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Berzselve, írókázvA
A húsvét a gyermekek szá -
mára a tojásfestésről és a
locsolkodásról szól... 4. oldal

GAlGApArTi mesÉk – 6.
Jó hangulatú mesemondó
ver senyt láthattunk a HBT.
ren de  zé sé ben. 5. oldal

A dokumenTArisTA
Tóth Mihályt több évtizedes
do kumentációs mun kájáról
kér deztük. 8–10. oldal

BAGi viGAdAlom Budán
Április 26-án a bagi hagyo -
mányoké volt a Budai Vigadó
színpada. 11. oldal

különleges rózsatövet
ado mányozott Tóth

Gábor polgármester úr
nagy községünk

szépítése érdekében.
A rózsatöveket Bag 

közte rü le teire ültteték, 
töb bek között 

a Hősök te rére, 
a művelődési ház elé, 
a temp lom-kertben.

Értékes, szép 
növényekről van szó, 
ami a nyár folyamán 
hoz za első haj tásait.

1350

Országos Búzaszentelő Bagon
2014 május 4-én Országos Búzaszentelőt tartottak nagyközségünkben. A rossz idő
ellenére, hála Istennek, sokan eljöttek, hogy részt vegyenek ezen a nagy ünnepen. A
miseszándék hazánk mezőgazdaságáért való könyörgés volt. A szentmisét bemutatta és
a szertartást vezette Karácsondi Mihály plébános. (A képen tőle jobbra Katona Pál, balra
Fényi István.) A plébános úr szentbeszédében elmondta, hogy a búzaszem önmagában
élettelennek látszik, de földbe vetve életre kel és megsokszorozza önmagát.    (12. oldal)
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Az önkormányzAT Hírei

A Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április
24-én Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testü lete ülést tartott.

Bag Nagyközség Önkormányzat 2013. évi
költség  vetési beszámolója és zárszámadási 
rendeletének elfogadása
Tóth Gábor polgármester úr felkérte a pénzügyi bizottság el -
nö két, hogy tolmácsolja a bizottság véleményét. Antal Ist ván né
megköszönte a képviselők számára biztosított részle tes anya -
got a 2013. évi költségvetési évről, és hozzátette, hogy a táblá -
za tok tükrözik az elmúlt év tevékenységét, gazdálkodását.
Ezek után a pénzügyi bizottság az írásos beszámolóval együtt
a tételes 2013. évi gazdálkodási beszámolót elfogadásra java-
solta a zárszámadási rendelettel együtt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a beszámolót elfo-
gadta, illetve megalkotta az önkormányzat zárszámadását. 

Alapító okiratok módosítása 
Beke Andrea jegyző asszony arról tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy törvényi változások miatt módosítani kell az
önkormányzat intézményeinek alapító okiratát, valamint
SZMSZ-ének azon mellékletét, amely az ellátandó szak fela da -
tok ról szól. Ennek első lépése volt, hogy 2014. február 28-ig
meg kellett alkotni egy olyan kiegészítő okiratot, amely a régi
alapító okirattal együtt érvényes. Ezeknek a törzskönyvi be -
jegy zése 2014. január 15-ével megtörtént. Ezek után azonban
szükséges, hogy az új törvényi előírásnak megfelelően az
önkormányzat intézményeinek alapító okiratait a képviselő-
testület módosítsa. A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfo-
gadta a módosításokat.

Budapest–Rákos (kizárólagos) – Hatvan
(kizárólagos) vasútvonal átépítése
Benedek Miklós műszaki előadó az ülésen elmondta, hogy
mint az már közismert, az UVATERV Zrt. nyílt közbeszerzési
pá lyázaton megnyerte a Budapest Rákos (kizárólagos) – Hat -
van (kizárólagos) vonalszakasz átépítéséhez szükséges engedé-
lyezési terv elkészítését. 

A közbeszerzési pályázatot a NIF Zrt. írta ki. A vasútfej -
lesz tési project kiemelt beruházássá vált a 345/2012 (XII. 6.)
kor mányrendelet alapján, így minden köz re   működő félnek,
így Bag Nagyközség Önkor mány za tá nak is, a beruházás elő -
moz dítása érdekében, a lehető leg rö vi debb időn belül, meg
kell hoznia a szükséges határozatait.

A tervezési feladat bemutatása, illetve az eddig felmerült
kérdések pontosítása korábbi önkormányzati egyeztető tár-
gyalásokon már megtörtént, illetve nagy terjedelemben a bagi
honlapon is megtalálható.

A módosításban érintett, valamint az új kiépítésű szakaszok
kialakítását a településrendezési tervekbe át kell vezetni. A
településrendezési terv módosításának megindításához az ön -
kormányzat képviselő-testületének egyetértő határozata szük -
séges. A tervek elkészítését az UVATERV Zrt. finan szí roz za,
ter vezőként pedig a Portaterv Városrendezési és Építészeti
Tervező Iroda Kft-t bízza meg. A kiemelt beruházási besorolás
miatt mód van a rendezési terv gyorsabb, tárgyalásos eljárás
keretében történő lebonyolítására a 314/2012 (XI. 8.) kor -
mányrendelet 42.§ alapján.

Az önkormányzat képviselő-testületnek három kérdésben
kellett döntenie a beruházás zavartalan folytatásának és a ren -
de zési tervek módosításának érdekében:
1.) Támogatja-e a vasútfejlesztés keretében korábban ismer te -

tet projectet?
2.) Engedélyezi-e a rendezési terv módosítását?
3.) Beleegyezik-e a gyorsított eljárás lefolytatásába?

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határoza-
tot hozta:
1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy

nyilatkozik, hogy az UVATERV Zrt. által tervezett Bp.
Rákos (kizárólagos) – Hatvan (kizárólagos) vasútvonal
átépítésével kapcsolatban megvalósuló létesítmények
kiala kí tását elfogadja, a tervezett fejlesztéseket támogatja.

2.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a NIF
Zrt, továbbiakban mint kezdeményező kérésére a bemuta-
tott Bp. Rákos (kizárólagos) – Hatvan (kizárólagos) vasút -
vonal átépítése tervének és a kapcsolódó, kiépítendő or -
szá gos közúti és földúti szakaszok településrendezési ter -
vek  be illesztése céljából hozzájárul ahhoz, hogy az UVA -
TERV Zrt. által finanszírozva, a Portaterv Városrendezési
és Építészeti Tervező Iroda Kft elkészítse a bagi rendezési
terv szükséges módosítását. A településrendezési terv mó -
do sítási költségeinek kezdeményező általi viselésére az ön -
kormányzat a NIF Zrt-vel megállapodási szerződést köt.

3.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hoz-
zájárul a Bp. Rákos (kizárólagos) – Hatvan (kizárólagos)
va sút vonal átépítéséhez szükséges rendezési tervek mó do -
sí tásának gyorsított, tárgyalásos eljárásához a 314/2012
(XI. 8.) kormányrendelet 42.§ alapján.

4.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felha -
tal mazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Peres telek online meghirdetése értékesítésre
Benedek Miklós műszaki előadó az ülésen elmondta, hogy a
Bag belterület 2921 hrsz.-ú terület (ún. „Peres”) Bag nagy köz -
ség vasúton túli részén, a HÉV Aszódig tervezett töltése, és a
Rá kóczi utca között, a peresi településrész „sarkában” he -
lyezkedik el. A terület besorolása: rét; nagysága: 2,2116 ha
(22,116 m2); kataszteri értéke: 61,48; 1/1 hányadban Bag
Nagyközség Önkormányzat tulajdona. Egyetlen helyrajzi
szám alatt szereplő összevont, részben összközműves építési
telek (a gázcsonkot a TIGÁZ egy korábbi tűzeset során eltá vo -
lí totta), mely a településrendezési tervünkön LK-1 lakóövezeti
besorolást kapott (megengedett legnagyobb beépíthetősége:
30%, megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m).

A területet a Prompt-Immo Kft. 2009. januárjában 57 500 000
Ft-ra értékelte, ami 2600 Ft/m2-es árnak felelt meg. A terület
előnye a szép fekvés, hátránya a kissé nehézkes megközelít -
hetőség (csak valamelyik meredek oldalsó utcán lehetséges),
illetve a vizes altalaj, és a Galga magas vízállása esetén az elön-
tésveszély.

Az Otthon Centrum (2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 6.)
ingatlanközvetítő iroda munkatársa 2014.02.12-én meg te kin -
tette a területet. Az iroda elvállalná a telek meghirdetését a
saját on-line felületén, az eladási ár 4 százalékáért (+ÁFA). A
szerződés sikerdíjas lenne, azaz csak akkor kellene fizetni a
hirdető cégnek, ha az adás-vétel ténylegesen létrejött, és a
pénzt a vevő kifizette. A iroda a területet kezdetben bruttó
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4 000 Ft/m2 (88 464 000 Ft) áron hirdetné meg. Amennyiben
ekkora összegért elkelne a peresi ingatlan, az Otthon
Centrumnak 4 493 971 Ft-ot kellene kifizetnünk a sikeres
üzletkötés után. A hirdetésnek semmilyen más költsége nincs.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal támogatta a telek
meghirdetését. 

