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az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

A tArtAlomBól

2014. 04. 06.

válAszt Az orszáG

szitAkötő újrA

simó lászló (szuti)

A tAvAszi hAdjárAt

A 2014-es országgyűlési
választások április 6-án,
6–19 óráig tartanak. / 2–3.

A Szitakötő oktatási program
vezetője, Horgas Judit
látogatott el iskolánkba. / 7.

A Bagi TC ’96 edzőjét kérdeztük a felnőtt- és az utánpótlás csapatról.
/ 10–11.

1849. április 5-én a VII. hadtestnek Aszódot és Bagot
kellett elfoglalnia. / 17.

Államtitkári látogatás Bagon Meghívó
a két aprítékos kazáN az egész éves fűtési szezoNt tekiNtve
2,5–3 millió foriNtos megtakarítást eredméNyezett

szeretettel
várunk
mindenkit
2014. március
15-én az 1848/49-es
forradalom és
szabadságharc
emlékünnepélyére.
l

l

l
l

Fotó: Könczöl Rita

l

2014. február 10-én Konrát Károly a Belügyminisztérium államtitkára járt falunkban,
hogy az önkormányzatnál üzembe helyezett belügyminisztériumi pályázatból finanszírozott
aprítékos kazánt megtekintse. A kazán beszerelése és üzembe helyezése az előkészítővel, az
aprítékolóval együtt 9,2 milliós beruházás volt. A látogatáson Jelen volt Vécsey László
választókerületünk országgyűlési képviselő-jelöltje is.
(folytatás a 2. oldalon)

17 órakor gyülekező
az általános iskola előtt;
koszorúzás a temetőben,
beszédet mond Antal istván
lászlóné képviselő asszony,
majd a szinkron nyugdíjas
egyesület férfi kórusa
énekel;
Fáklyás felvonulás;
koszorúzás a hősök terén,
verset mond Antal ádám;
Fél hétkor ünnepi műsor a
dózsa György művelődési
házban. Beszédet mond
tóth Gábor polgármester.
ezután az általános iskola
és a muharay népi együttes
műsora következik.
Bag Nagyközség
Önkormányzata

Az Aszódi
járási hivAtAl
üGyFélFoGAdási
ideje és rendje
Az 5. oldAlon
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közügy

Konrát Károly államtitkár úr elmondta, hogy tapasztalatai
szerint a pályázat eredményesen valósult meg, úgy gondolja,
hogy ez egy hasznos pályázat volt, az önkormányzatok részére
lehetőséget teremtett arra, hogy a korábban igen magas energiaköltségeiket csökkentsék. 1100 önkormányzat, köztük Bag
nyert ezen a pályázaton. A rendszer, úgy tűnik, jól működik, az
önkormányzatok már tisztában vannak azzal, hogy a nyersanyagot hol tudják beszerezni, és nem utolsó sorban a program a közfoglalkoztatottság növekedéséhez is hozzájárult. Az államtitkár
úr gratulált településünknek, megköszönte az együttműködést,
és mindazok munkáját, akik a programban részt vettek, vesznek.
Tóth Gábor polgármester úr elmondta, hogy már saját erőből is vásárolt a falu a művelődési ház részére egy hasonló
kazánt, és szeretnék az iskola és a tornacsarnok fűtését is hasonló módon megoldani. Az államtitkár úr ehhez kapcsolódóan
elmondta, hogy 184 milliárd forint áll rendelkezésre az idei
évben a közfoglalkoztatottság finanszírozására, és várhatóan
lesz hasonló pályázati lehetőség is.
Tóth Gábor polgármester úr a programot értékelve kifejtette, hogy a két kazán beszerelése az egész éves fűtési szezont
tekintve 6-6,3 millió forintos gázár megtakarítást eredményezett az önkormányzat kasszája számára. Mivel az apríték

Pest megye 6. szamú országgyűlési egyéni választókerületi
választási irodához 2014. február 17-ig, 30 jelölt részéről érkezett
ajánlóív iránti igény, az alabbi szemelyektől és szervezetektől:
1. gaál istván – szociáldemokraták magyar polgári pártja
2. Herczeg attila – függetleN jelÖlt
3. kovács Barnabás – magyar szocialista párt együtt –
a korszakváltók pártja – demokratikus koalíció –
párBeszéd magyarorszagért párt – magyar liBerális párt
4. farkas tímea – Összefogás párt
5. sándor istván – kÖzÖsség a társadalmi igazságosságért Néppárt
6. Helmeczi zoltán – függetleN jelÖlt
7. pikács pálné – magyarországi cigáNypárt
8. mészáros zsuzsanna – Nemzeti érdekért párt
9. uzsokiné lakó éva – a Haza Nem eladó mozgalom párt
10. patruna robert vasile – társadalmi Béke párt
11. aranyos Béla – keresztéNy magyarok szÖvetsége
12. lengyel szilvia – leHet más a politika
13 vécsey lászló józsef – fidesz-magyar polgári szÖvetség –
keresztéNydemokrata Néppárt

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

vörösmarty zsolt – elegédetleNek pártja
Buda lászló – Negyedik kÖztársaság párt
Bertha szilvia zsuzsanna – joBBik magyarországért mozgalom
rigó zsolt – új dimeNzió párt
veres Botond – sportos és egészséges magyarországért párt
Bercsényi zoltán – seres mária szÖvetségesei
vidák attila – magyar keresztéNy szociális uNio
Béres józsef – magyar gazdaság párt
pesti györgy – új magyarország párt
szabó sándor – jólét és szaBadság demokrata kÖzÖsség
dr. penke andrás mihály – függetleN kisgazda fÖldmuNkás
és polgári párt

25.
26.
27.
28.
29.
30.

dr. mészáros adrienn – magyarország jÖvője párt
oláh árpád – mcf roma Össszefogás párt
liptai Balázs – zÖldek pártja
rácz adorján Barnabas – együtt 2014 párt
szabó andrás ferenc – Nemzeti forradalmi párt
szabó kinga – magyar repuBlikáNus politikai párt
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előállításának is vannak természetesen költségei, így a beruházás teljes megtérülési ideje 4 év a polgármesteri hivatal esetében, és 4,5 év a művelődési ház esetében, ugyanis az az épület
hőtechnikailag rosszabb állapotban van. Ha sikerülne a művelődési házat felújítani, akkor a régi fűtési költségek egyharmadára esnének vissza az energiaköltségek, azaz ugyanolyan fűtőértéket most 30-40 forintból állít elő e kazán segítségével az
önkormányzat a 150 forintos gázárral szemben. A két kazán
működtetéséhez éves szinten egyébként 500 köbméter faaprítékra lenne szükség, de ennyit nem tudott az önkormányzat
begyűjteni, letermelni. Viszont vannak olyan területek Bagon,
mint a Dutka-, Temető- és Keresztfa-dűlő, ahol elhagyott területek vannak, és a tűzveszély miatt is jó lenne, ha ott begyűjtenék a fahulladékot, de ezt még jogilag rendezni kell. Egyébként az önkormányzat vett is idén faaprítékot, és még így is
fele annyiba került a fűtés, mintha gázt használnáltak volna.
Bagon egyébként a kazánok működtetése folyamatosan 8-10
közfoglalkoztatottnak biztosít munkát. Nemcsak egy aprítékoló működik, hanem egyet vásárolt is az önkormányzat, így
akár 20 embernek is folyamatosan tud munkát biztosítani a
begyűjtéstől a ledarálásig.
kr

Szavazatszámlálók

A Képviselő-testület 2014. február 24-én az alábbiak
szerint elfogadta a 2014–2018 választási ciklusra a
Szavazat Számláló Bizottságok tagjait:

1. szAvAzókör (Polgármesteri Hivatal)
– Varga István Szentlászlói u. 2.
– Cziráné Bakonyi Bernadett Szent Imre u. 77.
– Labáthné Gódor Anna Vörösmarty u. 1.
– Furdi Csabáné Kiskörös u. 24.
– Tóth Tiborné Szőlő u. 44.

(tag)
(tag)
(tag)
(póttag)
(póttag)

2. szAvAzókör (Műv. Ház)
– Juhász Jenőné Szent Imre u. 109.
– Pávics Lászlóné Szent András u. 60.
– Volterné Jamrik Éva Szőlő u. 27.
– Kozáné Sztrehovszki Mariann
– Sára Tiborné Szent András u. 98.

(tag)
(tag)
(tag)
(póttag)
(póttag)

3. szAvAzókör (óvoda)
– Bakonyiné Dobos Ilona Szent Imre u 77.
– Katonás Lajosné Szent Imre u 95.
– Katona Zoltánné Kossuth L. u. 1.
– Kovács Istvánné Jókai u.
– Siposné Bartók Éva Sallai u 1.

(tag)
(tag)
tag)
(póttag)
(póttag)

4. szAvAzókör (Általános Iskola)
– Horváthné Maczkó Katalin Árpád u. 17.
– Nagy Jánosné Szent András u. 132.
– Dócza Imréné Sport u. 16.
– Tóthné Irsán Ágnes Dózsa Gy. u. 6.
– Balázsné Győri Mária Malom u. 14.

