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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

a tartaloMBÓl

az égetés szaBályai

FogjunK össze!

FelnőttKépzés 2014

Úton FeHér ViKtorral

A felügyelet nélkül hagyott
tűz továbbterjedhet és súlyos
károkat okozhat
2. oldal

Az Óvoda a Gyermekekért
Ala pítvány a faluközösség
segítségét kéri
6. oldal

„A szürke unalmas szociális
segélyre váró napok hirtelen
eltűntek”...
8–9. oldal

„Rengeteg lépcsőn kellett feljutni, hogy a tanulmányokat el
tudjam végezni” 14–15. oldal

162,9
millió forintot

nyert Bag
energetikai
pályázaton!
az Új széchenyi terv Környezet és energia operatív
program keretében benyújtott, „Bag nagyközség tulajdonában lévő iglice napközi
otthonos Óvoda, tornacsarnok és Dózsa györgy Művelődési Ház épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás

hasznosítással

kombinálva” című, Keop-

2014. március 21–23 között, Egerben került megrendezésre a LengyelMagyar Barátság Napja. Ennek keretében Tóth Gábor polgármester a két nemzet
köztársasági elnökeivel, Broniszlaw Komorowski lengyel és Áder János magyar
köztársasági elnökökkel találkozott.

5.5.0/B/12-2013-0236 jelű
pályázatán 162.901.400. - Ft
összegű támogatást nyertünk.

(folytatás a 2. oldalon)
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MinDent elsöprő győzelMet aratott a FiDesz–KDnp
országos listás ereDMényeK
10
Magyarországi Cigánypárt
A haza nem eladó mozgalom párt
19
5
Seres Mária szövetségesei
Független kisgazda- földm. és polg. párt 2
1
Új dimenzió párt
FIDESZ
941
3
Sportos és Egészséges Mo. párt
LMP
69
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 2
Új Magyarországért párt
2
5
Magyar munkáspárt
Szociáldemokrtaták Magyar polgári pártja 3
Közösség a Társad. Igazságosság. Néppárt 3
Együtt 2014 párt
3
Zöldek pártja
2
Összefogás párt
1
MSZP
419
442
Jobbik Magyarországért Mozgalom
összes
1932

egyéni listás ereDMényeK
10
Veres Botond SEM
Szabó Kinga MRPP
0
465
Bertha Szilvia Jobbik
Szabó Sándor JESZ
1
902
Vécsey László FIDESZ
Bercsényi Zoltán SMS
3
0
Oláh Áprád MCF
Sándor István KTI
0
0
Gomány Mihály EU.ROM
Kovács Barnabás MSZP
401
Béres Jószef MGP
4
Rácz Adorján Barnabás EGYÜTT 2014
4
1
Gaál István SZOC.DEM
Uszokiné Lakó Éva A haza nem eladó párt 23
Lengyel Szilvia LMP
57
Herczeg Attila FÜGGETLEN
33
Pikács Pálné MCP
15
Dr Penke András FÜGG.KISGAZDAPÁRT
2
összes
1921

az Új országgyűlés összetétele
FiDesz-KDnp

66,83% 133 képviselő

Mszp-együtt-DK-pM-Mlp 19,1% 38 képviselő
jobbik
lMp

11,56% 23 képviselő
2,51%

5 képviselő

A választásra jogosultak száma szerint Bagon a részvétel 65%-os volt. A
választás rendben lezajlott, rendkívüli esemény nem történt. Szeretném
megköszönni mindenki munkáját aki közvetlenül vagy közvetve részt vett
a választás zökkenőmentes lebonyolításában.
Beke Andrea jegyző

162,9 millió forintot nyert Bag egy pályázaton
az önKorMányzat Hírei

(folytatás az első oldalról) A pályázat keretében a három
önkormányzati tulajdonban lévő épület (az óvoda, az iskola
tornacsarnoka és a művelődési ház) energetikai szempontból
teljesen megújul.
w végre új tető kerül a művelődési házra! Az elavult, lassan szétmálló, helyenként beázó palatető helyett korszerű fedést kap.
w mindhárom épület hőtechnikai szabványoknak megfelelő hőszigetelést kap! Ahol szükséges, ott a falak is, illetve
mindhárom helyen a zárófödém is (padlásfödém, illetve
a tetőszerkezet).
w Az elavult nyílászárókat új, hőszigetelt szerkezetűre
cseréljük.

w Korszerűsítjük a fűtésrendszereket. Ahol szükséges, új radiátorokat, új csövezést és kisegítő berendezéseket cserélünk.
w és végül, de nem utolsó sorban, mindhárom épületben
korszerű, kisegítő hőszivattyús fűtésrendszer kerül
beépítésre!
A pontos részleteket és a további menetrendet (így a beruházás kezdő dátumát) a jövő héten fogjuk tisztázni a pályázat sikeres lebonyolításért felelős éSK tervezőiroda mérnök szakembereivel. Szintén ekkorra várható a KeoP IH képviseletében
eljáró nKeK (nemzetközi Környezetvédelmi és energia Központ nonprofit Kft.) részletes tájékoztatásának megérkezése is.
Benedek M.

régóta jogos igény, hogy a rendőrség – és vele karöltve a
polgárőrség – bűnmegelőző szerepét erősítsük községünkben.
testületi döntés nyomán, immár befejezéséhez közeledik a
környéken egyedülálló közbiztonsági központ megvalósítása, a
hivatal oldalában lévő egykori kocsmaépület helyiségeiben.
Községünk összes térfigyelő kameráját rákötöttük erre a rendszerre: 10 utcai kamerát, minden közintézményünk saját
kamera-hálózatát, sőt, még pár mobil kamerát is be tudtunk
üzemelni. ez utóbbiakkal főleg az illegálisan hulladékot lerakókat szeretnénk majd megfogni. terveink szerint, az erre
kiképzett, jogosultsággal rendelkező személyek, éjjel-nappal, 24
órás ügyeletben fogják követni, féltucat monitoron a faluban

zajló eseményeket. Gyanús mozgolódás esetén, értesítik a
polgárőrség, vagy a rendőrség járőrautóját. reményeink szerint
a beüzemeléssel nagy mértékben javul a községünkben élők
biztonságérzete, valamint a bűnesetek száma is csökkenni fog.
Jelenleg elbírálás alatt van egy pályázatunk, amit ha
megnyerünk, 9 új kamerával bővíthetjük a térfigyelő kamerahálózatot. valamint az sem utolsó dolog, hogy ha 2017–2018-ra
megvalósul a vasútfejlesztési beruházás, a vasútállomás környékére tervezett kamerákat is a rendszerünkbe tudjuk majd
integrálni.
Benedek Miklós
műszaki előadó

Közbiztonsági központ létesül Bagon
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FelHíVás

AZ EGYRE ENYHÉBB IDőJÁRÁSNAK KÖSZÖNHETőEN NAPRóL
NAPRA TÖBBEN VÁLASZTANAK SZABADTÉRI PROGRAMOT...

A korán jött jó időnek köszönhetően
már megkezdődött az avar és a növényi
hulladékok égetésének időszaka is,
ezeknél is fontos a fokozott odafigyelés,
hiszen a felügyelet nélkül hagyott tűz
könnyen továbbterjedhet, és életveszélyt
jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek
forrásává válhat. Soha nem szabad felügyelet nélkül égetni!

Belterületen – avar és kerti
hulladék égetése

A 306/2010. Korm. r. 27. § (2) bekezdése
alapján „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő
jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a
háztartásban keletkező papírhulladék és
veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen
fahulladék háztartási berendezésben
történő égetése kivételével tilos. nyílt téri
hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.”

Kerti égetés
tűzvédelmi szabályai

w kizárólag szélcsendes időben végezhető az égetés, ha feltámad a szél,
annak erősségétől függően a tűzet
azonnal el kell oltani,
w a kerti hulladékot csak olyan helyen
és területen szabad égetni, ahol az
égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti
kárt nem okoz,
w a tűz őrzéséről és veszély esetén
annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni,
w az öltözet a szabadtéri tűz tulajdonságaihoz igazodjék (kerülni kell a bő,
lebegő ruházatot, a tűz közelségét),

w a tűz helyszínén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható. (lapát,
kerti csapra szerelt locsolótömlő),
w az égetés befejezésével a tüzet el kell
oltani, és a parázslást meg kell
szüntetni,
w az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

Kerti sütés szabályai

w kizárólag szélcsendes időben végezhető a sütés, ha feltámad a szél, annak erősségétől függően a tüzet
azonnal el kell oltani,
w akkora tüzet szabad csak rakni, amit
a rendelkezésre álló eszközökkel,
erőkkel el lehet oltani (legyen készenlétben víz, vödör, homok, lapát),
w az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben, vagy süllyesztett
vashordóban, esetleg műszakilag
megfelelően kialakított sütőhelyen
kell elhelyezni, vagy körbe kell
árkolni a tűzgyújtás előtt,
w a sütőhely kialakításánál fogva a
környezetére tűzveszélyt ne jelentsen (szakszerűen kivitelezett égéstermék elvezetés, éghető anyagtól
mentes környezet),
w a sütési hely megválasztásnál számolni kell a kedvezőtlenül változó
széliránnyal, továbbá tekintettel kell
lenni arra, hogy a szél erősségének
változása a láng nagyságát, irányát
jelentősen befolyásolja, illetve a
felröppenő nagy távolságra elszálló
izzó zsarátnokokra,
w tIloS a tüzet őrizetlenül hagyni,
w a gyerekeket ki kell oktatni a tűz

tűzVéDelMi
szaBálytalanság

veszélyeire (a parázzsal, tűzzel való
pajkosság veszélyeire fel kell hívni a
figyelmet és meg kell tiltani),
w a szabadtéri főzéshez, sütéshez,
grillezéshez használt eszközök stabilan kerüljenek megtelepítésre (a felboruló sütőhely égési sérülést okozhat, illetve a felboruló grillből a kiszóródó izzó faszén szintén gyújtási
veszélyt jelenthet),
w az égetés, sütés befejeztével a tüzet el
kell eloltani úgy, hogy a tűz ne gyulladjon vissza (a parázsló részeket
vízzel le kell locsolni, vagy homokkal, földdel összefüggően le kell
fedni és várni, amíg a teljes füstölgés,
gőzölgés megszűnik),
w meg kell győződni arról, hogy nem
maradt izzó, parázsló anyag, mert az
tűzveszélyt jelent.