Állásfoglalás a Bagi Arany János Általános Iskola 
tanuszodájával kapcsolatbans
Az általános iskola igazgatója észrevételt tett az Aszódi
Tankerület felé, hogy a tanuszodai szolgáltatás tévesen került
be az iskola alapdokumentumába. Az iskola a tanuszodával
kapcsolatban nem jogosult semmiféle szolgáltatás nyújtására,
hiszen az uszoda fenntartása és működtetése egyaránt a bagi
önkormányzat jogosultsága. Az Aszódi Tankerület azzal for -
dult a képviselő-testület felé, hogy az átszervezési javaslatot
támogassa.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal támogatta, hogy a
tanuszodai szolgáltatás a Bagi Arany jános Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentumából törlésre
kerüljön.

Új közbeszerzési szabályzat 
Bag Nagyközség Önkormányzatának jelenleg hatályos,
képviselő-testületi határozattal elfogadott Közbeszerzési Sza -
bály zata sok ponton elavulttá vált, különös tekintettel arra,
hogy a hatályos szabályzat megalkotásakor a köz be szer zé -
sekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény volt hatályban, mely
2011. december 31-én hatályát vesztette. 

Az új közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
olyan változásokat hozott, melyek feltétlenül szükségessé tet-
ték a közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatát. A felülvizsgálat
során kiderült, hogy a sok jogszabályi hivatkozás, apróbb tar-
talmi változtatás a szabályzat módosításával ne he zen lenne
követhető, ezért célszerűbb egy új, egységes szer ke ze tű szabá-
lyzat elfogadása. Az új szabályzatnak nem célja a köz beszerzési
jogszabály részletes ismertetése azon megfon to lásból, hogy a
rendszeres közbeszerzési törvény módosítások ne tegyék szük-
ségessé gyakran a szabályzat módosítását is. Érdemi változás,
hogy az új közbeszerzési szabályzat tes tü leti döntéshozatal
esetén bevezette a kötelező név szerinti sza vazást. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta Bag Nagy -
község Önkormányzatának új Közbeszerzési Sza bályzatát.

Tóth Gábor polgármester úr rózsatöveket
adományozott Bagnak
Tóth Gábor polgármester úr örömmel tájékoztatta a tisztelt
képviselőket, hogy 1350 db rózsatövet adományozott a tele -
pülés részére. A rózsatövek többek között a Hősök terét, a
polgármesteri hivatal, a művelődési ház, az óvoda, a Turul
emlékmű környékét, valamint a templomkertet szépítik meg,
kiültetésük folyamatban van. A rózsaültetések után a 30-as út

felől a faluba érkezőket szebb látvány fogadja majd, hiszen a
vízmű környékére is jutott jó pár rózsatő. Tóth Gábor pol-
gármester úr kifejezte abbéli reményét, hogy adományával
jelentősen hozzá tudott járulni a falu szebbé tételéhez.

Átalakítások
A falu életében újabb nagy fejlesztési munka elvégzése követ -
ke zik el azzal, hogy energetikai pályázaton 162,2 millió fo rin -
tot nyertünk. Ennek az előkészítő munkálatai a támogatási
szerződés megkötéséhez elindultak. 

Az iskolában és az óvodában a szorgalmi idő végén, a nyári
szünetében kerül sor a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítésére.
A művelődési házban július 7-én kezdődik el a munka, és az
építkezés befejezéséig a művelődési házban programokat
szervezni nem lehet.

kr.

nAGyon szÉpen köszönjük!
Előző lapszámunkban megjelent a „Rengeteg lépcsőn kellett feljutni, hogy ezeket a tanulmányokat 
el tudjam végezni” című interjú, melyben a tehetséges fotográfus – Fehér Viktor – elmondta, hogy 
a Gödöllőn már bemutatott nagysikerű fotókiállítását a bagi közönségnek is szeretné megmutatni, 

de anyagiak miatt ezt nem valósulhat meg. Tóth Gábor polgármester úr és az önkormányzat azonnal 
felajánlotta segítségét (50 000 Ft), így a kiállítás létrejöhet! Nagyon köszönjük!
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A BAGi iGlice nApközioTTHonos óvodA Hírei

A Föld napjáról való megemlékezés szinte egybeesett a
húsvéttal, így nemcsak egy nap, hanem több nap is fog lal -
koz tunk vele, hogy kicsit elkülönüljön a két esemény, jus -
son elég idő az ezzel kapcsolatos tervek megvalósítására. 

Minden csoportban szokás a földgömbbel való ismer -
kedés, azon tevékenységek, tapasztalatok megbe szé lése,
mit tehetünk földünk megó vása érdekében. Kérdés, hogy
vajon mit tehetnek az óvodások?  Érdekes, hogy már a
legkisebbek is rövid magya rázat és rávezetés után hamar
ráébrednek arra, hogy mennyire fontos dolog, hogy ne
szemeteljünk, vigyázzunk vizeinkre, ültessünk fát, virágot
és így tovább.

Ültetni mindenki ültetett, volt, aki saját maga nevelt
palántát, volt, aki szülők által vásároltat ültetett.

Készült a csoportokban terep asz tal heggyel, folyóval,
fűmaggal beültetett réttel, kasírozott földgömb, tojásdobo-
zok bevonásával (az újrahasznosítás jegyében) játék.

Volt csoport, amelyik a patakparton hajót eregetett.
Me  rítő há ló val, papírzsebkendővel szűrte a vizet, meg fi gyel -
ve tisz ta sá gát, illetve hogy mi maradt fenn a hálón, papíron.

Mindezek után reméljük, hogy a tevékenységek sok -
rétűsége segítette gyermekeink környezettudatos szemlélet -
módjának alapozását.

Geizerné Péli Melinda

Berzselve, írókázva...

ÁpRIlIs hóNApbAN kéT FoNTos üNNEp, IllETVE NEVEzETEs NAp VolT, 
AmIRE készülődTüNk A GyEREkEkkEl. A húsVéT A húsVéTI üNNEpköR és A Föld NApjA.

A húsvét a gyermekek számára elsősorban a tojásfestésről, aján -
dé kokról, a locsolkodásról szól. Itt, az óvodában próbáljuk
közelebb hozni hozzájuk azt is, mit jelent ilyenkor a természet
megújulása. Megemlítjük az ünnep vallási vonatkozását, de
fontosnak tartjuk – hagyományőrző intézmény révén – a rég-
múlt szokásainak felele ve ní tését, húsvéti szokásokat, játékokat,
kézműveskedést.

A gyerekek megismerkedtek dramatikus játékok formá já -
ban azzal, hogyan locsolkodtak régen. Festettünk tojásokat
berzselve, írókázva, temperafestékkel színesre. A faliújságokra
felkerültek szebbnél szebb sormintával díszített, kivágott, fes-
tett tojások, hajtogatott, festett nyuszik. Húsvét elmúltával
pedig, miután a fiúk elmondták az otthon és itt, az óvodában
tanult locsolóverset, meglocsolták a lányokat. A lányok csoki-
tojást adtak cserébe a locsolásért.

...TEREpAszTAl, hEGGyEl, FolyóVAl, FűmAGGAl bEülTETETT RéTTEl...

A FÖLd NAPjA
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A BAGi ArAny já nos ál TA lá nos is ko lA És AlApfokú művÉszeTi iskolA Hírei

A Húsvét hava a tavaszi szünetnek köszönhetően rövidebb
volt, mint a tanév legtöbb hónapja, ennek ellenére az is ko -
lánk tanulói és tanárai nem tétlenkedtek. igen sok esemény
moz gatta meg az iskolai közösségeket.

w A felső tagozatos diákok április 10-én szavalóversenyen
csillant  hatták meg tehetségüket. A következő ered-
mények születtek: 

5-6.-os korcsoport: i. Szabados Réka, ii. Gazda Boglárka, 
iii. ódor Ágota. Különdíj: Kádár Roland

7-8.-os korcsoport: i. Sándor Orsolya, ii. jónás László, 
iii. Benedek Kata. Különdíj: Székely Bernadett.

w Április 11-én a Hévíz györ kön megrendezésre kerülő Kis -
tér ségi szavalóversenyen iskolánk leg jobb versmondói
kép  visel ték a bagi gyerekeket. Hévízgyörkön nehezen fe -
lül múlható do bogós eredmények szü lettek: i. Sándor Orsi,
ii. Újvári Gábor, iii. Sza ba dos Réka. Köszönjük Nekik és
felkészítőiknek!

w Április 11-én a napközisek sem unatkoztak: egy báb szín -
há zi előadást tekinthettek meg, melyet a Palánta Misszió
Bábcsoport adott elő a húsvét jegyében. Igazán jól
szórakoztak a gyerekek.

w Április 14-én a harmadiktól a nyolcadik osz tályosokig a
tornacsarnokban felállított „Mini Plane tá rium”-ban csodálhatták meg Földünket, annak kiala ku lá sát. A Nap -

rendszer bolygóiról hallhattunk és láthattunk színes és
érdekes előadást, amely mindannyiunk számára kézzel fog -
ha  tóbbá tette ennek a hatalmas Világegyetemnek a meg -
értését, megismerését.

w A 2. a osztály két tanulója: Lukács Emília és Péter Petra
több fordulós elődöntők sorát követően április 26-án
képviselték iskolánkat a Sziporka Országos matematika
verseny dön tőjében. 

w Szintén április 26-án rendezték meg Bagon a Helytörténeti
Baráti Társaság szervezésében a Vi. galgparti mesék mese-
mondó versenyt, ahol Gazda Boglárka 6.b. (I. helyezett),
Újvári Gábor 4. b. (I. helyezett) értek el helyezést isko lánk ból.