(tag)
(tag)
(tag)
(póttag)
(póttag)
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vÁLAsztÁs

Választási tájékoztató

Bagon a lakcímmel rendelkező választópolgárok kérelmüket benyújthatják levélben vagy személyesen a Helyi választási Irodában (2191 Bag, szent Imre u. 52.) a következő
választási ügyekben: 2014. január 1-jétől minden magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti annak
rögzítését a központi névjegyzékben, hogy
• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi cLXXIX.
törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik,
• fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel a választójoga gyakorlásához,
• a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak
kiadását megtiltja, valamint
• az Európai unió más tagállamának állampolgára a fentieken kívül azt is kérheti, hogy az EP-választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele, továbbá
• a fenti névjegyzéki bejegyzések törlését vagy módosítását
is kérheti.
A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek a Nemzeti
Választási Iroda felületén online módon benyújthatók, de
PDF formátumban is letölthetők a választások hivatalos honlapjáról. A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a
lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes helyi választási irodánál benyújthatja. Levélben a kérelem
csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes helyi választási
irodához nyújtható be, vagy akinek nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes helyi választási irodához nyújthatja be a kérelmet. Azok a Magyarországon élő
választópolgárok, akik nem rendelkeznek települési szintű bejelentett lakóhellyel sem, a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet levélben vagy elektronikus úton a Nemzeti választási Irodához (1397 Budapest, pf.: 547.), személyesen vagy
levélben bármely helyi választási irodához benyújthatják.
Azokat a magyar állampolgárságú választópolgárokat,
akik magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek, kérelmükre
a Nemzeti Választási Iroda veszi fel a központi névjegyzékbe.
A regisztrációhoz érvényes magyar személyi azonosító, érvényes magyar útlevél, honosítási okirat vagy állampolgársági bizonyítvány szükséges. A névjegyzékbe vételi nyomtatvány letölthető a választások hivatalos honlapjáról, vagy ugyanott az
online regisztrációra is lehetőség van.
tehát a Bagon lakcímmel rendelkező választópolgárok kérelmüket benyújthatják levélben vagy személyesen: helyi
válAsztási irodA 2191 Bag, szent imre u. 52.

A Helyi Választási Iroda vezetője határozatban állapította meg a helyi képviselő-testület megválasztandó létszámát: 6 fő. Kifogást a 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 210.§ (1)
bekezdése értelmében a helyi Választási Bizottsághoz lehet
benyújtani.
Beke Andrea jegyző
HVI vezető
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SzAVAzókörök BAg TerüleTén
A 2014. éVI VálASzTáSokon
01. szavazókör: polgármesteri Hivatal
(szent imre út 52.)
02. szavazókör: dózsa györgy művelődési Ház
(petőfi tér 1/a)
03. szavazókör: iglice Napközi otthonos óvoda
(sport u. 1.)
04. szavazókör: arany jános általános iskola
(szent andrás u. 41.)
A névjegyzékkel kapcsolatban az alábbi személyekhez lehet
fordulni:
HVI vezető: Beke Andrea jegyző
06-28-504-135/18-as mellék
HVI vezető helyettes: Benke Zoltánné
06-28-504-135/11-es, vagy 25-ös mellék
A névjegyzék megtekinthető a polgármesteri Hivatalban,
a választási feladatok ellátására biztosított számítógépen, a
Nemzeti Választási Iroda internetes felületén.
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tÁJékOztAtó
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Vészhelyzeti értesítési szolgáltatás – VÉSZ
Az elmúlt év márciusában bekövetkezett hóhelyzet, valamint a júniusi árvíz
a korábbiaktól hatékonyabb megoldás
kidolgozását tette szükségessé a lakosság azonnali, naprakész, ugyanakkor
célzott tájékoztatására.

Ennek érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a rádiós
Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesülettel és a Microsoft Magyarország Kft.-vel kifejlesztett egy mobil
eszközökre optimalizált új alkalmazást,
amely a közönségszavazatok alapján a
veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás –
VÉSZ elnevezést kapta. A VÉSZ segít-

ségével az okostelefonnal rendelkezők
azonnal tájékozódhatnak a lakóhelyük,
az úti céljuk által érintett területek, figyelt
útvonalak, megyék, vagy akár az egész
ország aktuális helyzetéről, a kiadott
figyelmeztető és riasztási jelzésekről. Az
alkalmazást letöltő felhasználó beállíthatja magának, hogy Magyarország mely
területéről kér azonnali értesítést mobil
eszközére. Kijelölheti a lakóhelyéhez
igazított értesítési zónát, egy-egy megyét,
a nagyobb hazai tavak környékét, vagy
akár az egész országot is. A VÉSZ képes
arra is, hogy a mobil eszköz GpS berendezésének segítségével figyelje a felhasználó aktuális helyzetét, és ehhez vi-

Megújuló energia szakmérnök
képzés Gödöllőn

A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara harmadik alkalommal indítja szakirányú
továbbképzését alternatív energiagazdálkodási témakörben.
A képzés célja, hogy a hallgatók alapvető ismereteket szerezzenek az alternatív (megújuló) energiaforrások létesítésének
és működtetésének lehetőségeiről. A végzett szakemberek
képesek legyenek megítélni egy kisebb, vagy nagyobb térség
energiagazdálkodásának alternatív lehetőségeit, partnerei
legyenek egy-egy szakterület specialistáinak, hozzájáruljanak a beruházást megelőző döntések megalapozásához. Az
ökonómiai tantárgyak keretében többek között a beruházások gazdaságtanával, marketing menedzsmenttel, vállalati
joggal is gyarapíthatják ismereteiket. A műszaki tantárgyak
óráin valamennyi lényeges megújuló energiaforrás működtetését is oktatjuk. Jelentős részét biztosítja képzésünknek a
biomassza energetikai hasznosítása a termőhely kiválasztásától a felhasználásig is. A gyakorlat megismerésére hazai és
külföldi tanulmányutakat szervezünk. A Magyarországon,
sőt tudomásunk szerint Európában is egyedülálló képzés
időtartama: 2 év (240 óra). Jelentkezni min. BSc (főiskolai)
végzettséggel lehet.
Az előképzettségtől függően az alábbi 3 szakirányt
indítjuk:
– Alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó
– Alternatív-energia termelési rendszerszakértő
– Megújuló energia termelési és hasznosítási tanácsadó
A képzés költsége: 130 000 Ft/félév.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 30., a képzés
2014. őszén indul. A feltételeknek megfelelt jelölteket a jelentkezés sorrendjében vesszük fel. Bővebb felvilágosítást ad:
Galambosi Imréné előadó,
Szent István Egyetem Dékáni Hivatal 28/420-200/1602
Galambosi.Imrene@mkk.szie.hu
Dr. Máté András szakvezető Tel.: 06/70-332-7222
Mate.Andras@mkk.szie.hu
További információk és jelentkezési lap a www.mkk.szie.hu
honlapon érhető el.

szonyítva küldi az adott területre érvényes értesítéseket az okos készülékre. A
szolgáltatás háromfokozatú értesítést tud
küldeni, a felhasználó tetszés szerint
kiválaszthatja, hogy csak a riasztásokról,
a figyelmeztetésekről, vagy pedig mindenről, így a tájékoztatásokról is kér-e értesítést. Az ingyenesen letölthető alkalmazás az Android, az iOS és a Windows
phone operációs rendszerekre egyaránt
elérhető, díjmentesen. Információ: a
http://www.katasztrofavedelem.hu/index
2.php?pageid=lakossag_veszelyhelyzeti_tajekoztato_rendszer honlapon.
Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok
országos polgári védelmi főfelügyelő

Ingyenes OKJ-s képzések

Érettségi előtt álló és idén érettségiző diákok számára szeretnénk felkínálni az Athéné szakközépiskola ingyenes OkJ-s
képzéseit. Azon diákoknak ajánljuk, akiknek családja nem
engedheti meg magának, hogy költségtérítéses képzést finanszírozzon gyermeke számára. Az Athéné segít a mihamarabbi
munkába állásban. Iskolánk vidéken élőknek ingyenes kollégiumi helyeket tud biztosítani.
mozgókép- és animációkészítő
https://www.youtube.com/watch?v=itrekpa3gps
hangmester
https://www.youtube.com/watch?v=2jvspicpui0&feature=youtu.be
Festő
https://www.youtube.com/watch?v=awrzdH7ifrw&feature=youtu.be
sportedző
https://www.youtube.com/watch?v=1e1_mptlyfQ&feature=youtu.be
idegenvezető
https://www.youtube.com/watch?v=cN5lgj9Hhm8&feature=youtu.be
Grafikus
https://www.youtube.com/watch?v=8lHjfotpaos&feature=youtu.be
közúti közlekedésüzemviteli-ellátó
https://www.youtube.com/watch?v=ospNkl72ckm
divat- és stílustervező
https://www.youtube.com/watch?v=BjaovsssBzm
légi közlekedésüzemviteli-ellátó
https://www.youtube.com/watch?v=mk1livhWjuu
CAd-CAm informatikus
https://www.youtube.com/watch?v=aWNiug6ehcm&feature=youtu.be
rendszergazda
https://www.youtube.com/watch?v=hzjBiaj7igm&feature=youtu.be
Gyakorlatos színész
https://www.youtube.com/watch?v=k3ypj6NueHc&feature=youtu.be
lakberendező
https://www.youtube.com/watch?v=j_rpk7r5xpo&feature=youtu.be
szoftverfejlesztő
https://www.youtube.com/watch?v=_k6vazy3fec&feature=youtu.be
informatikai hálózatépítő
https://www.youtube.com/watch?v=v6QieerxaXg&feature=youtu.be

major jános
igazgató
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ügyFéLFOgADÁs
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Az Aszódi járási hivAtAl üGyFélFoGAdási
ideje és rendje
cím: aszódi polgármesteri Hivatal aszód, szabadság tér 9.
A hatósági osztály ügyfélfogadási
ideje és rendje:
Hétfő:
8.00–16.00
kedd:
8.00–12.00
szerda:
8.00–18.00
csütörtök: 8.00–12.00
péntek: 8.00–12.00
ügysegédek ügyfélfogadási
ideje és rendje:
kedd
8.30–10.30

Gyámhivatal ügyfélfogadási
ideje és rendje:
Hétfő:
8.00–16.00
szerda:
8.00–16.00
Az Aszódi járási hivatal
aszódi (székhely) okmányiroda
ügyfélfogadási
ideje és rendje
ügyfélfogadási idő:
Hétfő–péntek: 8.00–20.00

napi sorszám,
személyes megjelenés
alapján történő
ügyfélkiszolgálás

internetes
bejelentkezés
alapján

előzetes időpont egyeztetés alapján
(időpont egyeztetés személyesen vagy telefonon)
személyi okmányok: (28) 501-088
Gépjármű, evig, lig: (28) 501-089

Hétfő

8.00–12.00

12.00–16.00

16.00–20.00

kedd

nincs

12.00–16.00

8.0–12.00, 16.00–20.00

szerda

8.00–12.00

12.00–16.00

16.00–20.00

csütörtök

nincs

12.00–16.00

8.0–12.00, 16.00–20.00

péntek

nincs

12.00–16.00

8.0–12.00, 16.00–20.00

telefonszámok:
dr. szebenyei zsolt hivatalvezető: 06-28-501-081
titkárság:

06-28-501-080

gyámhivatal: 06-28-501-083
06-28-501-084

okmányiroda:

06-28-501-088
06-28-501-089

Hatósági osztály: 06-28-501-085
06-28-501-086
06-28-501-082

az okmányirodában a meghatározott ügyfélfogadási rend főszabályként értendő, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy az
időpontfoglalással és a nem időpontfoglalással érkező ügyfelek fogadása egyaránt, egyszerre megvalósuljon – figyelemmel a kek
kH területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkárának XXii-6/124/8/2013. sz. ajánlásában foglaltakra. az interneten, személyesen, illetve telefonos időpont-egyeztetés alapján történő ügyfélfogadási időben a személyesen megjelent ügyfelek
kiszolgálását is biztosítani kell, természetesen a hivatalból indult ügyek intézésére is tekintettel. (pl. az elkészült okmányokért,
személyes időpontfoglalásra megjelent ügyfelek, valamint a szabad ügyintézési kapacitás esetén történő ügyfelek fogadása.)
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A BAGi iGliCe nAPközi...