Az égetés feltételei külterületre
vonatkozóan

A 306/2010. Korm. r. 27. § (3) bekezdése alapján a „lábon álló növényzet,
tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri
égetése tilos.”
A tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírsággal sújtja azon termőföld használót,
aki termőföld hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettségének nem
tesz eleget (pl.: termelés folytatása nélkül
a talajvédelmi előírások betartása mellett
a gyomnövények megtelepedését és terjedését nem akadályozza meg). A
kiszabott tűzvédelmi bírság összege
60.000 – 200.000 Ft-ig terjedhet.
a szabadtéri tüzekkel, erdőtüzekkel
és a tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos tudnivalókért keresse fel a
www.katasztrofavedelem.hu oldalt.

tűzVéDelMi Bírság

tűzVéDelMi Bírság

legkisebb mértéke /Ft/

legnagyobb mértéke /Ft/

Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő.

100 000

1 000 000

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő, és az oltási
tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges.

200 000

3 000 000

A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási,
vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek
megelőzéséről nem gondoskodik.

60 000

200 000
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víz, víz tiszta víz, ha nem tiszta...
a Bagi iglice napKöziottHonos ÓVoDa Hírei

Ha már nem tiszta? mit tehetünk azért,
hogy tiszta maradjon, ne fogyjon mértéktelenül? Ezek a gondolatok domináltak abban a projektben, amely a víz
világnapjáról szólt az iglice Óvodában. a csoportok óvónőinek egyéni
kreativitása alapján, különböző módon dolgozták fel a témahetet.

A Kutyás csoport közös munkával
plakátot készített. A Földet támogató
kis tenyérlenyomatok zöld üzenete:
Csak együtt védhetjük meg vizeinket!
Az „Irány a tenger!”, játékos tornafoglalkozás keretein belül, dramatikus
módon, a gyermekek maguk is azonosulhattak párácskával, vízcseppel,
patakkal, folyóval, tengerrel.
A madaras csoportban a gyermekek,
gyűjtőmunkájuknak köszönhetően,
sok-sok természetkönyvet nézegethettek.
Az óvónők a gondozási feladatok során
külön hangsúlyt fektettek a víz védelmére.

A macis csoport, képek segítségével
követhette nyomon a víz körforgását.
Spontán kialakuló és szervezett játékokat játszottak a vízhez kapcsolódóan. Az
óvónők a kerti munkálatok során is
kiemelték a víz fontosságát.
A méhecskés csoportban könyvek
használatával, beszélgető körök kialakításával, a tavak, folyók tisztasága kapott
kiemelt szerepet.
A Sünis csoportban a Csellengő Csellő filmet nézték meg a gyermekek. Az
óvónők tanulságos meséje pedig, a szemetelés veszélyeire hívta fel a figyelmet.
Kiemelendő a Katicás csoport víz világnapjához kapcsolódó bemutató foglalkozása. Az előzmények során a gyermekek sok ismeretre tehettek szert.

Képes könyveket nézegettek az óceánok
világáról, tablót készítettek a víz fontosságáról, megismerték Csellengő Csellő
történetét, számos zenei és irodalmi művel gazdagodtak, vizuális alkotásaikban
is a víz kapta a központi szerepet, valamint elsétáltak az Aranyos-patakhoz.
A komplex bemutató foglalkozásban
nagy szerepet kapott a néphagyományőrzés, Bag jellemző vizeinek, volt vizeinek (Aranyos-patak, Hajagvölgyi-forrás,
malom-tó), valamint földrajzi helyeinek
(nagyvőgy, dutka dűlő, rókalyuki
szőlő, stb.) bemutatása.
A foglalkozás zárómotívumaként a
gyermekek „A szellő és a bárányfelhők”
című (víz körforgásáról szóló) mesét
hallgathatták meg.

A „varázslatos víz” játék alkalmával
pedig a víz csodálatos tulajdonságait ismerhették meg a gyermekek. nemcsak
szemlélői, hanem aktív résztvevői is lehettek ezeknek a hétköznapi anyagokkal történő egyszerű kísérleteknek.
valóban varázslatos ez a számunkra
oly nélkülözhetetlen természeti elem.
egy találós kérdés ezt kérdezi: mi az?
Ha nagyon sok van belőle veszélyes, ha
kevés van belőle az baj, ha egyáltalán
nincs,elpusztul minden élet a Földön.
védekezünk ellene, de védjük is. A vizet
közösen kell védenünk, hisz nélküle mi
sem létezünk!
Harmos Piroska
zöldike team
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teszel? teszeD?
szedd te is a teszedd! – önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióban, ami az idén is megszervezésre kerül az
oHü által a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából.
a teszedd! célja, tágabb-szűkebb környezetünk megtisztítása mellett az is, hogy az emberek jobban odafigyeljenek környezetükre. rávilágítani próbál az önkéntesség
fontosságára, valamint az ilyen rendezvényeknek közösségépítő szerepe is van.
ebben az évben intézményünk, a Bagi iglice Óvoda is
bekapcsolódik a teszedd akcióba ezzel részese lesz a
„let’, s cleanup europe!” („tisztítsuk meg európát!”)

BAGI HírlAP 5

elnevezésű projektnek. ezúton szeretnénk felkérni a
tisztelt bagi lakosságot, hogy részvétükkel támogassák
törekvéseinket. csak rajtunk múlik, hogy teszünk-e?
tegyünk hát együtt községünk, környezetünk tisztaságáért! önmagunkért!
az eseményre május 9-én
kerül sor. további információkat
kapni és a jelentkezéseket leadni,
április 15-ig lehet helyi koordinátorunknál, Kovács istvánné óvodavezetőnél az iglice Óvodában.
Köszönettel:
zöldike team

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
tisztElt szülők!

az óvodai beíratkozás időpontja 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: az óvoda vezetősége

Mikor járunk pórul?
csaK Úgy FüstölgöK MagaMBan...

Mikor járunk pórul?

A kissé tréfás hangulatú pórul jár szólás az értelmező
szótár szerint „felsül, kudarcot vall”. manapság viszont ez
a szókapcsolat, a tévék és rádiók híreiben ilyen mondatokban jelenik meg.
„A … nevű utazási iroda csődbe ment, a pórul járt utasokat így már nem tudja elszállítani” (egyiptomba,
tunéziába stb.)
A nyaralni, ünnepi családlátogatásra induló, illetve a
viharos időjárás miatt veszteglésre kényszerülő személyek,

családok utazása meghiúsult, füstbe ment. Ők nem felsültek,
nem vallottak kudarcot, hanem egyszerűen szerencsétlenül
jártak, netán önhibájukon kívül méltatlanul nehéz helyzetbe
kerültek. Ráadásul a pórul járt szókapcsolatnak a jelentése
nemcsak tréfás, kissé csúfolódó hangulatú, hanem némi
kárörömet is kifejez. így a fent említett szókapcsolat használata nemcsak helytelen, nem szerencsés, hanem kissé
sértő is. Szóban, tettben a sértést igyekezzünk elkerülni, mert
aki sebez, az sem sebezhetetlen.
Giczi Rudolf
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FoGJUnK ÖSSze Az ÓvodáS
GyermeKeKért!
az Óvoda a gyermekekért alapítvány célja, hogy a színvonalas óvodai neveléshez szükséges eszközöket, feltételeket
biztosítsa a pedagógusok és a gyermekek számára. ahhoz,
hogy a felvállalt feladatot teljesíteni tudjuk, szeretnénk
bevonni munkánkba Bag falu közösségét. Bízunk benne,
hogy az alább felsorolt támogatási lehetőségek között
sokan megtalálják azt, amiben segíteni tudnának.

taposD laposra és gyűjtsd szelektíven

Immáron második alkalommal kerül meghirdetésre zöld óvodánkban a

taPOsD laPOsra

gyűjtés. ez az egyik legnépszerűbb módja a pénzgyűjtésnek, hiszen úgy
adhatunk „pénzt”, hogy
nem kerül pénzünkbe!
egyszerűen csak annyit kell tenni, hogy minden, ami doboz
(tej, üdítő, főzőtejszín, habtejszín, stb.), laposra tapossuk, a
kupakot visszacsavarjuk, és ha egy szatyornyi mennyiséget
összegyűjtöttünk, azt bármikor felakaszthatjuk az óvoda háta
mögött (ahol a kukák vannak) a kerítésre. A dobozokért
kilónként 20 forintot kap az óvoda.

Koronás cuKoroVi

vásároljon legalább 3db
Koronás Cukor terméket,
nyerjen családjának egy 1
hetes családi pihenést, és
gyűjtsön minél több szavazatot az óvodánknak.
A legtöbb szavazatot kapó
óvodák között vásárlási
utalványokat sorsolnak ki!
1) vágja ki a csomagolás előoldaláról a logót és a terméknevet együtt, és tegye borítékba!
2) Küldje el a borítékot a következő címre: Koronás Cukorovi
nyereményjáték, 1461, Budapest 94, pf.50.
3) ne feledje el feltüntetni a borítékon az Ön elérhetőségét,
és az óvodánk pontos nevét, és címét. (Iglice Óvoda, 2191,
Bag, Sport utca 1.)

CukorOvi

alapítVány Bál

május 10-én kerül megrendezésre
az alapítvány támogató estje, egy
hagyományos bál keretei között.
várjuk a mulatni vágyók jelentkezését, valamint szívesen fogadunk minden tárgyi ajándékot és
felajánlást, amit tombolán kisorsolhatunk! A jó hangulatról Deme János (Kodel) és zenekara
gondoskodik, az ételt és italt az Aredo étterem szolgáltatja.
Jegyek és támogatójegyek április 14-től vásárolhatók az
óvodában és a plakátokon meghirdetett értékesítő pontokon.

csaláDi- és gyerMeKnap 2014. május 24.