Jó hangulatú, kellemes délelőttöt töltött el az, aki április 26-án ellátogatott a bagi Dózsa
györgy Művelődési Házba a Helytörténeti Baráti Társulat által rendezett Vi. galga par -
ti mesék című mesemondó versenyre, amit általános iskolás gyerekek számára írtak ki.

készül iskolánk dicsőségfala, amelyen bármely területen ki -
ma gasló eredményeket elérő tanu lóink fényképe és eredmé -
nyei láthatók. büsz keséggel tölt el bennünket, hogy iskolánk
falai között ilyen sok tehetséges gyerek tevékenykedik.

szAVAlóVERsENy l bÁbszíNhÁz l mINI plANETÁRIum l mATEmATIkAVERsENy

GALGA-PARTI MESEMONdó VERSENy
Hatodik alkalommal!
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2014. január 6-án kezdődött meg a megyei tankerület által hirde-
tett közfoglalkoztatás. Tanulmányainkat frissen befejezve bele -
csöppentünk a bagi pedagógusok mindennapi életébe. Számunkra
ez az időszak egy hullámvasúthoz volt hasonlítható, ami lassan-las-
san felkapasz kodik a legtetejére, majd villámgyorsan ér a végére.

Kezdetben elég nehézkesen indult be a munka, sokan a tanári
karból még nem tudtak mit kezdeni az új helyzettel. de később
egy re több pedagógusnak lehettünk a hasznára, akik hálásak vol -
tak segítségünkért. Nagyjából 1 hónap után már aktív tagjai lehet-
tünk az iskola közösségének, és egy kicsit a tanításra is ráláthat-
tunk a tanárok segítségével. Mivel mind a négyen mások vagyunk,
különböző területeken igyekeztünk magunkat hasznossá tenni.
Volt, aki az előkészületekben segí tett, különböző sablonkészítést,
nyírást, ragasztást végzett; volt, aki az uszodában a gyerekeknek
haját szárította vagy a por tán teljesített szolgálatot. 

Én az irodában és a napköziben igyekeztem segítséget nyúj tani
a pedagógusoknak. Az irodában főként admi niszt rá ci ós munkát
végezhettem (felsős házi tanulmányi verseny ak tu ális eredmé nyei -
nek rögzítése számítógépen) és az elő ké szü le tekben (sablon ké szí -
tés) segédkeztem. Lehetőségem nyílt kicsit megmutatni írói véná-
mat is az iskolai cikkek megírásában való segítséggel. Ezt a fajta
munkát nagyon élveztem, mert gye rekkorom óta szeretek írni és
jó érzés volt, mikor egy, az általam írt szöveget olvashattam falunk
hírlapjában. A napköziben a tanárnőnek főként az előké szü le -
tekben (sablonkészítés, min ták sokszorosítása) nyújtottam segít-
séget, de néha technikai dolgokban is közremű ködhettem. 

Egy-két nehezebb darab elkészítésénél magam is jelen lehettem
a napközis csoportban. Ilyen volt például a gyerekek által
elkészített katica névsor. Ilyenkor megtapasztalhattam, hogy
milyen nehéz olykor akár csak 5 tanuló figyelmét felkelteni
valamilyen munkával.

jobban szerettem a délutánokat a napköziben tölteni, hisz
rengeteg gyönyörű munkát készítettünk a gyerekekkel. Érzéseim
szerint kölcsönösen megkedveltük egymást. Nehéz otthagyni
őket, de legfőképpen a napközis tanár nénit, akivel a legtöbbet
dolgozhattam. Igyekeztem a hasznára válni. A ta pasz taltak alapján
nagyon jó volt vele együtt dolgozni, sok mindent megtanulhattam
tőle az együttműködésről.

A legjobb az egészben számomra mégiscsak az volt, hogy „a
pálya másik végén játszhattam”. Az iskolát még csak egy éve
fejeztem be, és hihetetlenül furcsa volt, hogy a gyerekek a régen
általam is használt „csókolom tanár néni” köszönést intézték
hozzám. 

Nagyon jólesik, mikor az utcán hangosan kiabálva integetnek az
út másik oldaláról, és ugyanolyan lelkesedéssel osztják meg velem
élményeiket, mint ahogy annak idején én is tettem ezt tanáraim-
mal… annak ellenére, hogy én itt nem tanár voltam. Minden ne héz -
ség ellenére nagyon szerettem, szerettünk itt lenni, és furcsa lesz újra
visszatérni az unalmas hétköznapokhoz.

Ezzel a cikkel szeretném megköszönni az itt töltött na po kat, a
sok élményt és emléket erről a munkáról.

Antal Dorottya 

Első munkavállalói élményeim...

A program az iskola furu lya zene -
ka rának játékával és a 2. a osz tá -
lyo sok által előadott mesejá ték kal
kez dődött. Ezután id. Balázs
Gu sztáv HBT elnök köszöntötte
a megjelenteket. A versenyen Bag,
Hévízgyörk, domony, Aszód és
Tura mesemondói vettek részt. A
színvonalas produkciókat hallván
a zsűri úgy döntött, minden kor -
osztályból név szerint a leg job -
bakat emeli ki (Szajkó Zseraldina – domony, Lévai
Julianna Málna – Tura, Nagy Ábel – Hévízgyörk, Újvári
Gábor – Bag, Albert Alexandra – Aszód, Gazda Bog lár ka
– Bag), s minden mesemondó emléklapot és könyv -
jutalmat kap. Iskolánk két első helyezettje: Gazda
Boglárka 6b., és Újvári Gábor 4b.

Az érdeklődők megnézhették az iskolaotthonos 1. b
osztályosok által az olvasott mesék nyomán készült mi -
ni mesekönyvek kiállítását és Polgár Jutka bagi meseíró
eddig megjelent mesekönyveit. Meghallgatták az író -
nővel készült rövid interjút és a Patakparti tücsök király
lett című meséjét Cd-ről. (Előadó: Holl Nándor.) 

Ezúton is köszönjük a segítő bagi pedagógusok,
Balázs Jánosné, Balázsné Győri Mária, Katonáné
Kovács Erika, Sima István, Szásziné Győri Éva, Tóthné
Irsán Ágnes és Volterné Jamrik Éva munkáját; Balázs
Andrea, Balázs Gusztáv, Kovács Jánosné és a helyszínen
segítő szülők fáradozását.                                  bgym Fo
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A Patak utca és Malom utca közötti, az egykori Flaska malom
telke az önkormányzat tulajdonába került pár éve. Az ott
húzódó járdát akkor a hivatal elbontatta, a telket elplanírozta,
mert jelentkezett egy komoly(nak tűnő) vevő, aki igényt
tartott erre. A vevő azután visszalépett, és a járda nem került
visszaállításra. További gondot okozott, hogy a megnyitott
telken gépjárművel – útrövidítés okából – sokan átjártak, és
ezzel a Malom utcai járdát is tönkretették.

A hosszú évek óta húzódó problémára idén márciusban
azután a Nagynyolcadrészekből befolyó bérleti díj segítségével –
amit az önkormányzat minden évben a járdák felújítására, kar-
bantartására költ – polgármester úr, és a Szinkron Nyugdíjas
Egyesület megállapodása tett pontot. A nyugdíjasok elvállalták
a járda visszaépítését, és az önkormányzati telek elkerítését.

Szakértelmüket, minőségi munkájukat – melyet sok fiatal
szakember is megirigyelhetne – a helyszínen bárki meg te kint -
heti. Végre ismét száraz lábbal lehet a Patak utcából a Malom

utcába közlekedni úgy, hogy az önkormányzati telek eladásáig
akár a mentőhelikopter is le tud szállni az elegyengetett üres
területen. Nagyon köszönjük a Szinkron Nyugdíjas Egyesület
munkáját minden bagi lakos nevében!                 Benedek Miklós

Nyugdíjasaink ismét megmutatták...

Duplázott fokozás
Reggeli rádióműsorban hallottam a minap ezt a szöveget,
amit sebtiben le is jegyeztem, mert valahogy sértette a
fülemet. Mikor leírtam, rá is jöttem, hogy mi.