A vízkereszttől farsang farkáig
tartó időszakban idén is
kedvükre játszhattak, mókázhattak,
énekelhettek, táncolhattak
a gyerekek az óvodában.
Intézményünkben hosszú évek óta
ez az időszak a fonó időszaka is,
ahol a régi idők szokásait
próbáljuk közelebb hozni
gyermekeinkhez. A fonóban
– a teljesség igénye nélkül főként a
nagyobb csoportokba járó
gyerekek – többféle kézműves
tevékenységgel (szövés, fonás,
varrás, nemezelés, agyagozás)
ismerkedhetnek meg.

A kézműves tevékenységeken kívül csujjogatók, névcsúfolók, versek, mesék is állandó szereplői a játékos délelőttöknek.
A nagyszüleik, dédszüleik által is játszott
sokféle népi játék ma is elvarázsolja a
gyerekeket ugyanúgy, mint elődeiket.
A Farsangi időszak vége felé közeledve a Maci csoportos gyerekek sorra
járták a csoportokat, játékukkal elűzve a
telet. Az előadás végén az általuk készített
kiszebábot beledobták a mesebeli folyóba, minden bajjal, rosszal, betegséggel

egyetemben, hadd vigye el mindazt a víz.
A nagyon színvonalas, jó hangulatú télbúcsúztató lekötött kicsiket, nagyokat
egyaránt, és lám a következő napokban
már a tél nyomát sem láttuk, egy időre
mindenképpen elköszönt.
Ismét ellátogatott hozzánk a répa
retek Mogyoró együttes farsangi műsorával. Ők az elmúlt tanévben már megtáncoltattak minket. Most is vidám, játékos 45 percet töltöttünk együtt velük. A
kétszemélyes együttes ez idő alatt végig

mozgatta, táncoltatta, a gyerekeket. Végül eljött a farsangi karnevál időpontja is,
amit már mindenki nagyon várt. reggel
jelmezben érkeztek a gyerekek, szülők,
óvodai dolgozók egyaránt. Sok-sok tánccal, játékkal, zenével, na meg a sok finomság fogyasztásával gyorsan elillant a
délelőtt. A gyerekek ebéd után már tervezni kezdték, milyen jelmezt szeretnének viselni a következő farsangi bálon…

ÓVODAI BEÍRATKOZÁS

Péli Melinda

tIsztELt szüLők!

Az óvodai beíratkozás 2014. április 28-án és 29-én, 8–16 óráig tart.

Kérjük a szülők hozzák magukkal személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, a gyermekek
lakcímkártyáját és tAJ-kártyáját, valamint a születési anyakönyvi kivonatát.
Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2011. 09. 01. és 2012. 08. 31. közötti időszakban
születtek, azokat is, akik még nem járnak óvodába.
Tisztelettel: Óvoda vezetősége

Fotó a szerző

A, A, A, A FArSANGI NApOKBAN…
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Megint Szitakötő

A BAGi ArAny jános áltAlános iskolA és AlAPFokú művészeti iskolA hírei

Az idei tanévre is sikeresen pályáztunk. Meg kell jegyezni, hogy
sajnos a nyertesek száma pénzhiány miatt évről évre csökken,
ezért is nagy öröm számunkra, hogy részt vehetünk a programban. A pályázati feltételeknek megfelelően minden
negyedévben 25 db Szitakötő folyóiratot kapunk teljesen
ingyen. Az újságokat egyre több gyerek olvassa, forgatja, és
sok kolléga használja a benne található meséket, verseket,
cikkeket a tanítási órákon, szakköri vagy egyéb szabadidős
foglalkozásokon. A feldolgozott anyagokat többféleképpen
dokumentáljuk is. Az iskola első emeletén lévő faliújságra
tanítványaink produktumai, rejtvények kerülnek az aktuális
számokhoz kapcsolódóan. Negyedévente küldünk beszámolót
a végzett munkáról a program vezetőjének, illetve segédanyagokat és képeket a Szitakötő honlapjára /www. Szitakoto.com/,
amelyet bárki megtekinthet. részt veszünk pályázatokon,
illetve a honlapon megjelenő rejtvények megoldásában is. A
gyerekek közül december hónapban Angyal Virág 4.a osztályos
tanuló nyert könyvet.
Január 31-én a program vezetője, Horgas Judit látogatott
el iskolánkba. A 4.a és 4.b osztályos tanulóknak tartott egy
foglalkozást a Szitakötő téli számához kapcsolódóan. A gyerekek jól érezték magukat, különféle feladatokat oldottak meg,
sok mindenről beszélgettek, sőt a legügyesebbek apró ajándékokat is kaptak. A foglalkozásra néhány szülőt is meghívtunk
a pályázati feltételeknek megfelelően, tőlük is pozitív visszajelzéseket kaptunk.
A foglalkozás után Horgas Judit a pedagógusoknak is tartott egy igen tartalmas és hasznos módszertani továbbképzést,
tréninget arról, hogyan tudjuk alkalmazni a folyóiratot mindennapi munkánk során. A továbbképzésre meghívtuk az

Fotó a szerző

Az elmúlt tanévben írtam az iskolánkban zajló szitakötő
program lényegéről, hasznáról, aktuális eseményeiről.
Akkor beszámoltam róla, hogy a programba pályázat útján
kerültünk be.

Aszódi Tankerület intézményeinek pedagógusait is. Az aszódi
és a domonyi iskolák éltek a lehetőséggel. Egy kellemes
délutánt töltöttünk el, köszönjük a program vezetőjének.
Természetesen a munkát folytatjuk bízva abban, hogy
egyre több diákot tudunk a tévé és a számítógép elől elcsalogatni. Ez a tartalmas folyóirat ugyan kíváncsi gyerekeknek íródott, de felnőtteknek is nagyon hasznos és értékes.
Horváthné Maczkó Katalin

Az ÁLtALÁNOs IskOLAI BEIrAtkOzÁs IDEJE:
2014. április 28–29–30., 8-18 óra között!
A beiratkozáshoz szükséges a lakcímkártya bagi lakcímmel, a születési
anyakönyvi kivonat és az óvodai szakvélemény. Amit még kérdezünk,
illetve el kell dönteni, hogy a gyermek...
hittant vagy a tanító nénivel erkölcstant tanuljon-e? Ha hittant, melyik
egyház képviselőjétől?
Délelőttös lesz-e, vagy iskolaotthonos?
Kér-e napközit?
Az iskolában két első osztály indítását tervezik. Az egyik a hagyományos forma szerint délelőtti tanórákkal tanul majd, a másik osztály
iskolaotthonos formában. A hagyományos forma mellett összevont
(vegyes életkorú) napközis csoportban oldják meg a gyermekek felügyeletét, míg iskolaotthonos formában a tanulási idő és a szabadfoglalkozás arányosan lesz elosztva. Iskolaotthonba elsősorban azokat a
gyerekeket fogják felvenni, akiknek a szülei dolgoznak, és a gyermek
felügyeletét nem tudják máshogy megoldani. Akinek kérdése van, kérem, ez ügyben keresse: Szásziné Győri Éva igazgatónőt.
l

l
l

Akikre büszkék vagyunk

A Kazinczyról elnevezett „szép Magyar
Beszéd” versenyen, melyet az 5-8. évfolyamos tanulók számára rendeztek:
Szabados Réka (5.b) és Tóth Vivien (8.a)
osztályos tanulónk is második helyezést
ért el.
A petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium az
előző évekhez hasonlóan idén is meghirdette a „kis galga menti informatikusok” vetélkedőt. Sándor Orsolya iskolánk
8.b osztályos tanulója I. helyezést ért el.
Gratulálunk Nekik és köszönjük a
Felkészítők munkáját is!

Szásziné Győri Éva
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HIppIK, KANNIBÁL ÉS BIrODALMI
A BAGi ArAny jános áltAlános iskolA és AlAPFokú művészeti iskolA hírei

jól mulattuNk a BáloN

2014. február 15-én rendezték meg a művelődési
házban az Arany János Általános Iskola farsangi
bálját. Idén két nyolcadik osztály végez, 15 pár
táncolta a nyitótáncot, így zsúfolásig megtelt a
kultúrház szülőkkel, rokonokkal, ismerősökkel.

A nyitótáncot Ádám Gellért
hoppmester konferálta fel, és
elvarázsolta a közönséget a
mesék világába. A táncot
Gyetvan Anita tanította be, a
koreográfia meglepően új és
eredeti volt. A végzős diákok
felkérték táncra szüleiket is,
majd a jelmezesek felvonulása
következett. Idén nagyon erős
volt a mezőny, alig volt olyan jelmez, melybe megálmodói és készítői ne tettek volna bele sok-sok fantáziát és munkát. Tombola is szép számmal fogyott, a
mulatság végén mindenki izgatottan várta, vajon az
ő számát, számait kihúzzák-e.

