, szagtalan gáz valamely rendellenesség miatt a lakótérbe
kerül, és megmérgezi az ott tartózkodókat. A szén-monoxid rendkívül agresszív, mérges gáz. Belélegezve a tüdőn át a vérbe kerül,
ahol kétszázötvenszer intenzívebben kötődik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, vagyis megakadályozza az oxigénfelvételt.
A tragédiák és balesetek azonban odafigyeléssel, öngondoskodással megelőzhetőek!
A legfontosabb, hogy az állampolgárok minden fűtési szezon
előtt ellenőriztessék a tüzelő- és fűtőberendezések, illetve a
kémények műszaki állapotát, karbantartottságát – ezzel máris
fontos lépést tesznek saját biztonságuk érdekében.
Tehát a balesetek megelőzése érdekében különös gondot kell
fordítani a kémények karbantartására is, hiszen a tragédiák gyakori
okai a nem megfelelően működő kémények. Sajnos sokszor
előfordul, hogy a lakásba nem tudott bejutni a kéményseprő, annak
érdekében, hogy az égéstermék-elvezető időszakos felülvizsgálatát,
ellenőrzését elvégezhesse. Ezeknek az ingatlanoknak tulajdonosával, használójával szemben szükség esetén a tűzvédelmi hatóság
eljárást kezdeményez. A kéményseprő-ipari közszolgáltató vizsgálatai során több esetben állapítottak meg a kéményseprők
közvetlen élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetést, ezekben az
esetekben értesítették a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságot,
amely haladéktalanul megtiltotta az égéstermék-elvezető további
használatát a hiányosság megszüntetéséig, illetve annak a hatóság
felé történő igazolásáig. Az ellenőrzést szakemberre kell bízni, aki
a műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésére is jogosult. Fontos az
is, hogy azokat a helyiségeket, amelyekben a tüzelőberendezések
találhatóak, rendszeresen szellőztessék, így is megakadályozható a
mérgező gázok felhalmozódása. A szellőző nyílásokat semmilyen
esetben sem szabad eltömni, elzárni, és szabad keresztmetszetüket
időszakonként ellenőrizni kell. Tudnivaló, hogy a szén-monoxid
már rendkívül alacsony koncentrációban mérgező. ha a levegőben
a koncentrációja eléri az egy százalékot, gyakorlatilag másodpercek
alatt bekövetkezik az eszméletvesztés, majd a halál. A védekezés

egyik legfontosabb biztosítéka a szén-monoxid-érzékelő, ugyanis a
színtelen, szagtalan, a levegőnél szinte alig könnyebb, nem irritáló
gázt az ember nem érzi, de egy pár ezer forintos beruházással biztonságossá teheti lakását. igazgatóságunk nyomatékosan ajánlja
ezen riasztó berendezések felszerelését, hiszen ezek a készülékek
azonnal jelzik a szén-monoxid-koncentráció emelkedését. A szénmonoxiddal kapcsolatos súlyos balesetek igen gyakran éjszaka
történnek, amikor a gáz hatásának kitett ember alszik. A co
riasztó készülékek azonban olyan hangos jelzést adnak, hogy az
álmából is felriasztja az embert. A szén-monoxid érzékelők közül
olyan típusút kell választani, amely az EN 50 291 vizsgálati
szabványnak megfelelő.
ha indokolatlan fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és hallásképesség csökkenésének tüneteit észleli az ember, szén-monoxid
mérgezésre lehet gyanakodni. A gázkészüléket azonnal el kell zárni,
és ki kell szellőztetni a lakást. Tiszta levegőn a vérben lekötött szénmonoxidnak mintegy fele egy óra alatt távozik. Vagyis ha a mérgezést szenvedett ember elhagyja a szén-monoxiddal telített helyiséget, enyhülnek a tünetek.
A Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság
figyelmét, hogy gázüzemű vagy vegyes tüzelésű fűtési technikák
esetén fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az új típusú
nyílászárók megfelelő szellőzőnyílással legyenek ellátva. Fontos,
hogy a szellőzőnyílásokat szakember szerelje be. Régebbi típusú
nyílászárók esetén felülvizsgálatot, ellenőrzést érdemes végeztetni.
Ez különösen fontos azoknál az ingatlanoknál, ahol konyhai
elszívó berendezés működik. Ugyanis a konyhai elszívó képes a
kéményből az égésterméket „visszaszívni” a lakótérbe. ha azonban
szabadok a szellőző nyílások, ez a depresszió nem következhet be.

SzéN-MoNoXid MéRGEzéS VESzéLYEi

leGfOnTOSABB TAnÁcSOk:
• Rendszeresen ellenőriztesse a kéményeket, a kazánokat, kályhákat, ezeket szakemberrel szereltesse be, vizsgáltassa felül!
• Szerezzen be szén-monoxid-érzékelő jelzőkészüléket, amely a
mérgezés veszélyére figyelmezteti Önt!
• ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások mindig szabadon maradjanak!
• Rendszeresen szellőztesse a tüzelő- fűtőberendezések helyiségeit!