Ezt hallottam: „valószínű, hogy jobban támogatottabb,
mint a hazai kertészeti termékek.” Hasonlót olvastam már
írott szövegben is. Mi a baj ezzel, és az ilyen mondatokkal?
Az, hogy két-két azonos értelmű, de eltérő nyelvtani
megoldású szerkezet keveredéséből jöttek létre, s emiatt
nyelvtanilag szabálytalanok. Az egyszerű és a körülírt

fokozást egyszerre alkalmazzák, ami felesleges. Elég, ha
úgy írjuk, mondjuk a példamondatot: „Valószínű, hogy
jobban támogatott, mint a hazai termékek.”

Az oka valószínűleg az, hogy a beszélő, illetve az író
két szer kiteszi a középfok jelét, hogy mondandója még biz-
tosabban és hatásosabban eljusson közlésének címzettjéhez.
Ne lőjünk ágyúval verébre! Nem szükséges kétszer is kiten-
ni a középfok jelét. Pl.: „Vagy egyre támogatottabb, vagy
egyre inkább támogatott.” Mind a két forma helyes.

Giczi Rudolf

csAk úGy füsTölGök mAGAmBAn...

A szinkron nyuGdíjAs eGyesüleT Hírei

...kI A lEGéNy A (GÁToN) jÁRdÁN

Május 1-jén egyesületünk megtartotta a
szokásos majálisát a bagi dózsa György
Művelődési Házban. 

Meghívott vendégeink voltak Kartal
és Aszód nyugdíjas egyesületének tagjai,
valamint egy pesti ismerős túrázó cso-
port. Rendezvényünket megtisztelte Tóth
Gábor polgármester úr és dr. Balatoni
Gyöngyike alpolgármester asszony.

Balázs János, egyesületünk vezetője
kö szöntötte a megjelenteket, majd utalt
ar ra is, hogy most ünnepeljük az Életet az
Éveknek Országos Szövetség fennállásá-
nak 25. évfordulóját is. Ismertette az ün -

nep ség menetét, majd átadta a szót Tóth
Gábor polgármester úrnak, aki elmond-
ta, hogy nemsokára egy fel újí tott mű ve l ő -
dési házban tarthatjuk majd az összejö ve -
te leinket, és kifejezte abbéli reményét,
hogy ez zel is jelentősen hozzájárulhat
Bag kul tu rá lis életének fejlődéséhez.

A műsorban: Aszódi Ferencné, Ko -
vács Lászlóné és Tóth Lajosné bagi nép -
dal csokrot adott elő. Baczoniné Fel -
szeghy Katalin II. jános Pál pápa írását
olvasta fel a mosoly jelentőségéről. Basa
Panka a maga által gyűjtött népdalokat
adta elő a tőle megszokott jókedvvel és

színvonalon, majd Deme Lászlóné, Ger -
gely Lajosné és Halász Tibor énekeltek
el egy népdalcsokrot. A közönség nagy
tapssal köszönte meg az előadásokat.

Ezután rázendített a Galga Expressz
Band, akik fellépésükkel támogatták
egyesületünket.

Sült szalonna hagymás kenyérrel
volt a menü, utána mindenki válogatha-
tott a finomabbnál finomabb házi sü te -
mé  nyek közül, volt üdítő, de frissen
csapolt sör is.

Este 8-ig húzták a talpalávalót a ze -
nészek, amelyre, aki csak tudott, táncra
perdült.

Köszönjük mindazoknak a se gít -
ségét, akik elősegítették a rendezvény
sikeres lebonyolítását.

B.F.K.

Sült szalonna, hagymás kenyér, házi süti
Áprilisban egyesületünk nyugdíjasai visszaállították a Malom utca és a Patak
utca sarkán lévő járdát, és elkészítették az önkormányzati telek körüli kerítést is.
Köszönjük a munkájukat, amellyel ismételten bebizonyították, hogy nem a kor,
hanem a jóakarat tesz csuda dolgokat!
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„AMI NEM ÉRdEKEL, 
AZT NEM jEGyZEM MEG…”

– Honnan ez a késztetés, hogy megörökítse szülőfalujának
történetét, sportéletének eseményeit és a Muharay együttes
történetét?

Tóth Mihály: 1967-75-ig tanácstitkár voltam itthon,
Ba gon. Emiatt Tanácsakadémiát kellett végeznem, amit
egyéb ként főiskolává nyilvánítottak, amikor én másodéves
voltam, így sikeres különbözeti vizsga után két oklevelet is
kaptam, amikor végeztem. Egy főiskolait, egy tanács aka -
démiait. Ott az igazgatónk gyakran megállított bennünket a
folyosón, és megkérdezte, hogy mit csinálunk azon kívül,
hogy a tanácsnál dolgozunk. Ő világított rá arra, hogy
ebben a pozícióban talán lehetne egyebet is tenni, mint a
falu ügyes-bajos dolgait intézni. Elkezdtem tehát rögzíteni
mindazt, ami a községben történik.

Amikor megírtam az első dolgozatomat, akkor Hajdú dok-
tor, az ELTE egyetemi tanára arra kért, hogy keressem fel
személyesen. Elbeszélgettünk, és ő sok jó ötletet adott, hogy
mi az, amit érdemes feldolgozni, mi az, ami többeket érdekel,
amit ki tudnak adni olvasmányként.

– Mit volt érdemes akkor földolgozni?
T.M.: Akkor készítettem el a bagi ragadványnevekről, kö -

szö nési formákról és Gödöllő járás utcaneveiről szóló dolgo-
zatomat, amit ki is adtak.

– Valóban egy Bagra beköltöző embernek furcsa, hogy
köszönésképpen a szomszédságban lakó néni azt mondja: Mész?,
Jöttök? vagy Hova mész? Ilyenkor általában válaszol rendesen,
hogy a boltba megy vagy éppen ahova tart. Később persze
rádöbben, hogy csak annyit kellett volna mondania: Megyek.

INTERjú TóTh mIhÁly hElyTöRTéNET-kuTATóVAl, dokumENTARIsTÁVAl

Viszont nagyon sok minden érdekli Tóth Mihályt, akinek dolgozószobájában irigylésre
méltóan rendszerezve megtalálhatók több évtizedes gyűjtő- és dokumentációs munkájának
eredményei: szülőfalujának hagyományaival, történetével kapcsolatos írások, a bagi
Muharay Népi Együttes története, valamint a bagi futball története. 
Mindezekhez több száz fénykép gyűjteménye is csatlakozik. 
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T.M.: A bagi ember, ha valóban tudni akarja hova megy az
illető, akkor megáll, és úgy köszön, ha nem áll meg, akkor
csak egy kedves kontaktust szeretne teremteni, ezzel a kife-
jezéssel. 

– Mi az eredeti szakmája?
T.M.: Géplakatos. A nyolcadik osztály elvégzése után ipari

tanuló lettem, az első évet a MÁVAG-ban töltöttem. Aztán
Gödöllőn elindult a gépgyár, szerettem volna átjönni, de egy
hónapos utánajárás kellett ahhoz, hogy elengedjenek. Gö döl -
lőn végeztem tehát a 202-es ipari szakmunkásképző iskolában,
majd beiratkoztam gépipari technikumba, amit esti tagozaton
4 év alatt végeztem el. 

– Mi volt az az esemény, ami szülőfaluja és annak kö zös -
ség felé irányította a figyelmét?

T.M.: A tanácstitkári kinevezés, ami ma a jegyzői tisztségnek
felel meg. Ez is érdekes, mert eredetileg a feleségemet jelölték ta -
nácstagnak, de végül is én kerültem be. Az első tanácstagi gyű lé -
sen kaptam feladatot, nekem kellett ismertetni a szavazás ered -
ményét. Kiss jános aszódi tanácselnök ekkor már jóslóan ezt
mondta nekem: Miska, magát elviszik! Meg is kerestek 1967
tavaszán, és októberben már kineveztek VB titkárnak itt, Bagon.

– Mi lehetett az oka, annak, hogy felfigyeltek Önre? 
T.M.: Abba az időben ritkaság volt az, hogy valaki fo lyé -

ko nyan tudjon beszélni, olvasni és megjegyezzen bizonyos
számokat, dolgokat. Tanácstitkári éveim alatt gyakran váltot-
ták egymást a tanácselnökök, Tóth Mihály alatt neveztek ki,
de az ő helyére hamar más került.