Az idei évben páratlan összefogással szerveződik egy nagyszabású gyermeknapi rendezvény, aminek a bagi dózsa György
művelődési Ház szabadtéri színpada és az előtte lévő park ad
helyet. Az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány, a Szent András
plébánia, ill. a Születés Hete szervezői fogtak össze. A program keretein belül szeretnénk összefogni falunk közösségét.
Próbáltunk olyan előadás-sorozatot kialakítani, ami egész
napon át leköti az ide érkező látogatókat, és minden korosztály
számára élvezetes.
A Családi hétvége alkalmával különböző tématerületen
dolgozó szakemberek (védőnők, családsegítő szakemberek, szoptatási tanácsadók, orvosok, pszichológusok, gyermekgyógyászok, stb.) fognak össze,
hogy a legújabb tudományos ismereteket, valamint széleskörű tapasztalataikat megosszák
a felnőttekkel. A gyerekek
számára sport- és kézműves
programokat biztosítanak az Iglice
Óvoda és a Szent András egyházközösség oratóriumának animátorai.
Az érdeklődő családokat előadások, tanácsadás, bábszínház, ugrálóvár, táncház, piactér, játszóház, büfé
és meleg étel várja. meghirdetésre került egy rajzpályázat
óvodás és kisiskolás korú gyermekek körében Az én
CSAládom témakörben.
a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében pénzügyi
adományokat, illetve a gyermekek versenyének díjazására
tárgyi ajándékokat szívesen fogadunk. Kérjük, amennyiben
módjában áll segíteni, keresse fel alapítványunkat. Köszönjük.
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány

1%

KérjüK, táMogassa ÓVoDánKat
személyi jövedelem adója 1%-kával.
adószám: 18673144-1-13
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Alsó tagozatos versmondó verseny
a Bagi arany jános általános isKola és alapFoKÚ MűVészeti isKola Hírei

„A vers néma. Adj neki hangot. A vers a könyvben halott. Keltsd életre.”
2014. március 25-én került megrendezésre iskolánkban a versmondó verseny.
A sok-sok verstanuló diák közül a legjobbak kerültek a zsűri elé. A versenyzőket és a közönséget a szép Kosztolányi
idézet és Sima István tanár bácsi 4.
osztályos furulyásai köszöntötték.
Katonáné Kovács Erika lelkesítő bevezetője és felkonferálása mellett zajlott
a verseny. A 3 tagú zsűrinek idén is nehéz volt a döntéshozatal. Gyalog Éva és
Boda Regina tanár nénik mellett a zsűri

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.
Hozni kell még: 1200 Ft-ot tornapólóra,
és1400 Ft-ot diákigazolványra.
amit el kell dönteni, hogy a gyermek:
w Hittant vagy erkölcstant tanuljon-e?
Ha hittant, melyik egyház képviselőjétől?
w Délelőttös lesz-e, vagy iskolaotthonos?
w Kér-e napközit?

Kosztolányi Dezső

elnökségével Vágó Zsuzsi, az operett
színház színésznője tisztelt meg minket.
A vershallgató közönség kellemes
élményeket, a versmondó diákok vágó
zsuzsi dedikált fényképét vihették haza
emlékül.
Köszönjük a szép délutánt a versmondóknak, felkészítő tanáraknak, szüleiknek és nem utolsó sorban a szervezőknek.
Benedekné Boda Regina

ereDMényeK:
1-2. évfolyam:
I. Kajári Dorottya 1.a
II. Gergely Balázs 2.a
III. Gyalus Noémi 1.a
Különdíj: Balázs Bálint 1.a
3-4. évfolyam:
I. Ujvári Gábor Rómeó 4.a
II. Balázs Dávid 4.a
III. Tóth Viktória 4.b
Különdíj: Oláh Noémi 3.a

Prózamondó verseny domonyban

március 28-án domonyban rendezték a tankerületi prózamondó versenyt. nagyon
erős volt a mezőny, ennek ellenére szépen szerepeltünk. Hat gyereket vittünk összesen,
és 4 helyezést hoztunk el: egy különdíjat (Angyal Virág); egy harmadik helyet (Katona
Janka) és két második helyet (Faragó Panna és Gazda Bogi) hoztunk el. gratulálunk!

pályázat

osztályKiránDulást táMogatnaK a MeseDoKtoroK – pályázat!
Kórházak, gyermekosztályok mesekönyvállományának bővítése céljából óvodai csoportok és általános iskolai osztályok részvételével a Mátrix Közhasznú Alapítvány Gyógyító Mesedoktorok mozgalma mesekönyv
gyűjtő akciót szervez. Most jótékony célra át lehet adni a már nem használt, de még jó állapotban lévő
mesekönyveket. A legtöbb könyvet összegyűjtő általános iskolás csapat 2014-es év végi osztálykirándulását
az alapítvány fedezi, a legtöbb könyvet összegyűjtő óvodai csapat értékes díjazásban részesül. Az összes
összegyűjtött könyv egészségügyi intézményekbe kerül szétosztásra, így a nemes célú programban
egyébként is érdemes részt venni. a pályázati kiírás elérhető a www.mesedoktorok.hu oldalon.

NyÍlt NaP a suliBaN. Március 17-én és 18-án nyílt
napot szervezett iskolánk, ahol a szülők betekintést nyerhettek az tanórákon folyó munkákba, így személyesen
tapasztalhatták meg pedagógusaink kreativitását, tanulóink aktivitását. Képünk a 2a osztályban készült, osztályfőnök Volterné Jamrik Éva.
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KézIlABdA tornA

2014. március 27-én csütörtökön került megrendezésre
iskolánkban a Kistérségi leány Kézilabda torna 7 iskola –
Bag mint rendező, Aszód, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad,
Kartal, tura – részvételével. A verseny lebonyolítása két csoportban zajlott, csoporton belüli körmérkőzésekkel, majd a
csoportban elért eredmények alapján a döntőkkel. meglepően szoros és jó mérkőzéseket láthattunk. A sportszerű
meccseket Tóth László, volt nB II.-es játékvezető vezette.
Szakszerű közreműködését ezúton is köszönjük!
csOPOrtOk:
a. csoport: Kartal, tura, Galgahévíz, Aszód
B. csoport: Iklad, Hévízgyörk, Bag

végErEDméNyEk:
I. KArtAl
ii. Bag
III. IKlAd
Iv. tUrA
v. GAlGAHévíz
vI. HévízGyÖrK
vII. ASzÓd
reméljük, hogy a kezdeményezés hagyományteremtő
lesz, és a kézilabda továbbra is a kistérségi versenysorozat
része marad!
Szalai Zoltán és Pótháné Geier Tünde
testnevelők

2014. áPrIlIS

Családi kézilabda

Március 22-én szombaton családi sportnapot rendezett
Szalay Zoltán testnevelőtanár a kézilabdázni járó lányok és
szüleik részére. Miután az iskola udvarán előkészítette a kis
csapat az ebédet (bográcsban készült vaddisznópörkölt volt a
menü), a tornacsarnokban a kézilabdás lányok a szülőkből
álló csapattal mérték össze tudásukat. A sportos délelőtt
ebéddel, beszélgetéssel zárult.
kr.

„nem a szociális segélyből akarunk megélni...”
FELNőTTKÉPZÉS 2014

2013 telén először találkozhattunk a közfoglalkoztatás új
formájával: az alapkompetencia képzéssel. a közfoglalkoztatottak téli képzésének helyszínét a Dózsa györgy művelődési Ház biztosította. a hallgatók nevében is köszönöm
Balázsné Kapuszta Anikónak és Antal Istvánnak (a művelődési ház dolgozóinak) a türelmet és a toleranciát, Marosi
Hajnalkának a segítőkészségét, Karácsondi Mihály atyának
és Szabó Sándor lelkipásztornak a családról, házasságról,
gyermeknevelésről szóló előadásokat.

A 2013. december 9-től 2014. április 1-jéig tartó képzésen 29
felnőtt vett részt, melyből öten jártak Hévízgyörkről.
A képzés lebonyolítását Nagy Jánosné, Kustra Hajnalka
(Hévízgyörk) Molnár Eszter, Irsán Ágnes, Lévai Andrásné és
jómagam vállaltuk. Számunkra az a köszönet, ahogy a tanulók
a képzésről vélekedtek:
„Az eddigi szürke hétköznapok hirtelen megszűntek.”
„Hirtelen megemelkedett a jövedelmem a segélyből-munka lett.”
Felelősséget éreztem, hogy ott legyek.” „tudom, hogy tettem
valamit azért a pénzért, amit megkaptam.” „más oldalukról
ismertem meg az embereket, akiket már eddig is ismertem,
csak másképpen.” A tanárok hihetetlen kedvesek, segítőkészek
voltak, jó őket egy kicsit közelebbről megismerni.” nem a
szociális segélyből akarunk megélni, legyen még ilyen tanfolyam vagy munka, hogy a gyerekeinket etetni, öltöztetni
tudjuk.” „nagyobb az egzisztenciális biztonságérzetem. meg-

erősítette és lehetővé tette akár a továbbtanulást is.” A szakemberek nagyon ösztönzően hatottak rám.” „Önéletrajzot is megtanultam, és tudok is írni.” mindenkinek szüksége van a munkára, főleg akinek kisgyerekei vannak.” „Kicsit könnyebb lett a
megélhetés.” „megtanultam leírni a nevemet, mert nem tudtam.” „megtanultam mindazt, amit elfelejtettem.” „megszerettem a tanárokat és a csapatot.” „nem szeretnék továbbra is segélyből élni, szeretném a nyolc osztályt letenni és szakmát tanulni.” „A tananyagon kívül is sokat tanultam.” Jó volt a
képzés, de ettől még nem lett szakmám. Szakmát is szeretnék
tanulni, nem csak átismételni a nyolc osztályos anyagot fél év
alatt.” „Fontosnak éreztem magam, hisz valahol vártak rám…”
Számunkra is hasznos volt a képzés. Sokat tanultunk
belőle, még akkor is, ha az iskolai munkánk mellett kicsit
elfáradtunk a végére. Hiányozni fog, gyorsan elment az idő…
Szásziné Győri Éva
Köszönet
„Éva! Engedd meg, hogy még egyszer gratuláljak! Köszönöm,
hogy megfigyelhettem az órát, nagyon nagy élmény volt.
Öröm látni, hogy milyen eredményt értetek el, fantasztikus!
Pozitív példaként bátran lehetne publikálni, megható volt
emberi vonatkozásban is, egyértelmű volt, hogy szívvellélekkel felvállaltad, és kollégáid is! Sok sikert a továbbiakhoz, és reméljük, lesz folytatás!" M.H.
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Kritikának a felnőttoktatáshoz a hallgatók tollából…