LÉpEGETŐ

A jelmezverseny eredménye:
egyéni kategória
i. helyezett: orosz baba (péter petra 2.a)
ii. helyezett: Birodalmi lépegető (tüdős enikő és emese 1. oszt.)
iii. helyezett: mákos tészta (kiss virág 1. osztály)
különdíj: kannibál (palya félix (2.a)
Csoportos kategória
i. helyezett: a tudás szellemei (5.a)
ii. helyezett: maugli és barátai (4.a)
iii. helyezett: Hippik (5.b) és magyarország (6.b)
A táncosok:
Hercegnő és herceg: sándor orsolya zsófia és szabó jácint
Benedek kata és unger valter
eperjesi Bernadett és ujvári józsef viktor
jamrik Barbara és spitzer richard erik
józsa szimonetta és dancsóm józsef
károlyi eszter dóra és Bagi gergő
katona anna és Haraszti Botond
paltán csenge és paltám gergő
repei júlia és angyal levente
sima lilla és Bálint zsolt
somoskői zsófia és szlucska gellért
székely Bernadett és cserni Bálint
tóth edina és ocsovszki dániel
tóth vivien és Benda dávid
zsabin annamária és Baranyi szabolcs
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„NINcS EDZÉS? NE cSINÁLD!
Bontsunk fel gyorsan egy pezsgőt!”

simó Lászlót, a Bagi tC ’96 felnőtt és utánpótlás csapatainak
edzőjét kérdeztük munkájáról, az idei felkészülésről a leigazolásokról és a bajnokságról.

– Ha jó tudom Erdélyben születtél?
simó László: Igen, Marosvásárhelyen születtem, 18 évesen
jöttem el onnan. Ennek oka a foci volt, egyszerűen focizni akartam, mindenem a foci. Gyerekkoromban megkaptam a magyar
sportújságokat, azokat olvasgattam, és minden vágyam volt,
hogy itt játszhassak.
– Hogyan kerülték Bagra?
s.L.: 1993-ban kerültem Bagra, itt fociztam két évet, majd
palotásra igazoltam és ott töltöttem 3 évet, ahol az NB II-ben
játszottam, utána visszakerültem Bagra, és azóta – 20 éve – itt
vagyok. Sajnos 5 éve megsérültem, azóta nem játékosként,
hanem edzőként erősítem a bagi csapatot. Kezdetben a
kisebbekkel edzettem, de másfél éve a felnőtt csapat is az én
irányításom alatt dolgozik. A munkámat Széplaki Béla segíti,
valamint az utánpótlás nevelésben sok támogatást kapok az
edzésre járó gyermekek szüleitől is.
– Hogy történt ez a sérülés?
s.L.: Itthon játszottunk bajnoki meccset, még arra is emlékszem, hogy Őrbottyán volt az ellenfél. Belerúgtak a térdembe,
a mentő vitt el. Fél évet kihagytam, végig úgy gondoltam, hogy
felépülésem után folytatni tudom aktív pályafutásomat. A
kórházból is úgy engedtek el, hogy már másnap elmehetek
edzésre, de sajnos a térdem nem bírta a terhelést…

– Nehéz volt ezt feldolgozni?
s.L.: Gondolhatod… Van egy ikertestvérem is és elég nehéz
látni, hogy ő még mindig aktívan játszik. Ha bírná a térdem,
akkor még én is játszanék a nagycsapatban.
– Főállásban vagy edző?
s.L.: Nem, amatőr szinten sajnos nem lehet valaki főállású
edző, minden kollégám dolgozik valahol és szabadidejében
edző, ahogyan én is.
– Nehéz a kettőt összeegyeztetni?
s.L.: Edzői elfoglaltságom hétfőtől vasárnapig tart, és a szezonban, hétvégén meccsek vannak. A Magyar postánál dolgozom már tizenhárom éve. Azért választottam ezt a munkát, mert
így a délutánjaim, hétvégéim szabadok, két-három műszakos
állás mellett nem tudnám csinálni az edzéseket.
– Ha a szabadidőd a futballé, akkor másra nem is jut időd...
s.L.: 5-6 éve csak a szombat délutánom szabad. Anyukám
szokta is kérdezni: „Nincs edzés, ne csináld? Bontsunk fel akkor
gyorsan egy pezsgőt!” (nevet)
– A foci mellet van idő a családra?
s.L.: Gyermekem sajnos nincs, de szeretnék már. Az első
házasságom nem sikerült, viszont sokat kárpótol mindezért a
fiatalok lelkes arca az edzéseken, meccseken.
– Hogy látod az idei bajnokságra való felkészülést?
s.L.: Ebben a felkészülési idényben a vezetőség a legoptimálisabb feltételeket biztosította, és ezért nagyon hálás vagyok.
Nagyon jó feltételek mellett edzettünk Gödöllőn a műfüves
fedett pályán. Sikerült játszani tíz edzőmérkőzést, el tudtunk
menni Hajdúszoboszlóra edzőtáborba. Abból a szempontból
van egy kis hiányérzetem, hogy a játékosok, munkahelyi elfoglaltság miatt, sajnos, nem mindig tudtak részt venni az edzéseken. Edzőként egy kicsit rosszul esik, de el kell fogadnom, ha
egy játékos azt mondja, hogy dolgoznia kell, hiszen abból él.
Egyébként nem igazoltunk új embereket, neves játékosokat
„idegenből”, hanem az ifiből hoztunk fel 3-4 új játékost, úgyhogy az idei bajnokság egyik célja, hogy a fiatalok belerősödjenek a nagycsapatba. Más csapatok leigazolják a jobbakat, mi a
saját játékosainkkal próbálunk meg jó eredményeket elérni. A
célom leginkább az, hogy ha kimegyünk a pályára, akkor a
meccs minden esetben három esélyes legyen, el tudjunk érni egy
tisztességes eredményt. Bízom benne, hogy a srácok helytállnak.
– Ezek szerint jó az utánpótlás, ha onnan tudtok építkezni.
s.L.: Igen. Az u21-es csapattal négy éve dolgozom. Nyáron,
amikor nincs iskola, négy-öt edzést tartok nekik, persze szeptembertől csak hármat. De ha ott van az edzésen a gyerek, és látom
a szemében a tüzet, hogy alig várja, hogy rúghassa a labdát, akkor
öt edzést is szívesen tartok nekik. Összességében jó az utánpótlásunk, ha négy-öt ember felvihető a nagycsapatba, akkor elégedettek lehetünk, megtérült a befektetett munka. A játékosok kitartását
is köszönjük, hiszen el is igazolhattak volna, jó, hogy maradtak.
– Milyen eredménnyel lennél elégedett az idei bajnokságban?
s.L.: utánpótlás esetében nem az eredményt tartom
fontosnak, hanem azt, hogy a gyerekek élvezettel jöjjenek edzésre, illetve a meccseket tisztességesen le tudjuk játszani. Jó
eredményt könnyebb elérni, ha sok gyerekből válogathatunk,
mint például egy városi csapat esetében, de sajnos itt Bagon ez
nincs így. Igazából mi edzők a XXI. század adta lehetőségekkel

u9, u11, u13, u18, u21) egyel többet, mint kötelező lenne,
de az u18-as csapattal már annyit dolgoztunk, hogy szerettük
volna, ha megmarad. A kicsik esetében nem bajnokságot, hanem tornákat szerveznek, ez a Bozsik-program tulajdonképpen.
– Anyagi támogatást is jelent a programban való részvétel?
s.L.: Tornákon való részvétel után kap a klub egy minimális
összeget, de ezt a tornákra való utazás, az igazolások, orvosi
vizsgálatok teljes egészében felemésztik. Ha marad egy kis pénz,
abból labdát, szerelést vásárolunk. Bár a gyermekek szüleitől
nagyon sok segítséget kapunk a tornákra való eljutásban, mindig van olyan szülő, aki vállalja ezt. Ezúton szeretném megköszönni a sok segítséget, nagyon hálás vagyok nekik ezért.
– Mi az, ami hajt téged, hogy időd nagy részét a focipályán
töltsd?
s.L.: Látni a gyerekek arcán az örömöt, az nagyon jó.
Szinte borsódzik a hátam, amikor látom, hogy egy-egy gól
után mennyire örülnek, ragyognak a boldogságtól. Na ezért
érdemes csinálni!
– Sok sikert, jó eredményeket és még sok-sok focipályán
eltöltött évet kívánunk!
-kr-

Fotó: szt

kell, hogy versenyezzünk. Ha egy gyerek választhat, hogy fusson öt kört, vagy leüljön a számítógép elé, akkor manapság a
gyerekek nagyobb százaléka az utóbbit fogja választani, ez ellen
nem tudunk mit tenni. Itt persze óriási a szülő felelőssége is,
hiszen ő tudná a választást befolyásolni. Ez egyébként nagyon
fontos lenne, hiszen nem mindegy, hogy a gyerek túlsúlyos-e
vagy, hogy milyen kondícióban van. A mozgás segítségével
egészségesebb, kiegyensúlyozottabb felnőttekké válnak.
A nagycsapat esetében az lenne a cél, hogy mivel évek óta a
második helyen vagyunk, jó lenne már végre megnyerni a
bajnokságot, ami persze nagyon nehéz, mert az ellenfelek jó
játékosokat igazoltak. Bízom az első helyben, és azt gondolom,
a csapat is nagyon megérdemelné már a győzelmet.
Az utánpótlás csapatok nagy része pedig a Bozsik-program
keretében vesz részt tornákon, a lényeg, hogy a srácok tisztességesen lejátsszák a meccseket.
– Mi is pontosan ez a Bozsik-program?
s.L.: Ha egy egyesület nagycsapata megye I-ben vagy megye
II-ben játszik, akkor köteles a bajnokságon 5 utánpótlás csapatot indítani. Mi hat korosztályban indítottunk csapatokat ( u7,
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A 20 éves a Bagi Hírlap híreiből szemezgetünk
1996

w Január – A képviselő-testület 46. 588 ezer forint hitel felvételét hagyta jóvá. Az önkormányzat 7 igen, 1 nem ellenében arra szavazott, hogy a hitel csökkentése érdekében
eladják a telefonrészvényeket. / Nagy Előd festőművész
kiállítása Bagon.
w Február – Döntés született: A bérleti díjakat és a közétkeztetést 25%-kal emelik. / 45 éves a Muharay Népi Együttes.
Sajnos Iglói Éva és Rónai Lajos az együttes vezetői beadták
lemondásukat.
w Március – A bagi lakosok panaszkodnak, hogy nincs elég
fűtőértéke a gáznak – a TIGÁZ magyarázkodik. / A
közmeghallgatás meghívott vendégei: Dr. Scharle Péter a
Közlekedési Hírközlési, és Vízügyi Minisztérium helyettes
államtitkára és Vankó Magdolna országgyűlési képviselő,
aki nem tudott eljönni. / Széphalmi Zoltán a Muharay
Együttes új művészeti vezetője.
w Április – A 32 milliós hitel miatt csökkentenék a személyi
juttatásokat, az iskolánál 3 millió, az óvodásnál 2 millió, a
polgármesteri hivatalnál szintén 2 millió forinttal. / Tóth
Mihály Honfoglalás c. gyönyörű versét olvashatjuk.
w Május – A Bagi Arcképek c. rovatban Gergely János tésztagyáros.