– Ki követte őt?
T.M.: Na, hogy is hívták? … Nem tudom, ami nem érde kel,

azt nem jegyzem meg! Elküldték őt is tanácselnöki képzésre,
úgyhogy egyedül voltam. Ekkor zajlottak házhelyosztásokhoz
kisajátítások, majd a házhelyosztások, útépítések, ezek inté zé -
se mind rám maradt. A dózsa György út jobb oldalát, a jókai
utcát parcelláztuk ekkor. Sokan akartak akkoriban építkezni.
Egyedül kellett irányítanom ezeknek a munkáknak az elő ké -
szítését, de ezt nem nagyon méltányolták, még a feletteseim

sem. Igaz, volt a járásnál egy bagi, Balázs József, aki sokat
segített. Sok volt a vita, nem értettem egyet például azzal,
hogy a kisajátított földterületen mondjuk három házhelyet
lehetett kialakítani, akkor az eredeti földtulajdonos, abból két
házhelyet igényelt. Két házhelyet kaphatott így egy ember. de
a járás ebbe belegyezett, mert kellett a pénz. Volt olyan is, hogy
a Népi Ellenőrzés engem akart felelősségre vonni olyan ért,
ami a tanácselnök hatáskörébe tartozott. Végül meguntam,
úgy gondoltam nem csinálom tovább, 1975 januárjában vissza -
 mentem a gödöllői gépgyárba dolgozni. 

– Tanácstitkárként végzett munkája során volt olyan
eredmény, amire büszke?

T.M.: Galga-hídra, ami az én időmben készült el. Girbe -
gurbán folyt akkoriban a folyó, sokszor magas volt a vízszint,
bokrok, fűzfák nőttek benne. Két haláleset is történt, mind -
kettő öngyilkosság volt. Kocsival nem lehetett átjutni a Galgán
túli területekre, pedig az is bagi terület volt, így került sor a
híd megépítésére. Pénz azért volt könnyű szerezni erre, mert
akkoriban sok községet összevontak, és volt olyan szándék,
hogy Bag és Aszód egyesüljön. 

– A gödöllői gépgyárból ment végül nyugdíjba?
T.M.: Nem. Két hónapot dolgoztam a gépgyárban, és

utána mint oktatási előadót elvittek a Közmű- és Mélyépítő
Vállalathoz. Tanulókkal foglalkoztam, oktattam. Az üzemet
mondvacsinált okokkal 1986-ban felszámolták. Kicsit furcsa
volt, hogy 1985 év végén még nyereségrészesedést kaptunk,
januárban pedig már 40 milliós hiányt mutattak ki. 

Innen az aszódi tanács által működtetett KVÜ-hez ke rül tem,
amely házkezelői, javítási munkákat végzett. Itt, mint ház -
kezelőség-vezető dolgoztam. A rendszerváltáskor ez az üzem
is megszűnt. Egy évig munkanélküli voltam, majd 57 éve sen,
korkedvezménnyel mentem nyugdíjba. Egy dolog azért nagyon
bánt. Nagyon sok embert búcsúztattam el aktív éveim alatt,
akik nyugdíjba mentek, nekem viszont ez a nyug díjas búcsúz -
tató nem adatott meg, sőt az se, hogy békében, harag nélkül
köszönjek le.

eddiGi művek:
– A muharay elemér népi

együttes története. 1994.
– Bag község szakrális és

köztéri emlékei. 2004.
– Bag nagyközség ünnepei

és jeles napjai. 2005.
– Bagi hősi emlékmű

története. 2006.
– A Bagi villamos árok

Története. 2006.
– Gyökereim falunk

életében. 2007.
– dolgozat a Bagi Tc’96

labdarúgó csapatról.
2009.

ú
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– Szóval volt jó is, rossz is. A rossz dolgokat feledtették a
civil életben vállalt feladatok?

T.M.: 1961–66-ig szakoktató voltam a gépgyárban és
óraadó tanár a 202-es szakmunkásképző intézetben, abban az
isko lában, ahol én is végeztem, még korábbi osztály fő nö -
kömmel is együtt taníthattam. Ez az időszak életem egyik leg -
szebb szakasza volt. Már tanácstitkár voltam, de az egyik cso -
por tom még felkért, hogy segítsek nekik felkészülni a szak-
munkásvizsgára. jó érzés volt, hogy sokáig meglátogattak még
a tanítványaim. 

– A Muharay együttesben, illetve a bagi sportéletben való
szerepvállalás is a tanácstitkársághoz kapcsolódik?

T.M.: Bagon működött egy énekkar, aminek én is, fe le -
ségem is, lányom is tagjai voltunk. Egy alkalommal a lányok,
asszonyok felöltöztek bagi népviseletbe, ami nagyon tetszett
min denkinek. Akkor az asszonyoknak egy rövid kis táncot be -
ta nítottam, és ezt Hévízgyörkön az Agrárnapon bemutatták.
1974-ben döntöttünk úgy, hogy felkeressük a régi táncosokat is,
és létrehozunk egy tánccsoportot. Ezt lett a Muharay együttes.
Kerestünk tánctanárt, és 1975 januárjának elején meg kezdődtek
a próbák Berkes Eszter tánctanár vezetésével. 1974-83-ig foglal -
koztam az együttessel. Büszke vagyok arra, hogy sikerült elérni,
hogy az Állami Népi Együttes vezetője Tímár Sándor és
Zsurán szky Zoltán is tanítson Bagon néptáncot.

– Említette, hogy Ön tanított be a lányoknak, asszonyoknak
táncot. Ön tudott néptáncolni?

T.M.: 1951-ben már működött Bagon néptánc együttes
Muharay Elemér támogatásával, aki nagyon sokat volt itt Ba -
gon. (Ezért választottuk a 70-es években újjáalakuló együttes
névadójának.) Nagy Flórián és felesége irányította akkor a
mun kát, akik 1954-ben elköltöztek, így ettől kezdve nem
működött a tánccsoport. Egy darabig László Zoltán ugyan
még vitte a csoportot, de utána már csak az iskola tudta a tán-
cosokat összetartani. 

– Focizott is Bagon?
T.M.: Bagon nem sokáig. Egyszer egy fontos meccsen,

amit az Aszódi Nevelőintézettel játszottunk, kihagytak a csa -
pat ból. Ezek után abbahagytam. Akkoriban egyébként még
mezítláb játszottunk, emlékszem, a kartali pálya tele volt király -
dinnyével. Ha a labda kiment a pályáról a játékvezető szaladt
el érte, nehogy még jobban összeszurkáljuk a lábunkat. 

Aztán elkerültem a gödöllői gépgyár csapatában és ott so káig
játszottam. Egy alkalommal bagi származású volt a játékvezető
és mondta, hogy beférnék a bagi csapatba, de én akkor már
csak legyintettem. Szép élmények voltak, fele sé gemet vittem
magammal minden meccsünkre.

– Úgy tudom, megírta a bagi foci történetét. 
T.M.: Az sajnos nagyon hiányos. 1982-ig a Muharay Együt -

tessel voltam elfoglalva, csak utána kezdtem meccsekre járni. 
– A Bagi TC’96 mégis elnökévé választotta. Mikor és

ho gyan történt ez?
T.M.: 1995-ben volt, de meglepődtem egy kicsit, mert

azért annyira nem volt közöm a sporthoz. Miután megválasz-
tottak azt mondtam, hogy akkor becsülettel, tisztességgel vég -
zem a munkám. Büszke vagyok erre az időszakra, mert min-
den második évben bajnokságot nyert a csapat. Ez nagy szó
volt. A másik, amire büszke vagyok, hogy soha nem hallottam
még arról, hogy ilyen alacsony szinten játszó csapatoknak,
sportegyesületeknek költségvetése lett volna. Mi csináltunk, és
ez alapján kaptunk is az önkormányzattól támogatást. Akkor,
mikor elnök voltam minden idényben megvettem a féléves
belépőbérletet, most is csinálom a fényképeket, kül döm is a
gyerekeknek, játékosoknak fényképeket, de mindig be fizetem
a belépőt.

– Mi volt az oka, hogy ezt a szerepvállalást is befejezte?
T.M.: Amikor feljutottunk a megyei bajnokságba, akkor

már a játékosok pénzt szerettek volna kapni a játékért, ezt én
már nem támogattam, lemondtam. Utánam Boda János Bisó
lett az elnök, de tiszteletbeli elnöknek akkor is megválasztottak,
ezt a tisztséget a mai napig viselem. A meccsekre kijárok, a

játékosok kezet fognak velem, és különösen szívesen járok az
öregfiúk meccseire. Sokszor egyedül vagyok kint. Eljutottunk
oda, hogy a nézőkkel, szurkolókkal mind egy szálig kezet lehet
fogni, olyan kevesen vannak. Régen egy-egy játékos kedvéért
mentek ki sokan, mert látni akarták, hogy játszik. Most már
sajnos nem sok bagi játszik a csapatban...

– Mindezek mellett a családra jutott idő?
T.M.: A család mindig jött velem. A focimeccseimre vittem

a feleségem is. A Muharay együttesben pedig a lányom, fiam,
feleségem is táncolt, úgyhogy a fellépéseken együtt voltunk. 

– 78. évében jár. Szivárványszínes volt az élete, írt ver se ket
is, keresztrejtvényt szerkesztett a helyi lapban. Van-e még
olyan célja, elgondolt feladata, amit mindenképpen el sze ret ne
érni, meg szeretne csinálni?