ez a program számtalan értéket és csodás emléket hagyott
bennünk. A kezdeti nehézségek ellenére mára már összeszokott baráti társaság alakult ki. mielőtt ide jöttünk, sokunknak
szürkén, egyhangúan teltek a napjai. Az egyedülállóknak a
„magány”, többeknek pedig sokszor az „unalom” jellemezte
a mindennapi életét. Úgy éreztük és tapasztaljuk, hogy ezek a
szürke unalmas „szociális segélyre váró napok”!!! hirtelen eltűntek. Belekerültünk egy közösségbe, amely sokunkból régóta elfeledett érzéseket, tapasztalatokat és értékeket hozott elő.
megpróbáljuk most összefoglalni a legfontosabbakat:
w megtanultuk értékelni önmagunkat,
w érezzük, hogy fontosak vagyunk valahol és számítanak
ránk,
w barátokat szereztünk,
w olyan dolgokat tudtunk meg egymásról, amit eddig nem
ismertünk, és nem is hittük, hogy sokunkban ilyen tehetség lakozik,
w végre a nevünk már nem a szociális segély listáján van
rajta, hanem egy fizetési listán – ami több emberi érzést
gerjeszt bennünk,
w megértettük, hogy a szellemi munka is érték,
w olyan oldalukról ismertük meg tanárainkat, ami eddig nem
adatott meg, hisz csak az utcán vagy szülőin váltottunk
pár szót velük,
w az asszonyok megtanulták beosztani a napirendjüket, hisz
11:30-ig végezni kell a mosással, főzéssel, takarítással, és a
gyerekeket is el kell indítani iskolába,
w sokunknak meg kellett oldani a gyerekek délutáni elhelyezését, (erre senki sem tanította azokat az embereket,
akik 10-20-30 éve ültek iskolapadban, ebbe maguktól kellett, hogy belerázódjanak – ez is egy fontos mellékhatása/tanulása volt a programnak),
w jóízűeket nevettünk,
w voltak problémák (de kérdezem, hol nincsenek)
w megtanultuk megvédeni egymást és a csapatot.

Személyes tapasztalatok

w Három gyermekem van, és a feleségemmel együtt részt
vehettem a programban, amiért hálásak vagyunk Istennek
és a vezetőknek, akiknek ezt köszönhetjük.
w Feleségem az elmúlt 10 évben nem írt és olvasott annyit,
mint ez alatt a fél év alatt. Sokkal többet olvas és ír, és hihetetlen mértékben javult az írása, olvasása.
w megtanultuk értékelni a tanárok munkáját, amit az iskolában végeznek gyermekeinek érdekében.
w már nem feltétlen a gyereknek hiszek, ha az valamiért panaszkodik – hiszen tudjuk mondani, ezt A tAnárt mI
nem így ismerjük!
w odafigyelnek a gyerek házi feladatára, sokkal komolyabban
veszik a gyerekek tanulását, tudjuk értékelni azt a munkát
amit ők végeznek hiszen egy egyszerű „A” betű megtanulása mögött több ember munkája rejlik.
w A feleségem csekket tud kitölteni, eddig ez nem ment.
Hivatalos ügyeit pl: iratok értelmezését, nyomtatványok
kitöltését már egyedül is el tudja látni.
w meg tudja fogalmazni és ki tudja fejezni magát szóban
vagy írásban.
w megtanulta az „idő beosztás” fogalmát, hisz 11:30-ig kész
kell lenni a házimunkával, és csak 17:45-kor van vége a
képzésnek…
és végezetül az egész csoport nevében szeretnénk
megköszönni a 4 hónapnyi kitartó, felkészítő munkájukat
tanárainknak, akik hihetetlenül türelmesek voltak hozzánk
Köszönet és hála: Szásziné Győri Évának, Kustra
Hajlnalkának, Nagy Jánosnénak, Tóthné Irsán Ágnesnek,
Molnár Eszternek és Lévai Andrásné tanárnőnek. köszönjük
továbbá falunk vezetőinek a lehetőséget a programban való
részvételre. köztük – tóth gábor polgármester úrnak és
Beke andrea jegyzőnek és mindenkinek, akik ezt lehetővé tették.
Gáspár László
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„tAlPrA mAGyAr!”

AZ 1948/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPE

Az időjárás a tavalyi évhez hasonlóan ismét közbeszólt, a viharos erejű szél
miatt az 1848/49es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezés tervezett
programja módosult, elmaradt a temetőben Lázár Lajos sírjának koszorúzása,
a fáklyás felvonulás és a Hősök terén a 48-as emlékmű megkoszorúzása. A
megemlékezés a művelődési házban a Himnusz közös eléneklésével kezdődött,
majd Antal Ádám Heltai Jenő Szabadság című versét szavalta el. Utána az
Arany János Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora következett, majd Tóth
Gábor polgármester úr lépett színpadra, aki a következő gondolatokat osztotta
meg az ünneplő közönséggel:

„talpra magyar, hí a haza! / Itt az
idő, most vagy soha! – harsant a
felszólítás 166 évvel ezelőtt, és aktuális ez a felszólítás napjainkban is.
Kedves Bagiak, mélyen tisztelt ünneplő Közönség! A labancok és kurucok világát éltük 1848-ban, és éljük napjainkban is. Az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc emléknapján együttgondolkodásra, együttemlékezésre kérem Önöket. Keressük együtt a válaszokat nemzeti létünk, sorsunk, megmaradásunk kérdéseire. Keressük együtt a
választ, mert 1848. március 15. faggat bennünket. Akarjuk-e,
hogy az utánunk jövő nemzedéknek legyen jövőképe, és ha igen,
milyen jövőt szánunk gyermekeinknek, unokáinknak? A magyar
nemzet soha nem kapott semmit ajándékba történelme során.
Bár felvállaltuk a kereszténység védőbástyájának szerepét, azért
is tatár- és törökdúlást szenvedtünk. Rákóczitól 1848-on át egészen 1956-ig a szabadság kibontott zászlaját nálunk nem virágkoszorúk követték, hanem golyó és kötél, a nemzet hős fiainak
temetése. A békés forradalom mámorát mindig a csataterek
véres küzdelme váltotta fel. Számunkra, ma élők számára, a 166
évvel ezelőtti mámoros napok után az a kérdés, hogy képes-e e
még egyszer egész nemzetünk egy közös cél irányába, egy közös
zászló alatt összegyűlni. 1848-tól eltelt több mint másfél évszázad
azóta sem győzelmi krónika. A világosi fegyverletétel, Haynau
véres terrorja, az I. világháború tragédiája, az ország kétharmadának elvesztése, a II. világháború, majd kommunista diktatúra
követte, amely 1956 októberének eseményeibe torkollott, majd
a véres megtorlásokba. Sokaknak friss és emlékezetes 2006 októbere, ahol vadásztak a magyar emberekre. A nemzet fölött
uralkodó elit az elmúlt másfél évszázadban még az ünnep dátumát is kedve és érdeke szerint változtatta. 1897-ben a parlament
március 11-ét emelte hivatalos ünneppé, amit 1927-ben Klebelsberg
Kunó javaslatra változtattak meg és nyilvánította az akkori országgyűlés március 11. helyett 15-öt hivatalos ünneppé. 1945-ös
politikai fordulat után, amit nagyszüleink már megéltek, a kivezényelt felvonulók együtt vitték a Petőfit, Kossuthot ábrázoló
transzparenseket Lenin, Sztálin és Rákosi képeivel. ám ez az ünnep
túl nemzetinek számított a kommunista hatalomnak, és 1951-ben
egyszerűen törölték ünnepeink sorából. 1956 egyik követelése
az ünnep visszaállítása volt. Az 1970-es években, az ezen a napon
tartott illegális diákfelvonulásokat a karhatalom szétverte, a diákokat bebörtönözte. még 1986-ban is kegyetlenül felléptek a

március 15-én ünneplőkkel szemben. Csak a rendszerváltás óta, 1990-től
újra piros betűs ünnep március 15., a magyar szabadság legnagyobb és
legszentebb ünnepe. ezen történelmi visszaemlékezés után kérem
tisztelettel, gondolják végig közös múltunk és közös jövőnk lehetőségeit,
és ez alapján hozzák majd meg döntésüket az országgyűlési választásokon, hogy merre is haladjon tovább nemzetünk. tóth Gábor polgármester úr szavai után a muharay elemér népi együttes felemelő és
különleges tánckoreográfiájával zárult a megemlékezés.
-kr-
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az előző lapszámunkban
megjelent “Mit tudsz petőfiről?”
című totó megfejtése

Fotó: szt
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1. Hol nem járt Petőfi iskolába? 2. gödöllő
2. Melyik regényt fordította Petőfi Gödöllőn? X. robin Hood
3. Hogy hívták gödöllői szerelmét? 1.
Mednyánszky Berta
4. Hány gyereke volt Petőfinek? 2. egy
5. Melyik nem Petőfi verse? 1. a Hortobágy poétája
6. Ki nem volt diáktársa? X. arany jános
7. Kihez írta a „Laci, te” kezdetű verset?
2. arany lászlóhoz
8. Hogy hívták a testvérét? 1. istván
9. Hol volt a találkozóhelye a márciusi
ifjaknak? X. pilvax kávéház
10. Ki nem volt kortársa? X. csokonai Vitéz
Mihály
11. Melyik járművön nem utazhatott volna
Petőfi? 1. villamos
12. Kinek volt szárnysegédje? X. Bem józsef
13. Hol van Segesvár? 2. erdélyben
+1. Hol nyugszik Petőfi? 1. erdélyben

„Surrexit Christus, spes mea!”
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(Feltámadt Krisztus, az én reményem!)