w Június – Betörtek a polgármesteri hivatalba. / Boda Vendel
lemondott a pénzügyi bizottsági és a Településfejlesztési,
Építési és Környezetvédelmi Bizottsági tagságáról is. /
Lakossági fórum: nem a romákat, a félelmet gyűlöljük…
w Július – Malsfeldben járt a bagi küldöttség.
w Augusztus – Sajnos az augusztusban lejáró 10 milliós hitel
kiváltására újabb 10 milliós hitel felvétele szükséges, azt az
OTp prolongálással tudja kielégíteni. / Játszótér a peresen?
– közösségi összefogásból készülne. / Nyugdíjba vonul Bag
polgári esketője, Bagi Sándorné. / Bagiak rómában jártak.
w szeptember – Újabb ígéretek a DIGITEL-től: telefon karácsonyra.
w Október – Ismét emelkednek az étkezési díjak.
w November – Ifj. Rónai Lajos és Tóth Judit a Ki MIT TuD
döntőjében. / Trükkös tolvajok: zörgetnek a kapun, a gazda kijön, erre azok ketten futni kezdenek, a gazda utánuk
fut, a harmadik pedig besurran és kipakol a nyitva hagyott
kapun át.
w December – Ott voltunk az Üzletház megnyitóján.
Labáthné Gódor Anna és Péter Lászlóné alapítványt hozott létre a bagi általános iskolás gyermekek oktatási, kulturális és szabadidős tevékenységek elősegítésére.

2014. MÁrcIuS

BAGI HírLAp 13

1998

1997

w Január – Bagnak ez az év rosszul indul, 32 milliós forráshiánnyal
küzd a nagyközség, többen csődhelyzetről beszélnek. / Megnyílt
a Fanatix italdiszkont és decemberben ott járt a Mikulás.
w Február – A közétkeztetést 20%-kal ismét emelni kellett. /
Létrejött az Óvoda a gyermekekért Alapítvány. Elnöke
Katona Jánosné. / Meghalt a focista: Varga Lajos Gilic. / A
DIGITEL 2002 rt. közli a telefondíjait.
w Március – Emelkedik a sportcsarnok bérleti díja. / A több
tízmilliós tartozás miatt a képviselő-testület megosztottá vált
és kettészakadt. „A falunak alig maradt vagyona, mert minden
ráment a hiteltörlesztésekre, és az intézmények gazdaságtalan működtetésére, így ma ott tartunk, hogy a polgármester
és a megbízható képviselők az Önkormányzat frissen kapott
ÉMÁSZ részvényeit adták el, úgy, hogy azt a testület nem
szavazta meg.”
w Április – Kiváltható az őstermelő igazolvány.
w Május – Aranyminősítést kapott a Fapihe a VI. Országos
Weöres Sándor Színjátszó Fesztiválon.
w Június – Elkészül a gyermek és Ifjúsági program beszámolója.
w Július – Az Iskolanapon a gyerekeket a virágkötészet
rejtelmeibe avatta be Antal Istvánné.
w Augusztus – 20 éves a Nyugdíjas Klub!
w szeptember – 15000 méter új erdősáv az M3 autópálya mentén.
w Október – Hagyományőrző Együttesek Országos találkozója Bagon.
w November – rendelet az ebtartásról.
w December – A község területén két fő lovas rendőr járőr
szolgálatot lát el – közölte Nemes István őrnagy, az aszódi
rendőrőrs parancsnoka.

w Január – Megint betörtek a sportcsarnokba.
w Február – Bag-Aszód-Domony-Hévízgyörk-Iklad közös
pályázat állami támogatásra, hogy az aszódi szennyvíztelep kapacitását kétszeresére lehessen bővíteni. / A Bagi
Fc ’96-nál az új elnök: Potornai Lajos. / Indul a Szószóló a Bagi hírlap melléklete.
w Március – Bag részéről –, hogy teljesíteni tudja az aszódi
szennyvíztisztító fejlesztéséhez szükséges önrészt – ismét
hitelt kell felvennie. / A közétkeztetési díjak, sajnos
megint emelkedtek.
w Április – Több éves elmaradás után befejezéshez közeledik a MÁV-állomás peron kiépítése.
w Május – A szemétszállítási díj háztartásonként 200 Ft-tal
emelkedik.
w Június – A május 10-én és 24-én tartott országgyűlési
választáson. Bagon a Fidesz Mpp kapta a legtöbb szavazatot. Egyéni jelöltek esetében mindkét fordulóban Tóth
Gábor, a Fidesz jelöltje nyerte el a szavazópolgárok
szavazatának többségét.
w Július – Az országgyűlési választások során Tóth Gábor
került a parlamentbe. / Nagyszerűen sikerült az idei
Falunap! Aszódi Józsi (pOcÓ) vacsorát főzött az öregfiúk részére, akik jól kifocizták magukat.
w szeptember – Bagi táncosok csehországban písek városában jártak.
w Október – Káré Jánosné vízitúrát szervezett a Dunára.
w November – Testületi ülésen tervbe vették a 40 éve épített művelődési ház felújítását.
w December – Az ünnepi receptek között a borleves!
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AZ IMA TUDOMÁNYA (8) MÁRCIUS – BÖJTMÁS HAVA

1. Hamvazószerda

2. Keresztút járás

A krisztushívő ember számára a legnagyobb ünnep Jézus
föltámadása, a húsvét. Erre mindnyájuknak méltóképpen föl
kell készülni. A készületi idő a nagyböjt, ami negyven napig
tart, mert Jézus Krisztus is negyven napig böjtölt a pusztában
működése előtt. A nagyböjt hamvazószerdával kezdődik. E
napon a bűnbánat jeléül a pap keresztet rajzol a homlokunkra mondván: ,,Emlékezzél, ember, hogy porból lettél
és visszatérsz a porba.” Közben a nép énekel. Egy szép
ismert ének régiesebb formájából idézek:

A középkorban (V. sz. – XV. sz.) a buzgó hívek elzarándokoltak Jeruzsálembe, hogy végigjárják azt az utat, amelyet
Jézus járt végig kereszthalála előtt. Jeruzsálembe nem mindenki jutott el, ezért itthon emeltek állomásokat, összesen 14-et,
amelyek Jézus útjának egy-egy részletét emeli ki. A mai napig
élénken élő szokás – különösen nagyböjtben – a keresztút
járás. Megrázó Jézus fájdalmas szenvedéseit látni, ugyanakkor
hálateli is, hisz ezáltal váltott meg minket. Ezt a kettős érzést
eleveníti föl ezen ima:

Mi, gyarló emberek, kik e földön élünk,
Sok nyomorúságot és fájdalmat érzünk,
E világnak tengerén evezünk.
*Emlékezzünk, porból lettünk,
És hogy ismét porrá kell majd lennünk.

Drága sebek köszöntelek,
Könnyeimmel öntözgetlek,
Ajkaimmal csókolgatlak,
Inysebekért, ínyszögekért
Hálát adok vércseppekért,
Holtomig fölmagasztallak.
Öt mély sebe könnyebbítse,
Bűnünk terhét enyhítse,
Szorongatásunk napján
Jézus lelkem ölelgesse.
Szent kezed a mennybe vezessen
Az én halálom óráján. Amen

Csak egekben van a valódi gazdagság,
Ott van a végtelen öröm és boldogság,
S boldogságban örök állandóság.*
Ezt hallván, emberek, kelljünk fel álmunkból,
Mentsük ki magunkat világ rabságából,
Szabadítsuk csalárd hálójából. *
Vétkünkért a testet böjttel sanyargassuk,
Hív szolgálat alá szenvedéssel hajtsuk,
És egészen Istenhez hódítsuk. *
A régi világban nagyböjtben egyáltalán nem ettek húst,
minden zajos szórakózástól távol tartották magukat. A böjti
fegyelem nagyon sokat enyhült mára, de sokan követik még
most is a régiek igaz szokásait. Azonban nagyböjt péntekén
és hamvazószerdán ma is hústilalom van, a keresztény
ember lemond minden bálról, mulatságról – bűnbánattal,
önmegtagadással és tudatos jóra törekvéssel készülünk a
húsvétra.

A keresztút végén pedig így éneklünk:
Megjártuk már a szent keresztutat,
Melyen a szenvedő Jézus haladt,
Óh, bár mi is úgy járhattunk volna,
Jézus előtt, hogy ez kedves volna.
Fájdalmas, szentséges Szűz Mária
E szent utat gyakorta megjárta.
Hol szent fia kínhelyét találta,
Letérdepelt, könnyekkel áztatta.
Szent utadnak tizennégy kínhelye
Örökké legyen szívünkbe vésve,
Gyászkeresztfádat szent Magdolnával
Megmoshassam könnyem záporával.(...)

A titán szerzetes böjtje

Egyszer egy fiatal titán szerzetes nagyböjtbe így gondolkodott:
„Böjt van, mindenki böjtöl, de én a magam előrehaladott lelki életével ki kellene valami sajátos, emelt szintű
böjtöt találjak, valami olyant, mivel mindenkit leköröznék... Én előveszem azt a friss kolbászt, foglalkozom vele,
mert úgy nehezebb legyőzni a kísértést...”
Elé is vette, simogatta, szagolgatta, és valóban sokkal
nehezebb volt így kitartani a böjt elhatározása mellett...
Aztán arra gondolt, hogy: „lám, ugye, milyen erős akaratú
vagyok, nekem ez meg sem kottyan, hiába na, én jobb
vagyok mint oly sok kezdő..., de nem baj, tovább megyek,
karikákat vágok a kolbászból, így az a csodálatos illat szétterül a szobámban, én meg foglalkozom vele... és így még
értékesebb lesz az önmegtagadásom...”.