2013 NoVEMBER

lABdArúGÁS

BAGi híRLAP 11

A bagi csapat a második helyen

Bagi tc ‘96 – verőce 2–0 (0–0)
Bag, 200 néző. Vezette: Sinka Sz. /8; 6/ (Molnár L.,
Berendi T. cs.)
BAGi Tc ’96: Endrődi P. 8 – Nagy P. 7 (Szekula F. 0, 84. p.),
hegedûs K. 8, Szénási i. 8, Nyári G. 8 – Tóth R. 8, Maros
Sz. 8 (Lázár L. 0,70. p.), Budai K. 8, csernyák T. 8 – hajdú
P. 8,Tóth L. 8 (Boda j. 0, 82. p.). edző: Simó lászló.
VerÕce Se: Schrenckh d. 5 – zechner Péter4, Plachi A. 5,
Udvari T. 5, dizmatsek E. 4 – Rudolf M. 5 (zechner Patrik
0, 66. p.), honti cs. 5 (Legendás M. 6, a szünetben), Rudolf
G. 5, Mikesy X. 4 (Bucsek G. 5, 52. p.) – Müller A. 5, Siklósi
M. 4. edző: Stedra Zsolt.
Gól: hegedûs K., Maros Sz. SÁrGA lAp: Tóth R., Budai
K., ill. Rudolf G., Mikesy X., Siklósi M., Müller A.
SiMó lÁSZló: Nagyon küzdelmes meccset játszottunk a
remek Verőce ellen. A második félidei játékunk alapján futballban és hozzáállásban is felülmúltuk a vendégeket, ehhez
gratulálok a játékosaimnak!
STedrA ZSOlT: A Bag sokkal jobban akarta a győzelmet.
2-0-ig aludtunk, utána már voltak futballra emlékeztető dolgaink... Gratulálok a Bagnak a győzelemhez!
iSaSZeg – Bagi tc ‘96 0–1 (0–1)
isaszeg, 100 néző. Vezette: Tamási p. /2; 6/ (Pauló G.,
Kovács B.)
iSASZeGi Se: Varró i. 7 – Tolnai Á. 6, dóczi A. 7, Mihali
M. 7, Kiss G. 6 – Kovács B. 6, Sárosi Á. 6, Sárosi A. 6
(Mihalik zs. 0, 80. p.), Kisréti M. 7 – Káldi T. 6–2=4,
Somlói R. 6 (Bagó j. 6, 58. p.). edző: Szász ferenc.
BAGi Tc ’96: Endrődi P. 7 – Nagy P. 8, hegedûs K. 8 (Boda
j. 0, 88. p.), Szénási i. 8, Nyári G. 8 – Nagy B. 8 (Lázár L.
0, 83. p.), Maros Sz. 8, Budai K. 8, csernyák T. 8 – hajdú P.
8, Tóth L. 8 (Szekula F. 0, 77. p.). edző: Simó lászló.
Gól: Maros Sz. SÁrGA lAp: Varró i., ill. Endrődi P.,
hegedûs K., Nyári G., hajdú P. kiÁllíTVA: Káldi T. a 87.
percben (megrúgta az ellenfelét).
SZÁSZ ferenc: Gratulálok a csapatomnak ehhez a mérkőzéshez is, hiszen az éllovas ellen is bebizonyítottuk, hogy
a fiatalos lendülettel és koncentráltsággal is megrángatható
az az oroszlánbajusz. Ettől függetlenül ezt már az erdőkertesi
mérkőzés után tudtuk, hogy nekünk nem erre a találkozóra
kell kihegyezni magunkat, hiszen sérülések, betegségek és
eltiltások nehezítik a csapatunk dolgát. Gratulálok a Bagnak
a győzelemhez!
SiMó lÁSZló: Először is gratulálok a csapatnak a győzelemhez, de külön Balogh jános ,,Lajbinak” is, akinek most
született meg a gyermeke, neki ajánljuk ezt a sikert!
Egyébként egy nagyon jól futballozó és sportszerû isaszeget
sikerült megvernünk!

ultrahaNg szűrés

2013. 11. 16-án 9 órától bagon
A szűrés napján lehetőség lesz ingyenes vérnyomás,
vércukor és koleszterin ellenőrzésre is.