Az idén egészen korán kinyíltak a hóvirágok.
Bár igazi tél nem is nagyon volt, mégis volt,
amikor egy-egy reggelre hideg mínuszok röpködtek. Az egyik ilyen reggel szomorúan láttam, hogy a hóvirágok megfagytak. lekókadt
a fejük, egy kicsit össze is roskadt a virág. no,
gondoltam magamban, ez lett a vége a korai
virágzásnak, nem is figyeltem többet rájuk.
Aztán néhány nap múlva, amikor mégiscsak
rájuk néztem, csodálkozva láttam, hogy mind,
egytől egyig egyenesen áll, és kiteljesedett.
mintha nem is érte volna őket a fagy. A sugárzó nap újraélesztette őket.
elgondolkodtam: mintha minket, embereket szimbolizálnának ezek a virágok. minket is
megteremtett mennyei Atyánk, és szépek voltunk, virultunk. ám jött a Kísértő, az ősellenség, és a bűn hideg
telét, szívet fagyasztó, lelket sorvasztó erejét hozta ránk. elkókadtunk, mint a virágok, elfonnyadtunk, mint a szirmok. Szinte kilátástalan volt az életünk. már mások legyintettek is volna ránk:
nem érdemes az emberrel törődni, már végleg elveszett.
ám mennyei Atyánk nem így gondolkodott rólunk! nem
azért teremtett, hogy aztán rögtön el is veszítsen minket. neki
kész volt a terve, s tudta, hogy a bűn ugyan hibernált minket,
téli álomra ítélt, de nem pusztított el. még van remény! és Ő
nem hagyott magunkra. elküldte a sugárzó napot, Krisztus
urunkat, aki szeretetének melegével felolvasztott minket a bűn
okozta fagyott állapotunkból. Azzal a szeretettel, amely képes
volt elhagyni isteni trónját, hogy hozzánk hasonló emberi testet
vegyen magára. mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt
kivéve. (v.ö.:zsid 4,15) ez a szeretet készségessé tette arra, hogy
feláldozza életét, csakhogy mi újra élhessünk. meghalt, hogy
minket megváltson, és feltámadt, hogy új életre keltsen minket.

gyereKeKneK!

valójában ez a nagyhét eseményeinek története. ezt ünnepeljük, nemcsak Húsvétkor,
hanem az előtte levő nagyheti szertartásokban
is. ezért számunkra a Húsvét nem pusztán egy
napra korlátozódó ünnep, hanem Az ÜnneP,
amely elkezdődik tulajdonképpen már virágvasárnappal, és nem is fejezzük be Húsvét
vasárnapjával, hanem tovább ünnepeljük hét
héten át. Hiszen Jézus feltámadása a mi feltámadásunk biztosítéka. A Húsvét ünnepe, a mi
reménységünk és bizakodásunk záloga.
ám ahhoz, hogy ez az ünnep igazi öröm és
megváltásunk kiteljesedése legyen, szükséges,
hogy készek legyünk befogadni és felfogni
ennek a felénk áradó szeretetnek sugarait.
Szükség van arra, hogy ne utasítsuk vissza
azokat a kegyelmeket, amelyeket Istenünk szüntelenül felénk
áraszt. Ki kell tárni szívünket-lelkünket Isten felé, hogy
megértsük: az Ő atyai gondoskodása tehet egyedül boldoggá és
igazán emberré bennünket.
Időközben a hóvirágok átadták helyüket más, a tavasz
örömét hirdető társaiknak. mondhatnánk: virágba borult a természet. A keresztény ember, azaz a mi feladatunk is az, hogy az
öröm virágaiba borítsuk az emberiség életét; hogy tanúskodjunk
a feltámadásról és az életről, amelyet mennyei Atyánk Jézuson
keresztül ajándékozott minden embernek. A mi feladatunk az,
hogy hirdessük szerte a világban: az élet legyőzte a halált, a halál
már többé nem uralkodik rajtunk, mert Krisztus feltámadt és
újjáteremtette az életet! ezért bátran merjük köszönteni egymást
ezen a Húsvéton is őseink örömteli köszöntésével:
krisztus fEltámaDt! valÓBaN fEltámaDt!
Ezzel kívánok községünk minden lakójának áldott, békés
és igazán boldog ünnepet!
-km-

átvállalt büntetés

MERT KRISZTUS IS SZENVEDETT EGYSZER A BűNÖKÉRT, MINT IGAZ A NEM IGAZAKÉRT,
HOGY MINKET ISTENHEZ VEZÉRELJE. (1Pét 3:18/a)

régen, amikor még csak férfiak tanítottak az iskolákban,
egy tanító azt a rendet vezette be, hogyha bármelyik
gyerek hazudik, hat botütést kap a kezére. nemsokára egy
csöppnyi leányka hazudott. olyan kicsi volt, hogy a tanító
sajnálta, hogy meg kell büntetnie. mégis meg kellett tennie, ha azt akarta, hogy rend legyen az iskolában. Az első
ütés után a gyermek oly keservesen zokogott, hogy a tanító
úgy érezte, hogy nem folytathatja tovább. végignézett a
fiúkon, és megkérdezte: „van valaki, aki átvenné a kislány
büntetését?” Az egyik fiú előlépett és igen bátran eltűrte a
büntetést, amely a kislányt illette.

Isten a szeretet, ugyanakkor mindig igaz és a rossz
gyűlölője. Nála a szeretet és az igazság ugyanolyan fontos.
Ezért kell megbüntetni a bűnt. Nem lehet elnéző. Te és én
megérdemeljük a büntetést, mert bűnösök vagyunk. Nem
is egyszer, sokszor vétkezünk. Az Úr Jézus gyűlöli ugyan a
bűnt, de végtelenül szereti a bűnöst, így bennünket is,
ezért önként átvállalta a büntetésünket, amikor meghalt a
kereszten. Mivel Ő soha, semmilyen rosszat nem követett
el még szóban vagy gondolatban sem, a mennyei Atya
elfogadta áldozatát. Köszönd meg ma Neki!
Lejegyezte: szt.
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AZ IMA TUDOMÁNYA (9) ÁPRILIS – SZENT GYÖRGY HAVA
,,AZ EMBERFIÁNAK A BűNÖS EMBEREK KEZÉRE KELL KERÜLNIE,
HOGY MEGFESZíTSÉK, DE HARMADNAPRA FELTÁMAD!” (LK 24,7)
Jézus Krisztus szenvedésének és föltámadásának szent három
napja nagycsütörtökön kezdődik. ekkortól kezdve húsvétvasárnapig nem szólnak a harangok, azt tartják, hogy a
harangok rómába mennek, és ott gyászolják Krisztust.
Ilyenkor kereplővel helyettesítik a harangokat, amik
legközelebb csak az éjszakai nagyszombati mise glóriáján
szólalnak meg.

A lamentáció

A lamentáció, Jeremiás siralmai néven is emlegetett
imádság, mely három fő
részből áll. mindegyik
részben 5 siralom van,
amit a végén egy közös
fohász zár. Az imádság elején 15 gyertya ég a templomban, minden siralom
után egyet eloltanak. A gyertyák kioltása a szenvedő
Krisztust magára hagyó tanítványokat jelképezi. Bagon ezt
nagycsütörtökön végezték. Az első fő rész a szenvedésekről
szól: ,,Halálomkor, sok kínvallásomban, a keresztfán,
iszonyú kínomban epét adtak, nagy bágyadásomban, hogy
megigyam azt szomjúságomban…”
A második rész Jézus halálának órájáról szól: ,,Megszűnt
fénye nap s hold világának, lőn homálya mint az éjszakának, a
koporsók megnyilatkozának, és sok holtak fel is támadának…”
A harmadik rész pedig a zsidó néphez szól, akit az Isten
kiválasztott magának, de az elárulta őt: ,,Jó szőlőmnek én
választottalak, és mint szőlővesszőt plántáltalak, gyermekemnek téged fogadtalak, ellenségtől megoltalmaztalak…”

Húsvét

Húsvét, Jézus föltámadásának ünnepe, a legnagyobb keresztény ünnep. Ilyenkor a nagyszombati vigília mise végén körmentet tartunk. régen a körmenet során énekelték ezt szép
dicsérő, magasztaló éneket:
Alleluja! Zeng földön és az égen,
öröm van az emberek szívében,
A hívőknek öröméneke:
Dicsértessék Jézus szent neve!
Kis pacsirták az ég felé szállnak,
Énekükkel Téged magasztalnak,
És úgy tetszik, mintha így zengne:
Dicsértessék Jézus szent neve!
Míg szív lakik az emberiségben,
Szent hit lángol a szívek mélyében,
Ez lesz a nép legszebb köszöntése:
Dicsértessék Jézus szent neve!

Búzaszentelő

Szent márk ünnepéhez (április 25.) kapcsolódva régen az egész
falu körmenetben kivonult a határhoz, ahol a négy égtáj felé
fordulva megszentelték a veteménytáblát a jó termésért könyörögve. mind a négy égtáj felé imádkoztak és énekeltek egy dalt,
ami kifejezte a nép kérését. értékét egyszerűsége adja:
Aki gondolsz a madárra,
Köntöst adsz a kis virágra,
Kegyes szemed legyen rajtunk,
Tebenned van bizodalmunk. (…)
Te, ki hinted Igéd magvát,
Kemény szívünk alakítsd át,
Vesd el benne szent Igédet,
Abból fakad örök élet.
Itt a tavasz, fák rügyeznek,
Áldd meg a mi vetésünket.
Búzánk, árpánk aratásra,
Hadd szökjön fel dúsan szárba.
Kik bajukkal Hozzád futnak,
Segítségért folyamodnak,
Nem szenvednek ők szükséget,
Mindig érzik segítséged.
Ha velünk az Úr áldása,
nincs gondunk az aratásra,
Százszoros lesz a termésünk,
Áldj meg, Urunk, erre kérünk…
Amen!

Volter Domonkos

Országos Búzaszentelő
Bagon
A Bagi Római Katolikus Egyházközség és Bag Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját a bagi római
katolikus templomba 2014. május 4-én, vasárnap 10:00 órától
tartandó országos búzaszentelő szentmisére és búzaszentelő
ünnepségre. A szentmisét a Kossuth Rádió és a Magyar Katolikus
Rádió közvetíti. A tábla széli szentelés a Duna Televízió „Isten kezében”
című műsorában lesz látható. Az eseményről a Hír TV is tudósít.
9:00 vendégvárás a templomkertben
10:00 ünnepi szentmise a templomban
a szentmisét bemutatja: Karácsondi Mihály plébános
11:00 ünnepi körmenet a búzatáblához
11:20 búzaszentelő ünnepség, köszöntők
12:00 ebéd a plébánia kertjében
A személyes részvételükben és a találkozás reményében bízva,
tisztelettel:
Karácsondi Mihály
Tóth Gábor
plébános
polgármester

14 BAGI HírlAP

iNtErJú

2014. áPrIlIS

fehér viktor történetében nincs
semmi különleges. Egy hétköznapi
ember, aki szeret fotózni, dolgozni,
és szereti a kézilabdát, mint sokan
mások, viszont nem hétköznapi
módon él. viktor ugyanis születése
óta izomsorvadásban szenved. Óvodás koráig a falnak támaszkodva
tudott járni, majd kerekesszékbe
kényszerült. viktort egy rendkívül
intelligens, kedves és rokonszenves
srácnak ismertem meg, akiben ott
buzog a tettrekészség, a létszomj,
az életöröm és a dolgozni vágyás.
(Megbeszéltük, hogy tegeződünk.)