Volter Domonkos

így is tett, és valóban, jó volt látni, ahogyan a vágódeszkán szépen elterültek a jól fűszerezett kolbászkarikák,
ahogyan a kis zsírcseppeken felcsillant a ragyogó napfény...
és aztán vágott melléjük szépen vöröshagymát, hogy ha
már böjt, akkor legyen böjt...
A „lelki” barátunk egy bizonyos idő után már nagyon
meg volt elégedve a maga életszentségével, és arra gondolt,
hogy: „ez így nem nagy ügy, ezt egy kezdő is meg tudná
tenni... az lenne igazán nagyszerű, ha a finom, friss kolbászkarikát a nyelvemre tenném, hogy átjárja a kolbász íze
az egész számat... de a magam hatalmas akaraterejével nem
nyelném le... ez lenne az igazi önmegtagadás...”
Egy nagy csuklás, és a kolbász le is csúszott hátrafelé az
önmagát oly sokra tartó ember nyelvéről. Mesterünk nem
esett pánikba, pillanat alatt megvolt a válasza...:
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HITBEN JÁruNK, NEM LÁTÁSBAN

Az igaz ember pedig hitből él (rm1:17), olvassuk a Bibliában.
Ki igaz tehát? pál apostol a galátziabeliekhez írt levelében ezt
olvassuk: „tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei
alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által.”
(Gal2:16). Megigazulás azt jelenti, hogy az embert Isten igaznak nyilvánítja, mintha nem is vétkezett volna. Egy másik Ige
ezt mondja: „…annak, aki… hisz abban, aki az istentelent
megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul.” (rm 4:5).
Tehát Isten először igazságot tulajdonít az embernek, a Jézus
megváltói áldozatába vetett hite alapján, hogy az ember
hasonlóvá akar válni Jézushoz (keresztény, azaz krisztusi
szeretne lenni). Itt még nincs cselekedet, kizárólag a belátásra
jutása, lelki magatartása – azaz hite – alapján, Isten megelőlegezi számára az igaz minősítést, megbocsátva bűneit.
Ezután Isten valóságosan is igazzá – isteni természet
részesévé – teszi az embert. Ekkor már nemcsak a szándék,
hanem a hitből fakadó cselekedetek, a megtérés gyümölcsei
is láthatóak az ember életében, vagyis hitben jár. Az ember
részéről e cselekedetek megvalósítása a hiten, az Isten
megszentelő munkájával történő hitbeli együttműködésen
alapul.
Az az ember, aki hitét a Krisztus Jézusba veti, az Isten
szemében, a Jézus vére által, igazzá válik. Isten gyermekévé
lesz. Ez a kegyelem, a meg nem érdemelt szeretet.
Nem kell megdolgozni érte, nem kell kiérdemelni, ez az
ingyen kegyelem, az ajándék, melyet hit által fogadhat el
az ember.
Kedves Olvasó! A hit egy döntés, hogy hiszek a Mindenható, örök Istenben, Aki ezt a csodálatos univerzumot
teremtette és folyamatosan fenntartja. Aki téged is megalkotott, és megváltott a Golgotán. Aki megszabadít a betegségektől, a sok rossz szokástól, a bűntől. Ez a szabadság,
békesség, mind a tiéd lehet. Jézus mondja: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és
én megnyugosztlak titeket.” (Mt11:28) Vagy ezt: „És aki
szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét
„Na, ez lecsúszott a torkomon, de a
következőre már jobban fogok
vigyázni.”
Mi tudjuk saját magunkat a
legkönnyebben becsapni. Néri Fülöp
mondotta az Úrnak komoly önismerettel: „uram, ne bízzál Fülöpben,
mert Fülöp becsap téged”... Igen, mindannyiunknak tudnunk kell, hogy
huncut az ember, amíg meleg.
Hajlamosak vagyunk a gyengeségre, a
marék porból született lényünkről mondotta Jézus: „A
lélek kész, de a test erőtlen...”
Lelki titánunk jobban tette volna, ha nem a kolbásszal,
hanem a jó Istennel, és szép, igaz, értékes dolgokkal foglalkozott volna... A molnár lisztes lesz, a kéményseprő kormos... Olyanná válok, akinek a társaságában töltöm az
időmet... Ha Istenre figyelek, ha a lábához ülök, ha az Ő

ingyen” (Jel 22,17). Bátorítalak, hogy bízd rá magad igazán!
Ő tud segíteni, csak Ő tud segíteni, hiszen az isteni dicsőségből
érkezett, megalázta magát az emberek előtt, a legnagyobb fájdalmat szenvedte el, hogy te megmenekülj az örök kárhozattól. Legyőzte a bűnt, a betegséget, sőt a halált is, és feltámadt, és az Atya ismét felemelte Őt isteni dicsőségébe.
Mindezt azért vállalta, mert már akkor látta terheidet, fájdalmaidat, mikor még meg sem születtél, és nem akart magadra
hagyni vele. Amikor úgy érzed, nem bírod tovább, hívd az Ő
nevét segítségül, és Ő melléd áll, átveszi terheid.
Amikor azt kérdezed, meddig még? Eddig! Mert Ő hordozza terheidet. Az egyik ének is így mondja: „Minden gondom, keservem Az Úrnak átadom, Ő hordja minden terhem,
Eltörli bánatom”… Ne várj tovább! Nyisd meg az ajtót
Őelőtte, és engedd be, hogy veled vacsoráljon, hogy
közösséged legyen Vele! „Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek:
ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem”. (Jel3:20)

Mondd végre azt: Eddig uram! – mert most belekapaszkodom kinyújtott kezedbe, elhiszem, hogy szeretsz és
segíteni akarsz. Elhiszem, hogy megbocsátottál és bűneimet
felvitted a keresztfára, hiszem, hogy a Te sebeidben meggyógyulok. Szükségem van rád, egyedül nem boldogulok, a Te
vezetésedre van szükségem! Ha szeretnél személyes kapcsolatba kerülni Jézussal a Szent Lélek által, imádkozz. Imádkozhatsz például így is: Úr Jézus! Mélységesen bánok mindent
bűnt, amit eddig tettem. Kérlek, bocsáss meg nekem és én kész
vagyok elfordulni mindentől, amiről tudom, hogy bűn.
Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, kérlek, jöjj az
életembe és töltsd be Szent Lelked által, és legyél életem ura!
Ámen. Köszönöm, hogy meghallgattál, uram!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a
Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! (2Kor13:13)
egy Küldött
útját járom, akkor az ő útjának a pora
fog rám rakódni és megszentelni
engem... Szerintem nem teszik jól, akik
folyamatosan a rosszal, vagy saját
magukkal foglalkoznak. Mások hibája
miatt mérgelődnek, és saját magukat
emberekhez hasonlítják. Nekünk
egyetlen iránytűnk, mércénk a Szeretet
Istene kell, hogy legyen! Lelkünket fel
kellene emeljük, és kitárni a végtelen
felé. Hiszem, hogy egyetlen perc, mit
Isten szeretetében, e mindent megvilágosító tiszta fényben
töltünk el, sokkal jobban megszentel, lelkünknek nagyobb
hasznára válik, mint megannyi óra, mit mások tökéletlenségének szapulására pocsékolunk. Isten szeret, és akkor
leszünk szentek, ha az ő képére és hasonlatosságára alázattal, szép csendesen átalakulunk..
Szeretettel, Csaba testvér
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Az Aszódi rendőőrs hírei

A Nefelejcs utca egyik családi házából háztartási gépeket, gázpalackot,
centrifugát vittek el.
A Temető-dűlő egyik telkéről öt tábla térhálót tulajdonítottak el. A rendőrség azonosította a tolvajokat, az
eltulajdonított kerítéselemeket megtalálták és visszaszolgáltatták a tulajdonosnak.
Az Alvég egyik családi házából gáznyomás-szabályozót vittek el, ami 80
ezer forintot ér. A tolvajok ezt eladhatják, illetve gázlopásnál is alkalmazhatják.
Internetes csalás is történt. A panaszos
elmondta, hogy egy internetes játék
weboldalát feltörték, megtudták az
adatait, és az ő nevében játszott valaki, illetve trágár kifejezéseket írt az
oldalra, szintén a sértett nevében.
Február 15-én a Liget utcában történt rablás. Az ott lakó férfit, miután
kilépett háza kapuján, hárman megtámadták. Az egyik támadó kitépte kezéből a táskáját, valamint letépte nyakából aranyláncát. Táskájában volt a
fizetése, 70 000 Ft.
l

l

l

l

l

Bagon egyébként a rendőrség jelenleg
is megerősített erőkkel járőrözik, és
bűnügyi portyákat is folytat. A legnagyobb gondot az okozza, hogy több
bűnelkövető szabadult a börtönből,
ők tovább folytatják megszokott életvitelüket, ami növeli a bűncselekmények számát.
Folyamatosak a közúti ellenőrzések és
a traffipaxszal is rendszeresen jelen
vannak falunkban.
-kr-

sötét ügyEk
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rablás miatt két férfit fogtak el a rendőrök

rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Gödöllői
rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya O. Krisztián 23 éves bagi lakos és társai ellen. A
jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint három férfi 2014. február 22-én 15 óra körüli
időben Bag egyik utcájában lefogta a 68 éves sértettet. Egyikük a férfi kabátjának belső
zsebéből kivette a pénztárcáját és lakáskulcsait, majd elmenekültek. A helyszínre érkező
aszódi járőrök a sértett értékeinek egy részét az utcán eldobálva találták meg. Az idős
férfi által adott személyleírás alapján a rendőrök azonosították és rövid időn belül
elfogták a bűncselekény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható O. Krisztián és V.
Krisztián 23 éves bagi lakosokat. A két férfit a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki,
majd bűnügyi őriztebe vették. A nyomozóhatóság kezdeményezi a gyanúsítottak
előzetes letartóztatásának elrendelését. A harmadik rablót, Oláh sándor (képünkön) 23
éves bagi lakost még keresik a rendőrök. A Gödöllői
rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfi
tartózkodási helyével, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a
Gödöllői rendőrkapitányságot a 06-28-524-600-as
telefonszámon, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen
hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán
(h-cs: 8-16, p: 8-13), illetve a 107-es vagy 112-es
központi segélyhívó számok valamelyikén.