T.M.: Szeretném befejezni a félbehagyott írásaimat, de a
legfontosabb: szeretném látni, hogy az unokáim megnősülnek,
illetve egyetlen lányunokám férjhez megy. Legidősebb unokám
már nős, ők most várják feleségével első gyermeküket, az én
első dédunokámat. Alig várom, hogy megláthassam.

– Csak azt kívánhatom, hogy ez teljesüljön és kérem Isten
áldását, hogy adjon ehhez erőt, egészséget és további szép
éveket családjával együtt szeretetben.                             KR.

büszkE VAGyok ERRE Az IdőszAkRA, mERT mINdEN mÁsodIk éVbEN bAjNoksÁGoT NyERT A csApAT.
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A Hagyományok Háza meghívásának eleget téve a Bagi Muharay Elemér Népi
Együttes hagyományőrző csoportja az Almárium-sorozatban lépett fel, mely ben
a vendég együttesek szűkebb hazájuk népi kultúráját ismerteti meg a kö zön -
séggel, így április 26-án a bagi hagyományoké volt a Budai Vigadó szín pa da. 

A műsor első részében a jászberényi jász Múzeum igazgatója, Hortiné Dr. Bathó
Edit kalauzolta a közel 300 fős közönséget, egy-egy színpadi jelenet kapcsán
bemutatta tele pü lé sünk történelmét, gazdaságát, vallási életét és hagyo má nyait.
Segítségére voltak együttesünk tagjai is, ifj Rónai Lajos az együttes történetéről
mesélt a közönségnek, Tóth Mihályné a ruhákat és viseleteket mutatta be, Rónai
Lajos és Galam bos Mihály pedig a kecskeduda és a citera zenéjének részleteibe
avatta be a nézőket.

A második félidő már a táncé és a mulatságé volt, a bagi lagzit mutatták be tán-
cosaink a közönségnek, akik a ferge te ges előadást hatalmas tapssal jutalmazta.

Péter Tibor

Együttesünk nyári programja:
w Május 17. Pécs, Májusi Tánc
w Május 24. Bag, Gyereknap
w június 7. Tura, Galgamenti

Népművészeti Fesztivál
w június 20 – június 22. Eger,

Szederinda Néptáncfesztivál
w június 28. Bag, Rétesfesztivál
w Augusztus 2. Kapolcs, Művészetek

Völgye
w Augusztus 20. Bp., Mesterségek

Ünnepe

Tisztújító közgyűlés
A Bagi Muharay Népművészeti Egyesület
Tisztújító Közgyűlését 2014. május 21-én,
19 órai kezdettel tartja a Bagi dózsa
György Művelődési Házban. 

A közgyűlés napirendje:
1. A szövetség 2013. évi szakmai

beszámolója
2. A szövetség 2013. évi pénzügyi

beszámolója
3. Az ellenőrzőbizottság jelentése
4. Az egyesület elnökségének 

és ellenőrző bizottsági tagjainak
megválasztása

5. Egyéb kérdések

A közgyűlés határozatképes, ha azon a
tagok legalább fele jelen van.

Amennyiben a fenti időpontban 
a köz gyűlés nem határozatképes, úgy a
megismételt közgyűlés időpontja 2014.
május 21., 20 óra. Helyszíne ugyanaz. A
megismételt közgyűlés az eredeti napi -
ren den szereplő ügyekben a megjelentek
számára való tekintet nélkül hatá ro zat -
képes. A napirenden nem szereplő pon -
tot a közgyűlés csak akkor köteles meg -
tár gyal ni, ha azzal a jelenlévő tagok 50%
+ 1 fő egyetért.

A közgyűlés határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza.

Az egyesület tagjainak megjelenésére
feltétlenül számítunk.

Köszönettel:
az egyesület elnöksége

kÉrjük, TámoGAssA a Bagi muharay népművészeti

egyesület működését személyi jövedelemadója 1%-ával.

egyesületünk Adószáma: 19184472-1-13
köszönjük seGíTsÉGÉT!1%

BAGI VIGALOM BUdÁN
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ájus 4-én Országos Búzaszentelőt tartottak
nagy községünkben. A rossz idő ellenére, hála
Istennek, sokan eljöttek, hogy részt vegyenek

ezen a nagy ünnepen. A miseszándék hazánk mező gaz da -
sá gáért való könyörgés volt. A szentmisét bemutatta és a
szertartást vezette Ka rá csondi Mihály plébános, aki szent -
be szédében elmondta, hogy a búzaszem önmagában élet-
telennek látszik, de földbe vetve életre kel, és megsok-
szorozza ön ma gát. Hatalmas dolog ez! így történt jé zus -
sal is, aki meg halt a kereszten, hogy áldozatával megsok-
szorozza azok életét, akik hisznek benne és követik őt. A
búza magát az életet adja, a búzából készült kenyér jézus
testeként pe dig az örök életet. Vetésünkben azt az életet
tiszteljük tehát, amely az örök élethez vezet, a búzaszen -
te lés során pedig alázattal kérjük Isten támogatását, hi -
szen övé a dicsőség, rajta múlik, hogy kikel-e a búzaszem
és bő termést hoz-e. A szentmise után kegyes volt hozzánk
az Úr, mert amikor a körmenet elindult a búzatábla felé,
elállt az eső. Az alvégi kereszt mögött fekvő földeken
Karácsondi Mi hály plébános a négy Evangéliumból a négy
égtáj felé fordulva egy-egy részletet olvasott fel, és megál-
dotta a bú zát, a föl det, a határt a hívek könyörgő éne ké -
nek kí sé retében. Ezután Fazekas László Tavasz a búza föl -
dön című gyö nyö rű versét mondta el Baczoniné Felszeghy
Katalin. Vé ge ze tül az ünneplő gyülekezetet az általános
iskolában sze re tet vendégség várta: szépen megterített asz-
tal, marha-, bir ka pör költ, a mesterien elkészített, országos
hírű bagi rétes, és sok finom házisütemény.

A színvonalas rendezvényt dr. Péter Mihály szervezte,
bonyolította. Az ünnepségen megjelent Vanó András
Galgahévíz, Szendrei Ferenc Tura, Tóth Gábor Bag pol-
gármestere, valamint a MAGOSZ képviselői: Jakab István,
Dr. Zöldréti Attila, Pesti Csaba, Velkei József, Kupcsok
Milán, Kispál Ferenc, Németh Gergely, dr. Balogh Zoltán,
Rácz Imre István, Dr. Hadházy Árpád, Fenyőházi Tibor,
Karsai Ferenc, Varga Mihály, Obreczán Ferenc. A szertartást
az országos média (dUNATV és a HíR TV) is közvetítette.

M
ORSZÁGOS BÚZASZENTELŐ BAGON

A norisz-Ép kft. a sátrakat, padokat; a józsa családi gazdaság a bárányt és a marhát; a d&d kereskedelmi és szolgáltató kft. a paprikát, uborkát,
csalamádét; a Hugi ital kft. az ásványvizet, üdítőt; Tóth mihányné és segítői a réteseket; péter Tibor és felesége 20 kiló túrót; karsai ferenc (Hatvan)
3 féle bort (vörös, fehér, rozé); szódás öcsi 3 láda szódát; Balázs lajos a pálinkát, a bort szolgáltatta. kádár péter és felesége nagyon sokat segített
abban, hogy az iskolában rendben menjenek a dolgok, a közhasznú munkások szállították az asztalokat, varga istván az irányítótáblákat készítette.
Bag polgárőr egyesület, és az aszódi rendőőrs biztosította a helyszínt, és végül, de nem utolsósorban a Bagi karitasz segített a felszolgálásban és az
asztal körüli munkálatokban, hogy a vendégek semmiben ne szenvedjenek hiányt. köszönet illeti még Bag nagyközség önkormányzatát, a Bagi
római katolikus egyházközösséget, a Helytörténeti Baráti Társaságot, a muharay nép mű vészeti egyesületet, és a nemzeti Agrárgazdasági ka ma rát.
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A búzaszentelés (latin litaniae maiores, vagyis
„nagyobb könyörgés”) a határ, a búza- és
ga bo naföldek megáldása a keresztény litur -
giák ban, pogány eredetű népszokás. A római
katolikusoknál a népszokás napja szent márk
napja (április 25.) vagy egy ehhez közel eső
nap, a bizánci szertartásban április 23.

A római katolikusok búzaszentelő kör -
me ne tet tartanak a vetés megáldásáért, a jó
ter mé sért és a természeti csapások elhá rí -
tá sá ért. bár a körmenet neve búzaszentelő,
a ve tés minden fajtáját, a fákat és szőlőket is
meg áldották ilyenkor.