„rengeteg lépcsőn kellett feljutni, hogy

Úgy tudom, te annak idején, a Bagi Hírlapot is szerkesztetted,
formáztad?
fehér viktor: Igen, pontosan nem emlékszem, melyik évben
kezdődött, de az akkori jegyzőnő, Várnai Ildikó férje tanított be
hivatali dolgozókat a számítógép használatának rejtelmeibe, és
én is vettem néhány leckét nála tördelésből. így kerültem később képbe, és jutottam munkához is, ahol nagyon kezdetleges
technikával, Word 6.0-ás programmal szerkeszthettem, tördelhettem a lapot otthonomban.
Nehéz volt megtanulni a számítógép kezelését?
f. v.: Középiskolás éveimben kezdődött minden. Az aszódi
Petőfi Sándor gimibe jártam, amikor is egy kiselejtezett 286-os
Pc-t tudtunk vásárolni, és azon tanultam meg a számítógépkezelés, programok használatának fortélyait. 1994-ben ott jártam fakultációra, ahol egyre többet tudtam meg a számítógép
„lelkéről”, a programozás lehetőségeiről, ha lehet így mondani.
Sokat köszönhetek szüleimnek, amiért székestől cipeltek fel
azon a rengeteg lépcsőn az emeletre, ráadásul a számítógépes
tanfolyam a legfelső szinten volt, oda jó sokszor vittek fel
édesapámék. rengeteg lépcsőn kellett feljutni, hogy ezeket a
tanulmányokat el tudjam végezni. Középiskolai tanulmányaim
után Gödöllőre jártam, ahol szoftverüzemeltetőként végeztem.

ezt követően, 1997-98 körül kerülhettem a Bagi Hírlaphoz,
ahol már hasznosíthattam a megszerzett tudásom, és több évig
tördeltem a lapot.
Honnan a fotózás, a kézilabdás fotók iránti szenvedély?
f. v.: Az jóval később alakult ki, úgy 2004 körül, amikor
már a digitális gépek hódítottak a fotózás terén, és nem kellett
vesződni az előhívással, nagyítással. egy kis kompakt géppel
kezdtem, amiről egyből számítógépre lehetett menteni a fotókat. Gyűltek a képek, és én az interneten publikáltam őket.
1998 óta van internetem, akkor még ez a telefonos-tárcsázós,
este 6 óra utáni hívós szolgáltatás volt itt Bagon. Az internetnek köszönhetem pesti barátaimat is, akikkel egy internetes
fórumon ismerkedtem meg. A srácok nagyon szerették a
kézilabdát, és ők „fertőztek meg” a kézilabda szeretetével.
Aztán mindenben segítettek, hogy elmehessek velük az élő
mérkőzésekre. A Fradi pályán voltunk először meccsen, és ha
már ott voltam, elkezdtem fotózni. nagyon sok mérkőzésre
sikerült eljutnom, és így sok képet készíthettem.
Úgy tudom, volt fotókiállításod is Gödöllőn
f. v.: 2006-ban, születésnapomra megleptem magam egy
komolyabb, tükörreflexes fényképezőgéppel, amivel már profi
képeket lehetett készíteni. évek óta töltögetem a meccsképeimet a honlapomra (http://v-man.hu), ami mára a legnagyobb
kézilabda képtár lett a világhálón, immár bőven több, mint
ezer galériánál járok. Pár éve fotós kollégáim szóltak, hogy
csinálhatnál már egy kiállítást, mert nagyon jók a képeid. Az
első kiállításom Székesfehérváron volt, ahol egy rehabilitációs
intézet kért fel, hogy én, mint kerekesszékes, állítsam ki a
képeimet. ez nagyon jól sikerült. A kiállításaim között eddig
a legnagyobb szabású Gödöllőn volt, ahol nemcsak fehérvári
képeket, vagy pl. csak a Fradiról készítetteket, hanem a teljes
pályamunkámat próbáltam benne összefoglalni.
Nehéz egy ilyen kiállítást megszervezni?
f. v.: Igen. először nagyon nehéz volt, több szűrésen, válogatáson kellett átmenni a képeknek, hogy kiválaszthassam a számomra legjobbakat. nagy költségekkel is járt, hiszen a digitális
képeket papír alapúvá kellett tenni, illetve a fekete kartonra

ezeket a tanulmányokat el tudjam végezni”
ragasztani. A művészetek Háza támogatott abban, hogy ezek a képek a
megfelelő kereteket megkapják, és
elfoglalhassák helyüket a falon.
tervben van az is, hogy ezeket a
képeket a bagi közönségnek is bemutassam, de eddig anyagiak hiányában nem tudtam megvalósítani.
Csak A/3 méretű üveglapokat kellene szerezni, úgy 40-45 darabot,
aminek a költsége kb. 40 000 Ft,
aztán a művelődési ház nagytermében meg is lehetne a kiállítás…
Honnan a Barcelona rajongás?
f. v.: ez a rajongás még fiatal koromban kezdődött, mikor még lehetett fogni az első műholdvevővel a külföldi focimeccseket. nagyon szerettem azt a focit,
össze sem lehet hasonlítani az itthonival. A Barca ereklyék nagy
részét ott, Barcelonában szereztem be, mikor sikerült eljutni a
nővéremékkel. Felejthetetlen élmény volt, és nagy kaland,
idegen táj, kultúra, szokás… egyszeri és megismételhetetlen.
A falon lévő zászlóknak csak az a történetük, hogy nem
kértem, hanem kaptam őket, az egyik pl. a francia utánpótlás válogatottól, a másik egy osztrák csapattól való, stb.
Honlap készítéssel is foglalkozol. Bag falu honlapját mióta
üzemelteted?
f. v.: Tóth Gábor polgármester úr 3 éve keresett fel, hogy
frissíteni kellene a honlapot, és készítsek egy tervet. Amikor
bemutattam ötletem, nagyon tetszett neki, és Beke Andrea
jegyzőnővel jóváhagyták a terveket. Az üzemeltetés több ember
munkája. állandó kapcsolatban vagyok Benedek Miklóssal,
Ibolyával, Henikével és a jegyzőnővel, akiknek hála, majdnem
naponta tudom frissíteni a honlapon olvasható információkat.
Nemrég egy zseniális ötletet valósítottál meg. Elmondod?
f. v.: nincs benne semmi zseniális. ez egy internetes Galga
menti szaknévsor. A www.kiskerek.hu egy regionális portál, ami
a Galga mente településein tevékenykedő kiskereskedések,

vállalkozások, szolgáltatások összefoglalását tűzte ki célul, hogy a térség lakosai könnyen rátalálhassanak a keresett árura vagy szolgáltatásra. A kiskereskedőknek megjelenési lehetőséget,
míg a potenciális vásárlóknak választási lehetőséget biztosítunk, miközben
a helyi értékek kerülnek előtérbe.
térségünkben számos cég folytat
üzleti tevékenységet, de sokan nem ismerve a lehetőségeket, kilométereket
utaznak, és máshol költik el pénzüket
olyan szolgáltatásokért, amit itt helyben is megkaphatnának, legalább
azonos minőségben, nem ritkán még a
bevásárló központok árainál olcsóbban is... A katalógus rendszerben való szereplés ingyenes.
Szerintem ez nagyon jó ötlet, hiszen a lakosok is rászorulnak néha-néha egy gáz-, villany- vagy fűtésszerelőre.
Említetted, hogy most is tele vagy munkával…
f. v.: lehetőségeimhez mérten a távmunka az, ami bejön
nálam, de ebbe sok minden belefér! voltam két évig a debreceni
kézicsapat fotósa is, amikor közelebbi helyeken játszottak,
fotóztam nekik. vannak persze árnyoldalai is ennek a munkarendszernek, kétszer is volt már olyan munkáltatóm, aki talán
csak azért vett fel, hogy az állam által biztosított 6 hónapos
mozgássérültek alkalmazása után járó adókedvezményt kihasználja, majd a vállalt másik 6 hónap után eltanácsolt. Jelenleg egy
országos hálózatú kereskedelmi cégnél dolgozom, ahol egy
webshop üzemeltetésében van napi feladatom. ennél a cégnél
jelenleg 4-en dolgozunk kerekesszékesként távmunkában, és
személyesen sem a kollégákkal, sem a felettesekkel nem találkoztunk még sosem, mégis jól és hatékonyan dolgozunk. Úgy
tudom, meg is vannak velem elégedve, és remélem, még sokáig
csinálhatom ezt a munkát.
A további ötletekhez, munkádhoz adjon az Úristen erőt,
egészséget, kitartást, lelkesedést. Köszönöm a beszélgetést. szt.

Nosztalgiázzunk együtt!
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KEDVES OLVASó! A 20 ÉVES BAGI HíRLAP MEGJELENT HíREIBőL SZEMEZGETTÜNK
1999

w Január – Új képviselő a bagi képviselő-testületben:
Dr. Balatoni Gyöngyike. Tóth Mihály, falunk helytörténetének jeles kutatója befejezte Bag labdarúgása
1921–1998 c. könyvét.
w február – A Bagi Hírlap új arculatának kialakításán
dolgozott a szerkesztő bizottság. Gyalogtúra Kínában –
Szabó György előadása az iskolában
w április – Tóth Mihály díszoklevelet kapott a bagi futballtörténetet feldolgozó könyvéért.
w Június – Kanalas Mihály kivételesen jelen volt a testületi
ülésen és munkahelyeket teremt – a vályogvetést szorgalmazza.
w Július – Káré Jánosné lett a művelődési ház vezetője.
w augusztus –Tóth Gábor országgyűlési képviselő számot
adott munkájáról. többek között megoldást talált a helyi
környezetszennyezés csökkentésére – csatornázással, az
özvegyen maradtak rezsiproblémáira, a szociálisan rászorulók lakásproblémájára...
w November – Jelentősen megemelkedtek a betörések
w December – emelkedtek a tornacsarnok és az uszoda bérleti díjai, valamint 400 Ft-tal emelkedett a szemétszállítási
díj is.