PályázAti Felhívás
a pest megyei Baleset-megelőzési Bizottság – kapcsolódva az orfk-oBB által kiírt rajzversenyhez – pályázatot hirdet „BiztonsáGos közlekedés Gyerekszemmel” címmel
óvodás (3-6 éves), alsó tagozatos (7-10 éves) és felső tagozatos (11-15 éves) gyermekek
részére. a pályamunkák témájának kapcsolódnia kell a biztonságos közlekedéshez, illetve
népszerűsítenie kell azt. alkotások mérete: a/3 vagy a/4. alkalmazható technikák: grafit,
színes ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz. az elkészült munkákat a
pest megyei Baleset-megelőzési Bizottság címére (1139 Budapest, teve u. 4-6.)kell
megküldeni az alkotó adatainak (név, életkor, lakcím, óvoda/iskola címe) feltüntetésével.
A pályamunkák beküldési határideje: 2014. április 15. az értékelés során kiválasztásra
kerülő munkák részt vesznek az országos megmérettetésen, az alkotókat pedig értékes
díjakkal jutalmazza a pest megyei Baleset-megelőzési Bizottság.

BAG PolGárőrséG eGyesület hírei
Bag Polgárőrség Egyesület 2014. február hónapban 185
órát töltött szolgálatban Bag belterületén. Ezen kívül 85
órát töltött a rendőrséggel közös szolgálatban.

2014. 02. 21-én Mezőfi Ferenc, a polgárőrség elnöke, megtartotta éves beszámolóját. Megköszönte minden polgárőr
munkáját, kiemelte azokat a polgárőröket, akik kimagasló
munkát végeztek. Körzeti megbízottunk, aki jelen volt az
éves beszámolón, köszönetet mondott az együttműködésért, melynek során több sikeres akcióban (fatolvaj elfogása, lopott kerékpár megtalálása, körözött személy elfogásában való részvétel) vettek részt polgárőreink. Az elnök úr
megköszönte minden magánszemély, vállalkozás és civil
szervezet támogatását, akik lehetővé tették, hogy
elhasználódott formaruhákat frissíteni tudják, valamint a

gépkocsi fenntartását is segítették: Dénes tamás, Makádi
László, seprűs István, varga András, Palya János, Mezőbag kft, v-Forg kft.
Az újonnan belépett polgárőröket részben el tudják
látni formaruhával. A polgárőrség kéri, hogy akik csak
tehetik, járuljanak hozzá a polgárőrség munkájához.
Bármilyen összeget szívesen fogadnak, akár személyi
jövedelem adójuk 1%-kát is.
Adószám: 18697562-1-13 Sajóvölgye Takarékszövetkezet Bankszámlaszám: 55400194-11024484.
Mezőfi Ferenc, a polgárőrség elnöke, valamint a polgárőrség vezetősége, előre is köszönetet mond minden támogatónak.
Tisztelettel és Köszönettel Mezőfi Ferenc
Bag polgárőrség Egyesület elnöke

a polgárőrség elérHetősége: 06-30/621-0210, 06-30/515-6945
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A tavaszi hadjárat

1849 április 1-jén a felderítésre kiküldött Schlick csapata vívott előőrscsatát Hatvannál, majd a másnap ideérkező teljes VII. hadtest
Poeltenberg Ernő és Gáspár András vezetésével üldözi el őt innen
Hatvan mögé. Schlick nem jutott érdemi információhoz, viszont a
magyar csapatok is inkább csak morális sikert értek el. Ezután
Gáspár ezredest tábornokká és hadtestparancsnokká nevezik ki.
Közben a másik három hadtest is a tervek szerint haladt, és
április 4-én az I. hadtest elérte Tápióbicskét. Klapka György azt hitte,
a faluban csak az ellenség poggyásza van, ezért a nagy zsákmány
reményében úgy döntött, rajtaüt az ellenséges csapatokon. A faluban
azonban Jellasics vezetésével egy egész dandár tartózkodott, mely
ellentámadásával kavarodást és nagy veszteséget okozott Klapka
csapatainak, melyek fejvesztve menekültek a Tápió hídjához. A csata
menetét Damjanich János III. hadtestének megérkezése fordította
meg, amely a harmadik és kilencedik, Földváry Károly vezetése alatt
álló honvédzászlóaljak (a vörössipkások) hősies küzdelmének
köszönhetően elűzte az ellenséget, és megtisztította a falut (a most
már újra harcoló Klapkával). Windisch-Grätz nem tájékoztatták
kellőképpen a csatáról, aki így továbra sem tudta a magyar főerők
tartózkodási helyét. Emiatt újabb csapatot küld Hatvan térségébe
április 5-én, amely most már bizonyossá teszi számára, hogy a
fősereg nem itt tartózkodik. Azt azonban továbbra sem sikerült megtudnia, hogy a fősereg északról, vagy délről akarja őt átkarolni.
Előbbi esetben Komárom felmentése, utóbbiban pedig a pest felé
történő visszavonulás lehetőségének elvágása veszélyeztette őt. Ezért
Schlick hadtestét Gödöllőhöz, Jellasicsét Isaszeghez, Wrbnáét pedig
Váchoz rendeli, és további három dandárral és egy hadosztállyal
megerősíti. így a császári csapatok minden eshetőségre felkészülnek,
azonban túl nagy, mintegy 54 km hosszú és 30 km mély arcvonalat
vesznek föl, melyet egy nap alatt sem lehet teljesen összevonni.
Görgei április 5-én előrenyomulást rendel el, melynek értelmében a
VII. hadtestnek Aszódot és Bagot kell elfoglalnia, a III.-nak Kókán
át Isaszegre, az I.-nek Isaszegre, balszárnyának pécelre, míg a II.-nak
Dány és Zsámbok térségébe kell jutnia. Ez jó elhelyezkedést, könnyen
összpontosítható és kis (22X22 km-es) arcvonalat eredményez.
Április 6-án csapataink a számukra kijelölt helyekre érnek. Isaszeg térségében kezdődnek összecsapások, melyekben Damjanich,
Klapka és Aulich hadtestei vesznek részt. A kezdetben támadó
Klapka a felépő túlerő miatt teljesen visszavonul, így magára hagyja
a segítségére érkezett Damjanichot, aki azonban tartja állásait. A
támadásba lendülő Damjanich és Aulich jobb szárnyuk biztosítását
Gáspár VII. hadtestétől várják, ő azonban nem értesül a fejleményekről, ezért tétlenül vár. Ezt kihasználva Windisch-Grätz Schlick
hadosztályával oldalba támadja Damjanichot, aki így kénytelen
súlyos veszteségek árán visszavonulni. Ekkor kétséges a csata
kimenetele, azonban Görgei 3 óra környékén már az eloszló füst
miatt átlátja a helyzetet, és rendezi a sorokat: Aulichot előreküldi,
Klapkát meggyőzi, hogy visszavonulás helyett támadjon, és hírt kap
róla, hogy Gáspár is támadásba lendült a jobbszárnyon. Ekkor látja,
hogy lehet győzni, és erről tájékoztatja az egyre reménytelenebb
helyzetben lévő Damjanichot is, aki ezért 11-ig kitart és harcol
Schlick ellen, igaz, eredménytelenül. Közben a balszárnyon 7 óra
fele Klapka és Aulich beveszik Isaszeget, és messzire űzik az ellenséget. Windisch-Grätz 9 óra körül visszavonulást rendel el, mert tart
attól, hogy a balszárnyon elvágjuk őt pesttől. Ekkor Klapka és Aulich
Damjanich segítségére sietnek, aki így késő este végül le tudja győzni
Schlicket. így végül is a kétséges kimenetelű isaszegi csata magyar
győzelemmel ér véget.

http://1848-49-esforradalom.mindenkilapja.hu/html/23592221/render/vegrehajtas

Than Mór Isaszegi csata

13 + 1 totó

MIT Tud PeTőfIről?
karikázza be azt a választ, amit helyesnek gondol, és
a megfejtéseket a következő lapszámunkban ellenőrizheti.
1. hol nem járt Petőfi iskolába?
1. aszód 2. gödöllő X. pest
2. melyik regényt fordította Petőfi Gödöllőn?
1. copperfield dávid

2. tom sawyer X. robin Hood

3. hogy hívták gödöllői szerelmét?
1. mednyánszky Berta 2. prielle kornélia X. szendrey júlia
4. hány gyereke volt Petőfinek?
1. egy se 2. egy X. kettő
5. melyik nem Petőfi verse?
1. a Hortobágy poétája 2. a tisza X. az alföld
6. ki nem volt diáktársa?
1. orlay petrich soma 2. jókai mór X. arany jános
7. kihez írta a „laci, te” kezdetű verset?
1. Nagy lászlóhoz 2. arany lászlóhoz X. Hunyadi lászlóhoz
8. hogy hívták Petőfi testvérét?
1. istván 2. zoltán X. mihály
9. hol volt a találkozóhelye a márciusi ifjaknak?
1. zserbó cukrászda 2. gundel étterem X. pilvax kávéház
10. ki nem volt kortársa?
1. táncsis mihály 2. erkel ferenc X. csokonai vitéz mihály
11. melyik járművön nem utazhatott volna Petőfi?
1. villamos 2. vonat X. gőzhajó
12. kinek volt szárnysegédje?
1. mészáros lázár 2. kossuth lajos X. Bem józsef
13. hol van segesvár?
1. felvidéken 2. erdélyben X. délvidéken
+1. hol nyugszik Petőfi?
1. erdélyben 2. kiskunfélegyházán X. farkasréten

Szederinda Kertbarát Kör
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Legyen a kertben... jó szomszédi viszony
PAPP komáromi judit rovAtA