Bagi tc ‘96 – aSZód 0–0
Bag, 300 nézõ. Vezette: debreczeni K. /7; 8/ (Szigecsán N.,
csarnai cs.)
BAGi Tc ’96: Endrõdi P. 0 – Nagy P. 7, hegedûs K. 6 (Lázár
L. 0, 61. p.), Szénási i. 7, Nyári G. 7 – Tóth R. 6, Maros Sz.
7–2=5, Budai K. 7, csernyák T. 6 – hajdú P. 7, Tóth L. 6
(Balogh j. 0, 65. p.). edzõ: Simó László.
ASZód fc: Téglás L. 8 – Mihalik i. 6, Káposzta Bence 9,
domján N. 9, Kovács K. 5 – Bodnár M. 5, Krecsmarik P. 5
(Braun T. 0, 66. p.), Szabó i. 6–2=4, Sinkó j. 6 – Kovács d.
5 (hugyecz M. 0, 90. p.), oláh T. 6. edzõ: dobes Attila.
SÁrGA lAp: csernyák T., ill. Káposzta Bence, Kovács K.,
oláh T. kiÁllíTVA: Maros Sz. a 82. percben (ellökte az
ellenfelét), ill. Szabó i. a 82. percben (ellökte az ellenfelét).
SiMó lÁSZló: igazi rangadó volt. Gratulálok a csapatomnak a játékhoz, de ezt a meccset meg kellett volna nyerni!
Örülök, hogy a srácok végighajtották a 90 percet, és mindent
megtettek azért, hogy betaláljanak az Aszód kapujába.
dOBeS ATTilA: Ezen a szinten egy agyontaktikázott mérkõzés volt. idegenben jó eredmény a döntetlen, nem sok
lehetõsége volt a hazai támadóknak, ettõl függetlenül voltak
helyzetei a bagiaknak. Volt itt minden, ami kell egy rangadóhoz, kivéve a gól. Gratulálok a csapatnak a pontszerzésért!
2013. november 3-án Bag szabadnapos volt.

A TABELLA ÁLLÁSA NOVEMBER 4-ÉN

CSAPAT
1. Iklad kFC
2. bagi tc ’96
3. Erdőkertesi sE
4. Aszód FC
5. verőce sE
6. Fortuna sC-kismaros
7. vác-deákvár sE
8. Isaszegi sE
9. Nagymaros FC
10. Mogyoród ksk
11. kistarcsai vsC
12. Galgahévíz sk
13. valkó ksk
14. Gödöllői EAC
15. Püspökhatvan sE

M GY D
11 8 1
11 7 2
11 7 1
11 6 3
11 6 2
11 6 1
12 6 1
11 4 3
12 4 2
11 4 1
11 3 4
12 3 1
11 2 4
10 1 5
10 0 1

V
2
2
3
2
3
4
5
4
6
6
4
8
5
4
9

LG
26
30
33
24
30
25
26
21
17
26
22
18
20
16
12

KG
11
15
20
16
16
19
25
22
30
30
22
39
22
26
33

GK
+15
+15
+13
+8
+14
+6
+1
–1
–13
–4
0
–21
–2
–10
–21

P
25
23
22
21
20
19
19
15
14
13
13
10
10
8
1

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

Minden kedden
és pénteken:

helyszíne: BAG, védőNőI tANÁCsAdó
szűrőorvos: dr. szabó Ilona
a szűrés díja: 4 000 Ft
időpontkérés a 06-28-409-594 telefonon

16 BAGi híRLAP
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A megújult italdiszkont folyamatosan bővülő kínálatával várja
minden kedves régi és új vásárlóit! (2191 Bag, szent imre u. 70.)
Napilapok, magazinok, rejtvényújságok
széles válAszTékA!

TelefoN- és émÁsz kártya felTÖlTés
alkoholos és alkoholmentes
italokra! Több mint 20 féle sör,
minőségi borok, díszüveges szeszek
névnapra, születésnapra!

Családi- üzleti rendezvények,
esküvők teljes körű ellátása
egyedi igényekhez,
egyedi kedvezméNyekkel!

Alacsony deutérium-tartalmú,
lúgos ásványvizek,
hidegen sajtolt olajak,
termelői méz kapható!
Bio- és reformélelmiszerek
(Natura, Biopont
termékek)
cukor- és gluténmentes
termékek, (pl.: Glutenix liszt,
Tóthék tésztája)

Teljes rekesz sör vásárlása esetén az aktuális árból TovÁBBi
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

-5 ft/db kedvezméNy!

lo m ta l a N í tá s

tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy november 9-én
(szombaton) 8:00–14:00 óráig lomtalanítás lesz a faluban.

helyszíNek:
•
vasútállomási COOP bolt
•
kultúrház parkoló
•
iskola előtti parkoló
•
Béke tér

figyelem! veszélyes anyagokat (pl.: festék, vegyszerek, autógumi, építési
törmelék, háztartási gépek) nem szabad a konténerekbe tenni!

Az idős, egyedülálló embereknek, akik nem tudják megoldani, hogy a lomokat
eljuttassák a konténerekbe, az önkormányzat segítséget nyújt. Igényüket
(november 8-án délig) az alábbi telefonszámon tudják bejelenteni: +36-30-667-25-40

Bag Nagyközség Önkormányzata

A fotók illusztrációk

FolyAmATos Akciók

For
kávé ró
é
elvite s TeA
lre is
!