2000

w Január – Boda János, a Bagi tC’96 elnöke évértékelőjében gratulált a felnőtt csapatnak, hogy bejutott a megye
első osztályába. Nagy Jenőné élő népviseleti bemutatója
volt decemberben a kultúrházban. A lakossági vízdíj
6%-kal emelkedett.
w február – 100 000 Ft-os kárt okoztak a tolvajok egy idős
néni házában.
w április – meghirdették a „tiszta udvar – rendes ház,
tiszta utca – rendes falu” felhívást.
w Július – rengeteg programmal, sok fellépővel emlékezetes volt az idei falunap.
w augusztus – A képviselő-testület egyhagúlag elfogadta a
10%-os áremelést a közétkeztetésben. Katona Pálnét,
(Boris nénit) 100. születésnapján köszöntötték.
w szeptember – Hagyományőrző együttesek országos
találkozója Bagon.
w Október – Tóth Gábor országgyűlési képviselő a veszélyeshulladék-lerakó problémáját, és megoldását boncolgatja egy interjúban.
w December – 50 éves a bagi muharay elemér népi
együttes. tisztújító közgyűlés a Bagi mezőgazdasági
Szövetkezetben. elnök Pintér András.

Szederinda Kertbarát Kör
2014. áPrIlIS

kErtBarát

a legszeBB KonyHaKerteK
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papp KoMároMi juDit roVata

a szederinda kertbarát kör – csatlakozva kovács szilvia ötletgazda (karcag) által létrehozott
„a legszebb konyhakertek” – magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz – meghirdeti a helyi

„a lEgszEBB kONyHakErtEk” cÍmű PrOgramOt/vErsENyt

a program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai,
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki és termesszen maga és
családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

a programban történő részvétel feltételei:
w az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
w rendelkezik saját tulajdonú, vagy számára megművelésre
átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel,
ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
w Balkon:erkélyen kialakított
w mini: 10 – 50 m2
w normál: 50 m2 felett
w zártkert 1.: zöldség
w zártkert 2.: Gyümölcsös
w zártkert 3.: vegyes (zöldség és gyümölcs)
w Közösségi: Csoportok, szervezetek által
megművelt kertek

JElENtkEzési HatáriDő: 2014. április 20.
Jelentkezés módja: A jelentkezési lap kitöltése és
leadása. A jelentkezési lap kérhető és leadható:
Szederinda Kertbarát Kör koordinátoránál,
Papp komáromi Juditnál. Cím: Bag, nagymező u.13. és a fanatix italdiszkont.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megművelője. Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen
vesszünk fotók készítését a balkonról, kertről,
mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra
jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/
balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése
történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően
3. A megművelt terület legyen ötletesen
kialakított, szép, megfelelően gondozott,
gyommentes, és egyben hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
6. vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési
napló
7. előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko
módszerek alkalmazása és öntözés esetén
a csatorna/esővíz használata
8. Külön előnyt élvez, ha a kert madárbarát
kert: található benne madáretető, madáritató, és madárodú. (A kertet madárbaráttá
lehet minősíteni – de nem kötelező – a
www.mme.hu oldalon található útmutatás
alapján.)

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés, és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre minden kategória első
helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj:
w Bronz kisplasztika – Györffy Sándor, munkácsy és magyar
Örökségdíjas karcagi szobrászművész alkotása
w Oklevél – miniszteri aláírással, melyet az országos eredményhirdetésen, ünnepélyes keretek között, Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával
a vidékfejlesztési minisztérium darányi Ignác termében.
a kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 1 – augusztus 31-ig)
történik előzetes időpont egyeztetés alapján.

ErEDméNyHirDEtés: 2014. OktÓBEr

várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!

szOlgáltatÓ

az aszÓDi renDőrőrs tájéKoztatÓja

az elmúlt hónapban sajnálatos módon több vagyon elleni
bűncselekmény is történt falunkban, bár érezhető a rendőrség
megerősített jelenléte, mert a betörések száma csökkent.

Az m3-as autópálya mentén erősáramú telefonkábel lopás történt, a kábel mélyen a földben feküdt, az elkövetők onnan ásták
ki. A keletkezett kár 5000 Ft.
A liget utcában egy ház ajtaját befeszítették, de az ingatlanból nem
vittek el semmit, a keletkezett rongálási kár 3000 Ft. egy dankó utcai
lakos bejelentette a rendőrségen, hogy csatornájának fedelét elvitték.
A Szent András utca egyik háza előtt álló személygépkocsi ablakát
valaki betörte, az autó rádióját ellopta, komoly rongálási kár okozva.
A vasút utca egyik zárt garázsából elloptak három vetőgépet.
Ittas vezetőkkel szemben is intézkednie kellett március hónapban
a rendőr járőröknek. A Csintoványi utcában egy bagi lakost igazoltattak, aki erősen ittas állapotban vezette motorkerékpárját,
illetve egy személygépkocsival haladó, szemmel láthatólag ittas sofőrt is megállítottak a járőrök, aki nem akarta megfújni a szondát.
mindkét esetben mintavétel történt, illetve a sofőrök jogosítványát bevonták.
A nefelejcs utcában egy férfit tettleg bántalmaztak. A sértett egy
a kutyáját bántalmazó férfinek szólt, hogy hagyja abba a kutya
verését, de az a kutya védelmére kelő férfit is többször megütötte.
Az aszódi vasútállomás közelében ismeretlen női holttestet találtak, aki három napja feküdt a töltés melletti árokban, amelyben
víz is volt. A holtestet a mai napig nem sikerült a rendőrségnek
azonosítania. Annyit lehet tudni, hogy az elhunyt haja copfba volt
fogva, fehér felsőt, piros nadrágot és fehér papucsot viselt, valószínűleg erős dohányos volt. A rendőrség kéri, hogy aki bármit
tud, a nő kilétéről az jelezze a rendőrségnek.
kr
l

l

l

l

l

1 Kép – 1 MonDat

Tanáraikra és osztálytársaikra emlékeztek meg az
1953-ban végzett diákok, köztük Jamrik Pálné
(Tószegi Klára) és Tóth Mihályné (Sápi Julianna)
koszorúzták meg az emléktáblát az iskolában. A kép
tavaly szeptemberben készült. Fotó: Dudás Gábor
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Bag polgárőrség egyesület Hírei

Bag Polgárőrség Egyesület március hónapban
192 órát töltött szolgálatban. rendőrséggel közös szolgálatban eltöltött idő: 84 óra.

márciusban polgárőreink több szabálysértést
vettek észre, és jelentették az illetékes szerveknek. Az utolsó bejelentést Leszák Lászlóné alelnök, 29-én tette. észrevette, hogy a dutka dűlő
mögötti szárazfűvel borított rész lángol. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, de nem tudtak
följutni, ezért az alelnök asszony, a szolgálati
gépkocsival vezette őket a helyszínre. 15 hektár
égett le. A tűzoltásban két polgárőr segédkezett: leszák lászlóné és Deák Zoltán.
Aszódon, március 16-án lövészversenyt
rendeztek, melyen Mezőfi Ferenc vezetésével
Kiss János, Leszák László, Varró Gábor, bagi
polgárőrök első helyezést értek el. női egyéni
versenyben Szabó Sándorné harmadik, míg
egyik polgárőrünk édesanyja, Barabás Margit
második helyezést ért el.
A jó idő beköszöntével, sokan, hosszabb
ideig szellőztetnek, ezért a Polgárőrség felhívja
a lakosság figyelmét a besurranó tolvajokra,
hogy ne hagyják őrizetlenül a nyitott lakást. Ha
valakihez idegenek csöngetnek be, akkor csak
azután engedjék be a lakásba, ha hivatalos okmányokkal igazolni tudják magukat.
a POlgárőrség ElérHEtőségE:
06-30/621-0210, 06-30/515-6945.
l

l

1 Kép – 1 MonDat

Fotó: szt.
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nagyon jól kezdte a bajnokságot a Bagi tC’96
Fortuna-KisMaros – Bag 1–1 (1–0)

Kismaros, 70 néző. vezette: Szedlák B. /7; 7/ (Suscsák J., tóth P.)
fOrtuNa sc-kismarOs: zsemberi l. 8 – Bogár Sz. 5 (turczi
P. 0, 61. p.), Kalhammer G. 6–2=4, Kurinczi r. 6 (mészáros z. 0,
61. p.), rimele d. 7 – Pálmai zs. 6 (Gáborik r. 0, 75. p.), Csillag
zs. 6, Fehér t. 5, Hromada B. 6 – Szomorjai t. 7, Csitári G. 6.
edző: Kurucz lászló.
Bagi tc ’96: endrődi P. 6 – nyári G. 6, Szénási I. 6, Hajdu P. 6,
Csernyák t. 6 – nagy P. 6, Budai K. 7 (Simó A. 0, 85. p.), tóth r.
6, Hegedűs K. 6 (Sármány v. 0, 72. p.) – nagy B. 6, maros Sz. 6.
edző: Simó lászló.
gÓl: Csillag zs., ill. Budai K. sárga laP: zsemberi l., Kalhammer G., Szomorjai t., ill. nyári G., Hajdú P., nagy P., Budai K. kiállÍttva: Kalhammer G. a 70. percben (a második sárga lap után).
kurucz lászlÓ: Jó csapat ellen játszottunk egy küzdelmes, jó
iramú mérkőzést, amelyen mindkét gárda nyerhetett volna. A
végeredmény így igazságosnak mondható.
simÓ lászlÓ: A játékkal elégedett voltam, de rengeteg helyzetet
hagytunk ki. nem volt rossz meccs részünkről elsőre, de még lehet
majd javítani.