Tervezzük meg kertünkben a növények helyét minden évben jó
előre. A növények sorrendje, szomszédsága térben és időben is
nagyon fontos szempont. Vegyük figyelembe, hogy adott területen
milyen növény volt ott az előző évben, illetve az adott évben
milyen növény kerül mellé. Egyes növények segítik, míg mások
hátráltatják egymás fejlődését, sőt a nem megfelelő növényi sorrend hatással lehet a növények egészségi állapotára is. A vetésforgónál alapelv az, hogy egy adott növényfajt ne termesszünk
egymás után ugyanazon a területen egymás utáni évben. Sőt,
kerüljük a közeli rokon növényfajok vetését is (pl: hagymapóréhagyma, paradicsom-paprika-burgonya, karfiol-káposzta-bimbóskel). A sárgarépa legjobb társa a dughagyma, mert egymást
védik a sárgarépa légytől és a hagyma légytől. Ha meg akarjuk
jelölni a sárgarépa sorát, ne salátát, hanem retket, illetve kaprot
használjunk! A kapor azonban csak a virágzásáig segíti a sárgarépa

fejlődését. utána már távolítsuk el a répa közeléből és használjuk
fel, pl. kovászos uborkának. A szilvafa kedvenc társa a málna, a
szamóca gyönyörűen tud fejlődni a hagymafélék mellett, mert
a hagyma előzi a szamóca fonálférget. rózsáinkat szépen támogatja
a levendula, a paszternák illetve a spenót! Ne ültessünk egymás
közelébe kakukkfüvet és rozmaringot, mert az egyik megszökik a
kertünkből. A meggyfa alá ültessünk tormát, csökkenti a moníliafertőzést. Minden növényünket támogatja a büdöske, a menyecskeszem, a dalmátvirág (Bagon is több kertben figyeltem meg, kevésbé
becsült kis, fehér virágú, télálló krizantém).
Az uborka nagyon szépen díszlik és terem a sarkantyúkával. A
sarkantyúka befutja a talajt, és támrendszert valamint védelmet biztosít az uborka számára.
Az alábbiakban a jó/rossz növényi társításokat foglalom össze,
illetve felhívom a figyelmet pár érdekes megoldásra:

növény

társnövény

ne társítsuk mellé

sárgarépa
zeller
padlizsán
málna
ribizli, egres
fokhagyma
uborka
tökfélék
saláta
krumpli
paradicsom
cékla
kukorica

kapor, retek, hagyma
édeskömény, póréhagyma, borsó, hagyma, retek
bab, büdöske
ruta, szilvafa, cickafark, fokhagyma,
izsóp, kakukkfű, hagyma, kerékrépa, paradicsom
gyümölcsfa, málna, rózsa, paradicsom
káposztaféle,
körömvirág, zeller, káposzta, saláta, hagyma, borsó

kukorica, cukorrépa
körte
hagyma, krumpli, dió
szeder, krumpli, áfonya
kukorica, bab
káposzta, krumpli, bab, borsó
saláta, torma
retek, édeskömény, krumpli
petrezselyem, zeller, napraforgó
napraforgó, tök, kukorica
paprika, uborka, bab
futóbab

sarkantyúka, kelbimbó, borsó, torma
büdöske, káposzta, rózsa, ribizli, sarkantyúka
káposzta, szarkaláb, hagyma, szarkaláb, fejes saláta, zsálya
bab, uborka, kapor, borsó, burgonya, dinnye, sütőtök, tök, napraforgó

az alábbi honlapról még több információhoz juthatunk a helyes növénytársítást illetően:
http://www.balintgazda.hu/aktualis-kert/marcius/novenytarsitas-szeret-nem-szeret-a-kertben.html

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:
Aszódi rendőrőrs:
Aszódi járőrök:
Bagi körz.megb.:
Bagi Polgárőrség:

107, 112
28/400-012
20/516-5940
20/289-1764
30/62-10-210
30/51-56-945
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pest megyei II. osztály, Északi csoport
dátum

időPont

mérkőzés

március 2. ( vasárnap) 14.30

kismaros – Bagi tC ’96

március 9. (vasárnap)

Bagi tC ’96– galgahévíz sk

14.30

március 16. (vasárnap) 15.00

Nagymaros fc – Bagi tC ’96

március 23. (vasárnap) 15.00

Bagi tC ’96– vác-deákvár se

március 29. (szombat) 15.00

kistarcsai vsc – Bagi tC ’96

április 6. (vasárnap)

16.00

Bagi tC ’96– gödöllői eac

április 13. (vasárnap)

16.00

mogyoród ksk – Bagi tC ’96

április 20. (vasárnap)

16.30

Bagi tC ’96– iklad kfc

április 27. (vasárnap)

16.30

verőce se – Bagi tC ’96

május 4. (vasárnap)

17.00

Bagi tC ’96 – isaszegi se

május 11. (vasárnap)

17.30

aszód fc – Bagi tC ’96

május 25. (vasárnap)

17.00

püspökhatvan – Bagi tC ’96

június 1. (vasárnap)

17.00

Bagi tC ’96– valkó ksk

június 7. (szombat)

17.00

erdőkertesi se – Bagi tC ’96

eredmény iFi eredmény
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Az iFjúsáGi meCCsek minden esetBen A Felnőtt meCCsek előtt két órávAl kezdõdnek!

CsAk úGy FüstölGök mAGAmBAn

Tök-világ

tök jó volt a mai napom! – mondja az óvodás, az iskolás,
a szülő, a nagyszülő egy-egy sikeres nap után. De tök jó fej,
aki szimpatikus, tök jó az ebéd, tök édi a csinos ruha a
kirakatban. ugyanez persze tök rosszban is megfigyelhető,
ha valami negatív élményt akarnak mondani.
Tehát tök az egész világ! Miért? Mert így egyszerűbb,
nem kell gondolkodni a megfelelő kifejezésen, bárkinek,
bármilyen helyzetben mondhatják. Ha a gondolkodás helyett készen kapott paneleket használunk, akkor elsatnyul,
elsilányodik nyelvünk, gondolkodásunk, magatartásunk,
emberi mivoltunk.

Hát nem tökfej, aki tökjózik?
Sajnos, több ilyen mindenre való kifejezés befurakodott
édes anyanyelvünk „bőre alá.”
pl.: rendben van, persze, természetesen, ilyen, valóban,
hogyne, feltétlenül, naná, jól van, igenis, bizony, csakugyan,
jó, egyetértek, helyes, elfogadom, beleegyezem, miért ne,
tényleg stb.
ugye, kitalálta a kedves olvasó, melyik az az undok szó,
amelyik ezeket a magyar szavakat helyettesíteni akarja? Ne
hagyjuk! Ne használjuk! Oké? (NA, EZT FELEJTSÜK
EL!)
Giczi Rudolf
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Egy perc

Ha egyszer érzem,
hogy az utam véget ér,
A jó Istentől,
egy percet kérek én,
hogy elbúcsúzzam attól,
akit szeretek,
hogy még egyszer érezzem
kezemben a kezedet.
Várni egy percet,
hogy lássam mosolyod.
Még most is várok rád,
hogy eljössz-e, azt nem tudom.
Addig is megpróbálom
úgy élni életem,hogy előtted
ne kelljen szégyellnem.
Mielőtt leperegne előttem
életem filmje,
mondhassam azt,
hogy megérte.
Megérte,
mert volt benne szép is,
és Isten áldását kívánom
a te életedre is.
Bálint piroska

Ez+Az

2014. MÁrcIuS

tájékoztAtjuk A tisztelt lAkossáGot, hogy a

szelektív hullAdékot
minden hónAP második Péntekén szállítják el!
(most március 14.)
A szelektíves zsákokba külön-külön Pet palackokat,
illetve papír hulladékot lehet gyűjteni.
Az elszállított zsákok helyett a szemétszállító cég újakat
fog bedobni, illetve a Polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán lehet igényelni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy továbbra se tegyenek
kommunális hulladékot a szelektív közé,
mert azt a cég nem fogja elszállítani!
együttműködésüket köszönjük!

Bag nagyközség önkormányzata

Egy kisbusz és egy személygépkocsi
ütközött a 3-as számú főúton

olvAsóink kérdezték

Többen érdeklődtek a Nepomuki
szobor állapotáról, hol tart a
renoválás? Tavaly állagmegóvás
miatt kellet leemelni, és az
időjárás viszontagságai elől zárt
helyre szállítani. Jelenleg a szobor
a parókián van, ha lesz rá keret,
vagy pályázat, felújításra kerül.
Egyik olvasónk a 10%-os rezsicsökkentést hiányolja a szemétszállításban. Szíves türelmét kérjük, mert az új szolgáltató a –
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Kft. – most
dolgozza ki a díjakat, és ehhez
mérten tudjuk majd megállapítani
a 10%-os kedvezményt.
kr.

e-mAil Cím változás!
vállalkozók és civil szerveztek
a galga-mente és térsége
leader egyesülettel
kapcsolatos üzeneteiket a
gmetleader@gmail.com
címre küldhetik
ezentúl.

2014. február 21-én 13 óra 30 perc körüli időben a 3. számú főúton Gödöllő
és Aszód között frontálisan összeütközött egy személygépkocsi és egy kisbusz.
A személygépkocsi Aszód felé közeledve – eddig ismeretlen okból – átlépte a
záróvonalat, és a kisbusz már nem tudott lehúzódni, így elkerülhetetlenné vált
a katasztrófa. A baleset következtében a személygépkocsiban utazó 42 éves nő,
továbbá 46 és 76 éves férfiak olyan súlyosan megsérültek, hogy a helyszínen
életüket vesztették. A kisbuszban utazó személyek közül tizenketten szenvedtek
különböző sérüléseket, őket a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték.
A gödöllői rendőrök a helyszíni szemlét teljes útlezárás mellett végezték,
melyet 17 óra 10 perckor befejeztek, a forgalomkorlátozás feloldásra került.

Aszód

noskó istván
Hívható nAPPAl,
parti napokon éjjel is.
alapdíj: 400 ft
út díj: 250 ft/km
várakozás: 50 ft/perc
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l
l
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