A hagyomány szerint a búzaszentelő
körmenetet liberius pápa rendelte el a IV.
század közepén és a pogány Robigalia (vagy
ambarvalia=körmenet a mezőre) ünnepet
váltotta ki a keresztények közt. Tudjuk azt is,
hogy Nagy szent Gergely idején Rómában
milyen útvonalon rendezték a körmenetet. Ez
meg egyezett az ambarvalia felvonulásának
útvona lával. A magyar katolikus püspöki kar
hi va ta losan évente négy könyörgő napot ír
elő, ezek közül az egyik a búzaszentelés. 

A körmenetben a templomi zászlókra és
keresztekre a hívek búzakoszorúkat fontak,
és ezekből sokan haza is vittek néhány szálat.
A szertartás közben tépett gabonaszálaknak
a néphagyomány szentelményi erőt tulaj-
donít. A márk napi búzakoszorú gyógyításra
való felhasználásáról már a XVII. századból
vannak feljegyzések. (Ennek nagyon sok vál-
tozata ismert. például volt, hogy a búza -
koszorút a beteg feje alá tették.)

Az asszonyok a szentelt búzát ima köny -
vük ben tartották, a férfiak kalapjuk mellé
tűz ték. Tápén a szentelés alatt koszorúkat
ké szí tettek a búzából, melyeket a templomi
zászló ra, keresztekre helyeztek, majd nyolc
nap után levették, és a szántóföld négy sar -
kába he yezték jégverés ellen. kenyér sü tés -
kor még a XX. század elején is (lehet, hogy
még később is) sok helyen a búzából néhány
szálat a ke nyér kovászba tettek, volt ahol
teába főzték.

A hagyományosan berendezett paraszt-
szobákban néhol ma is megtalálható a
szentképek mögé tűzött szentelt búzaszál.

Forrás: net.hu

A búzAszENTElésRől

Fo
tó

: s
zt



14 BAGI HíRLAP 2014. MÁjUSHiTélET

MÁJUS – PÜNKÖSD HAVAAZ IMA TUDOMÁNYA (10)

A májusi ájtatosság
Május a Szűzanya hónapja, ebben a hó -
napban mindennap köszöntjük őt a lo -
ret tói-litániával. Májusban a termé szet
újjáéled és virágzásnak indul, a nép
ezért tiszteli ilyenkor Máriát, aki szin-
tén – a most nyíló virágokhoz hason-
lóan – jézus által virágzott ki. Bagon a
litánia alatt elhangzik egy régi ima,
mely a Szűzanya iránti elköte lezett ség -
ről tanúskodik: 

Óh, boldogságos Szűz Mária! Sze re -
tet re legméltóbb, legfölségesebb égi ki -
rályné! Segíts engem, szegény bűnöst, ki
ma gát néked ajánlja, ki minden bizal mát

Benned helyezi. Édesanyám, tied vagyok, néked élek, néked
halok, néked ajánlom magamat, ezen májusi ájtatosságomat,
buzgó imámat. Oh, fogadd el, kedves édesanyám, Szűz Mária,
szent séges kezeidbe, Szent Fiad dicsőségére, a te tiszteltedre,
min den élők és holtak üdvére. Amen

A keresztjáró napok
Urunk mennybemenetele előtti hétfőn, kedden és szerdán a
testi-lelki javakért imádkozva tartották a keresztjáró napokat.
Az elnevezés onnan ered, hogy a kereszttel körmenetet jártak. 

Imádkozva állunk itt előtted. Eléd tárjuk fájdalmas szívün-
ket. Kereszt fáján szakadt a szent remény: Hogy lelkünk mindig
él, mennybe ér. A gonosztól megmentve nem fél. Szent ke reszt -
jét vállára vette Jézus, hogy a lelkemet megmentse. (…)

(…) Engedj minekünk kegyelmet! Engedj minékünk az
imá hoz kedvet! Bocsásd meg nekünk minden bűneinket! A kí -
sér téstől óvd meg lelkeinket! A mennyországba vezérelj ben-
nünket! Engedj minekünk szép, csendes esőket! Engedj mi ne -
künk szép tiszta időket! A jégesőtől mentsd meg földjeinket!
Ter mékenységgel áldd meg szőlőinket! A tűzveszélytől mentsd
meg községünket! Minden veszélytől mentsd meg híveidet! 

Ilyenkor arra is gondoltak, hogy mindenkinek van egy
keresztje, és csak azt hordozva követheti jézus tanítását: „Aki
utánam akar jönni, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy
kövessen engem!” (Lk. 9, 23)

Áldozócsütörtök és pünkösd
Áldozócsütörtökön jézus mennybemenetelét ünnepeljük, ez a
hús vét utáni 40. nap csütörtökre esik és e napon járultak a
gye rekek az első szent ál do zás hoz. 

Győzedelmi koszorú ragyog szent fejeden.
Aki halált szenvedtél a kínos kereszten.
Ma mentél fel a mennybe a szeretet szárnyán,
Elfoglaltad székedet szent atyád trónján.

Végre azért könyörgünk, amidőn meghalunk,
Engedd kegyes megváltónk jobbodra állhassunk,
Mennyország ajtaja nyíljon meg előttünk,
Hogy az örök életre bejuthasson lelkünk. 

Ez énekkel dicsérjük a mennybe felmenő Krisztust, kérve
áldását. Áldozócsütörtököt követi a Szentlélek eljövetelének
ünnepe, a húsvéti utáni 50. nap.

(dall.: Hozs. 95) 
A pünkösdnek ékes napján Szentlélek Isten küldeték, 
Erősíteni szívöket az apostoloknak,
Melyet Krisztus ígért vala akkor a tanítványoknak, 
Mennyországba mikor méne, mindenek láttára.(…) 

Úrnapja
Úrnapján jézus titokzatos testét ünnepeljük, ami jelen van a
kenyér és bor színe alatt. Ilyenkor körmenetet tartunk,
amely nek állomásain virágokból készített sátorokba helyez-
zük az Oltáriszentséget. Régen a körmenet szinte az egész
falut bejárta, azonban ma már csak a templom körül járjuk,
imádkozva, énekelve: 

Elfogja a lelkemet a néma bámulat.
Ó, jertek, angyalok, imádjuk az Urat.
Bámulva szívlelem, mire a hit tanít,
Hogy Krisztus szent teste, vére, szíve van itt.

Leszállsz, édes Jézus, megtartva szavad,
Hogy légy oltárinkon áldozó s áldozat.
Emberek fiait, mert szereted nagyon,
Szentséges szent Szíved közöttünk itt vagyon. (…)

Röpülj el, én lelkem, a hitnek szárnyain,
Imádd Jézust a föld minden oltárain.
E Szentségben imádd szent Szívét mindenütt,
S ne szakadj tőle el, míg végórám nem üt.

AMEN

Volter Domonkos

,,EzERszER köszöNTüNk hozzÁNk éRkEzETT, öTödIk hóNApjA Az EszTENdőNEk. 
VIRÁGos mÁjus, ó IsTEN hozoTT, szűz mÁRIA mAGÁNAk VÁlAszToTT.”



Április elején, ismét a bagi Arany jános Általános Iskolában járt a
Palánta Misszió, a Gyermek – Lélek – Mentő alapítvány bábcso-
portja, és elhozta nekünk – a csodálatos bábjátékon és ajándékokon
kívül – jézus Krisztus feltámadásának öröm üzenetét. Egy kis
történetben mesélték el a húsvéti eseményket. A tavaszi szünetben a
gyerekek elutaztak a nagymamához vidékre, aki elmesélte nekik a
húsvét igazi jelentését és történetét. A gyeremekek szájtátva figyelték
és fogadták be a bábjáték üzenetét. Az előadás végén színes köny -
vecs két (tele képregényekkel, rejtvényekkel, a szülőknek hasznos
gyer mek ne ke ve lé si tanácsokkal), és egy Cd-t (sok mesével, tör té -
nettel) kaptak ajándékba. Nagyon szépen köszönjük a bábcsoport
áldozatos munkáját és ajándékait. Várunk benneteket karácsonykor is! 

„az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől”

„Édesanya! Ha a szívünket annyira
megcsúfította a bűn, és semmi tisztátalan
nem mehet a mennybe, akkor mi
hogyan juthatunk be mégis?” – kérdezte
a kis Lili. „Ha létezne olyan szappan,
amely meg tudna tisztítani a bűntől,
sokan egész vagyont adnának érte. Isten
azonban nem kér érte pénzt. jézus
Krisztus vére minden bűntől megmos,
és ezt ajándékba kapjuk”. „Akkor csak
olyanok mennek a mennybe, akik

kérték az Úr jézust, hogy tisztítsa meg a
szívüket?” „így van. A világ minden
táján vannak ilyen emberek. A király az
Úr jézus, akit Báránynak is neveznek,
mert mint a bárány, akit vágóhídra
visznek, némán tűrte, hogy keresztre
feszítsék.”

Te is ott lehetsz Isten országában a
többi üdvözülendővel azért, mert az Úr
jézus ingyen az életét adta érted.