Bag – galgaHéVíz 2–1 (1–1)

Bag, 200 néző. vezette: Fromm G. /7; 4/ (Berki A., Kara P.)
Bagi tc ’96: endrődi P. 6 – nyári G. 6, Szénási I. 6, Hajdu P. 6,
Csernyák t. 6 – nagy P. 6, Budai K. 7 (Kolompár l. 0, 87. p.), tóth
r. 6, Hegedűs K. 6 (Gergely m. 0, 66. p.; Szűcs t. 0, 92. p.) –
nagy B. 6 (Sármány v. 0, 69. p.), maros Sz. 7 (Boda J. 0, 84. p.).
edző: Simó lászló.
galgaHévÍz sk: Ajpek Sz. 6 – muzsik B. 5, Pázmándi P. 5,
turányi z. 5 (Boda B. 0, 73. p.), Száraz r. 6 – zsóka v. 5 (Kele á.
5, 57. p.), Pávics d. 5 (Hasznosi J. 0, 77. p.), Katona K. 5, Katona
m. 5 – Csorba B. 5 (Pecze I. 4–2=2, 57. p.), Pázmándi B. 5 (Gólya
I. 5, 38. p.). edző: Gódor József.
gÓl: Budai K., maros Sz., ill. Csorba B. sárga laP: Csernyák
t., maros Sz., Gergely m., ill. Száraz r., zsóka v., Katona K.,
Katona m., mile d., Pecze I. kiállÍtva: Pecze I. a 89. percben
(a második sárga lap után).
simÓ lászlÓ: Gyengén játszottunk, még az akarattal sem
voltam elégedett. Csak a három pontnak tudok örülni.
gÓDOr JÓzsEf: A múlt hetihez képest csak árnyékai voltunk
saját magunknak, így a jobban akaró Bag megérdemelten győzött.
Gratulálok nekik!

nagyMaros – Bag 1–5 (1–0)

zebegény, 170 néző. vezette: Ónodi z. /8; 8/ (varga A., Bán t.)
NagymarOs fc: vandrus A. 4 – Heffenträger J. 4 (Heffenträger z. 0, 75. p.), nagy S. 5, vas P. 6. – turi I. 6, menyhei z. 5 –
Gieber Gy. 4, zeller d. 0 (Boross t. 4, 25. p.), Bodor A. 5 (Gieber
G. 0, 83. p.) – Horváth B. 4 (duhony l. 0, 65. p.), Scheirich m. 4.
(Sasvári m. 4, 51. p.). edző: vitányi lászló
Bagi tc ’96: endrődi P. 8 – nyári G. 8, Szénási I. 7, Simó A. 7
(Boda J. 7, 51. p.), Gergely m. 6 (Kolompár l. 8, 30. p.) – nagy P.
8, Budai K. 8, tóth r. 8, Hegedűs K. 8 – nagy B. 8 (Sármány v.
0, 81. p.), maros Sz. 9. edző: Simó lászló.
gÓl: Horváth B., ill. nagy P., tóth r., Hegedűs K., Budai K.,
Heffenträger J. (öngól). sárga laP: Szénási I., Hegedűs K.
vitáNyi lászlÓ: nagyjából 30 percig voltunk pariban, azután
egyértelműen jobb volt a Bag, akik ilyen különbdéggel is megérdemelten nyertek.
simÓ lászlÓ: A korai kezdés nem tett jót, elég álmosak voltunk
az első játékrészben. A második félidőben már jobbak voltunk, és
kijött a két gárda közötti különbség. Gratulálok a csapatomnak a
második félidei játékához!

Bag – Vác-DeáKVár 7–0 (1–0)

Bag, 150 néző. vezette: Pálinkás I. /8; 5/ (Pásztor l., vargha t.)
Bagi tc ’96: endrődi P. 7 (Kolompár B. 0, 82. p.) – nyári G. 8,
Szénási I. 8, Hajdu P. 8, Kolompár l. 8 – nagy P. 8, Budai K. 8
(Boda J. 0, 72. p.), tóth r. 8, Csernyák t. 8 – nagy B. 8, maros
Sz. 8. edző: Simó lászló.
vác-DEákvár sE: Koszta P. 5 – Kovács á. 4, vásárhelyi t. 4,
Szunyogh I. 3, Bartal B. 4 (Géczi v. 0, 73. p.) – Czeglédi m. 4,
Hegyvári d. 5 (englóner K. 2, 33. p.), Hegyvári G. 5, Jakab Sz. 3
(Horváth r. 0, 68. p.) – Krix m. 3, Frick S. 3 (lőrinczi z. 0, 82.
p.). edző: Steidl Sándor.
gÓl: Budai K., tóth r., Kolompár l., maros Sz., Hajdú P.,
Czeglédi m. (öngól), englóner K. (öngól).
simÓ lászlÓ: nagyon szimpatikus csapat ellen játszottunk, s megérdemelten nyertünk. Gratulálok a srácoknak, büszke vagyok rájuk!
stEiDl sáNDOr: Gratulálok a Bagnak a győzelemhez!

Kistarcsa – Bag 2–2 (1–1)

Kistarcsa, 100 néző. vezette: tamási P. /3; 4/ (Boros z., obertik J.)
kistarcsai vsc: Boár B. 7 – Fekete G. 7, tóth v. 7, Iglódi K.
6, Kővári G. 7 – Kovács P. 7, Szalai G. 6, Haeffner G. 6 (nyilas d.
0, 80. p.), Székely G. 6 – Fazekas G. 7 (Burillák m. 0, 64. p.), Séra
t. 6 (Janzsó P. 0, 72. p.). Játékos-edző: Burillák mihály.
Bagi tc ’96: endrődi P. 5 – nyári G. 6, Szénási I. 6, Hajdu P. 6,
Kolompár l. 7 – nagy P. 6, Budai K. 6, tóth r. 6, Csernyák t. 6
(Sármány v. 6, 60. p.) – nagy B. 6 (Hegedűs K. 6, 48. p.), maros
Sz. 6. edző: Simó lászló.
gÓl: Kővári G. (11-esből), Fazekas G., ill. Budai K., Kolompár l.
sárga laP: Kővári G., Kovács P., Séra t., ill. nagy P., Budai K.,
maros Sz., Hegedűs K.
Burillák miHály: Sajnos nem úgy alakult a mérkőzés, ahogy
elterveztük, egy buta góllal hátrányba kerültünk, amely után
gödörbe jutottunk. Utána magunkra találtunk, és egyenlíteni is
tudtunk egy ajándék büntetőtőből. Ki-ki meccs volt, amelyen
rászolgáltunk az egy pontra. A játékvezető viszont nem ütötte
meg a ,,megye-kettes” szintet...
simÓ lászlÓ: Az első félidőben meg kellett volna nyernünk a
mérkőzést, sajnos azonban kimaradtak a helyzetek. 1–1-nél nagy ziccert rontottunk, amely után rögtön hátrányba kerültünk, és csak egy
szép góllal tudtunk egyenlíteni. A második játékrész alapján igazságos eredmény született. további sok sikert kívánok a Kistarcsának!

A TABELLA ÁLLÁSA MÁRCIUS 30-ÁN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CSAPAT
Iklad KFC
Erdőkertesi SE
Bagi TC ’96
Verőce SE
Aszód FC
Fortuna SC-Kismaros
Galgahévíz SK
Kistarcsai VSC
Nagymaros FC
Gödöllői EAC
Vác-Deákvár SE
Isaszegi SE
Valkó KSK
Püspökhatvan SE
Mogyoród KSK

M
18
19
19
18
19
19
19
18
19
18
19
19
19
19
18

GY D V
12 4 2
12 3 4
11 5 3
10 5 3
10 4 5
9 3 7
7 3 9
6 6 6
7 2 10
5 8 5
6 3 10
5 4 10
4 5 10
1 2 16
6 1 11

LG
43
56
56
49
35
39
34
32
28
31
29
33
34
22
34

KG GK
–22 +21
–28 +28
–27 +29
–26 +23
–24 +11
–30 +9
–45 –11
–33 –1
–52 –24
–39 –8
–40 –11
–43 –10
–43 –9
–56 –34
–47 –13

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

Minden kedden
és pénteken:

P
40
39
38
35
34
30
24
24
23
23
21
19
17
5
4
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Ez+az

2014. áPrIlIS

nyári iDőSzáMítáS! nyári nyitVa tartáS!
a Fanatix Lottózó- és nemzeti Dohányboltban
MÁR HAJNALBAN IS KIPRÓBÁLHATJA SZERNCSÉJÉT,
LOTTÓZHAT, ÉS VÁSÁROLHAT!

Üzletünket munkanapokon reggelente: 6 órakor nyitjuk!

Munkanapon: 06-18-ig, SzoMbaton: 08–16-ig VaSárnap: 08–15 óráig tartunk nyitva!

BIBLIAKÖR
INDUL BAGON!

Szeretettel hívunk és várunk minden
8 és 14 év közötti fiatalt, aki szeretné
megismerni az igaz istENt
a Szentírás üzenetén keresztül!

áraMszünet!
az éMász Hálózati Kft. értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy hálózati felújítás,
karbantartás miatt 2014. április 23-án, szerdán, 8–15 óráig
a villamosenergia szolgáltatás szünetelni fog.

„...ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy
kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor
megérted, mi az Úr félelme, és rájössz,
mi az istenismeret.” (Péld 2:4–5)
Kéthetente szombatonként 70 percben
kutatjuk a Biblia történeteit,
jézus életét, tanítását és azt, hogy mit üzen
isten az embernek a Biblián keresztül.
(Kifestők, rejtvények, kézműveskedés,
vetélkedők, filmvetítések.)

Helye: A bagi művelődési ház könyvtára
ideje: Kéthetente szombatonként, 10 órától
Első alkalom: 2014. május 31., szombat.

a bibliakört tartja: Volter Domonkos

a Premontrei Szent norbert Gimnázium növendéke
és Szabados Tamás teológus.

érdeklődni a 06-28-409-174-es telefonon
vagy a teomo717@gmail.com címen lehet.
A Sola Scriptura Bibliakör felekezetmentes,
csak a Szentírásból merít.
„A HIt HAlláSBÓl vAn,
A HAlláS PedIG
ISten IGéJe áltAl”
(rm10:17)

Sola Scriptura:
egyedül az Írás!

KiMaraDt. a márciusi lapszámban, a bagi polgárőrség támogatói listájából
– a szerkesztő hibájából – kimaradt a polgármesteri hivatal, mint támogató.
az érintettektől elnézést kérünk.
sz. tamás

április 11-én, fél 2-kor újra az iskolában bábozik a palánta-bábcsoport! az előadás címe: Vörös Valér és a tojásoK