Kérned kell Őt, hogy formáljon át
téged, hogy ott élhess majd Vele. Míg
nem tiszta a szíved, és nem hófehér a
jellemed, addig nem lehetsz országának
tagja. Amint azonban hagyod, hogy
megtisztítson minden rossz tulajdonsá-
godtól, és engeded, hogy Szentlelke által
munkálkodjon Benned, máris gyerme -
ke ként fog szólítani. Ugye, te is várod a
Vele való találkozást? Kérd már ma, hogy
adjon neked új szívet!                szt, BN.
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hA pEdIG A VIlÁGossÁGbAN jÁRuNk, AmINT ő mAGA A VIlÁGossÁGbAN VAN: közösséGüNk VAN EGymÁssAl,
és jézus kRIszTusNAk, Az ő FIÁNAk VéRE mEGTIszTíT mINkET mINdEN bűNTől (1ján 1:7)

2014. április 13-án, virágvasárnap, élőben is részesei lehettek a húsvéti eseményeknek azok,
akik részt vettek az ünnepi szentmisén. A szereplők felelevenítették az utolsó vacsorán
történteket, jézus keresztútját, és megfeszítését.                                                           kr.

PASSIójÁTÉK TEMPLOMUNKBAN

2014. MÁjUS BAGI HíRLAP  13HiTélET



16  BAGI HíRLAP 2014. MÁjUSNOSzTAlgiA

Nosztalgiázzunk együtt!
kEdVEs olVAsó! A 20 éVEs bAGI híRlAp mEGjElENT híREIből szEmEzGETTüNk

2001

2002

w Január – Háromkő teremlabdarúgó torna a sportcsar -
nokban

w Március – Ismét emelkednek a sportcsarnok belépő- és
bérleti díjai. Újabb hitefelvételt tervez az önkormányzat.

w Április – Megvan az iskolánk neve: Arany jános Ál ta lá -
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz mény! 

w Május – A Zabolából érkezett vendégek egy míves fa fa -
ra gást hoztak ajándékba. Május 21-én, a csatoranépítés
közben egy aknát, vagy gránátot találtak, melyet a mis -
kolci tűzszerészek fel is robbantottak. 

w Augusztus – Beindul a telefontanú. Az ingyenesen hív ha -
tó zöld számon, adatok nélküli bejelentés tehető a ter ve -
zett bűncselekményről, így nem kell félni az elkö ve tő
esetleges bosszújától.

w Szeptember – A PENTA Kft. csúszik a szennyvízcsatorna
munkálataival.

w November – Munkába lép a Bagra kihelyezett rendőr:
Filip Zsolt főtörzsőrmester

w December – A Pénzügyi Bizottság javasolja a bérleti
díjak, az étkezési díjak, a térítési díjak és a tornacsarnoki
belépők 10%-os emelésést, de nem javasolja a gép jár mű -
adó és az iparűzési adó emelését.

w Február – Gyóni János sürgette a polgárőrség megszer ve -
zését, hogy javuljon a közbiztonság.

w Április – Befejeződött a szennyvízcsatorna építése. 
w Május – Lakossági szinten 4000 Ft/év-re emelkedtek a

szemétszállítási díjak. Elindul a Bagi intelligens falu stra -
té gia projektje. Panaszos levél a polgármesternek az
állandóan tömött Volán járatokkal kapcsolatban.

w Július – 28 fővel megalakult a Bagi Polgárőr Egyesület.
Vezetője Kodó Béla.

w Augusztus – 25 éves a Bagi Nyugdíjasklub.
w Október – Számadást adott a polgármester az elmúlt

időszakról. Aszódi József képviselő 24 év után lemon-
dott, és elköszönt a testület tagjaitól. 

w November – Megrongálták az új buszmegállókat, keresik
a vandálokat.

w December – A Bagi Nyugdíjasklub új elnökévé a
tisztújító közgyűlésen Giczi Rudolfot választották.
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2003
w Január – A Bagi Polgárőrség közgyűlése Katona Miklóst

választotta új elnökévé
w Február – A Kulturális Minisztérium Csokonai Vitéz

Mihály Alkotói és Közösségi-díjat adományozott a Mu -
ha ray Elemér Népi Együttesnek. Az együttes a  kate gó -
riá ban elsőként vehette át a kitüntetést.

w Március – Kampány az EU-csatlakozás mellett: Több
anyagi támogatást kap az ország, és Bécsben is nyit ha -
tunk cukrászdát:) 

w Május – A Bagi Arckép című rovat vendége: Lengyel
Júlianna festőművész, természetgyógyász.

w Június – Dr. Balatoni Gyöngyi kérelmét, amiben a lak-
béremelés mértékének csökkentését kérte, a testület nem
szavazta meg.

w Augusztus – Nyugdíjasaink Lepencén jártak, a következő
kirándulásokat Bogácsra, Balatonudvariba és Tihanyba
tervezik.

w Szeptember – Bagon rendezik a Hagyományőrző Együt -
tesek Országos találkozóját.

w November – Országos Falusi Színjátszó Találkozó és
Műhelyfesztivált rendeznek Bag–Hévízgyörk–Galgahé -
víz művelődési házaiban

2004

w Február – Megjött a válasz: a VOLÁN nem sűríti járatait,
így a testület Bag országgyűlési képviselőjétől kér segítséget.

w Március – A Bagi Arcképek c. rovat vendége: tojás+liszt
=tészta, vagyis Gergely jános.

w Április – Indul a szelektív hulladékgyűjtés
w Június – Arany jános hét az általános iskolában
w Július – Palócország szépségkirálynője Benkó Orsi lett,

aki pünkösd hétfői viseletben állt a zsűri elé.
w Augusztus – Megalakult a SZEM mozgalom. (Szom szé -

dok Egymásért Mozgalom) 
w Október – Tóth Sándorné, juliska néni augusztus 20-án

Életfa-díjat vehetett át.
w November – Kuthi Balázs és Tóth Dani sikeresen szere-

pelt a megyei sakkversenyen.
w December – Balázs János az nyugdíjasklub új elnöke!

„Előkészületben” a Sui Anivet sertéstelep.



BAG polGárőrsÉG Hírei

Április hónapban a rendőrséghez érkezett bejelentések és feljelentések alapján
elmondható, hogy Bagon szerencsére nem sok bűneset történt. 

w A Szentlászlói utca egyik lakatlan házába törtek be. Az elkövetők a szunyog -
hálót kivágták és betörték az ablakot, így jutottak be a házba, ahonnan
100 000 Ft értékben tulajdonítottak el értékeket. 

w A Rét utca folytatásában lévő földúton egy Opel Ascona típusú személygép-
kocsit gyújtottak fel, amit előzőleg Hatvanban tulajdonítottak el. Az autó tel-
jesen kiégett, csak a motorszám alapján volt azonosítható.

w Húsvétkor a Szent András utca egyik családi házának udvarán álló Suzuki
típusú gépkocsi benzinjét engedték le 25 000 Ft-os kárt okozva.

w A babatpusztai lejárónál egy Aszód felé közlekedő gépkocsi elütött egy őzet,
amely sajnos a helyszínen elpusztult.

w A rendőrség húsvétkor közlekedési akciót szervezett, különösen az ittas ve -
ze   tés miatti balesetek megelőzését célozva. Május hónapban több al ka lom -
mal is tervez a rendőrség akciókat, bűnügyi portyákat falunk területén. 

Egyre szaporodnak az internetes csalások, ezért a rendőrség kéri a lakos sá got,
hogy mindenki körültekintően járjon el az internetes vásárlásokkor, előre ne
fizessen ki semmit, csak az áru átvételekor.

Emellett a rendőrség kéri, hogy vigyázzunk értékeinkre, lakásunk minden
bejáratát zárjuk be, ha nem vagyunk otthon, ha kint vagyunk a kertben, a ház
elülső felén zárjuk be az ablakokat, ajtókat!

Fontos hangsúlyozni, hogy a rendőrség csak azokról az esetekről tud, ame-
lyeket bejelentenek! -kr-

Az Aszódi rendőrőrs TájÉkozTATójA
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se gély ké rő szám:
107, 112 

Aszódi rendőrőrs:
28/400-012

Aszó di jár őrök:
20/516-5940

Bagi kör zeti meg bízott:
20/289-1764

Bagi polgárőrség:
30/62-10-210
30/51-56-945

Tisztelt Bagi lakosok!
Bag Polgárőrség Egyesület 2014.
április hónapban, Bag területén
önállóan 292 óra szolgálatot lá -
 tott el, a rendőrséggel kö zö sen
pedig 48 órát. Kiemelt ese mény
volt a polgárőrség ré szé ről az
országgyűlési képviselő-vá lasz -
tás biztosítása.

Ezt az eseményt 4 választó
ke rületben 10 fővel reggel
06:00-tól 21:00 óráig láttuk el.
Mind emellett a falu területén
ezen időszak alatt a járőrautó
fo lyamatosan látott el szol gá la -
tot. A választást megelőző éj sza -
kán 2 fő biztosította a helyi vá -
lasz tási központot. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy
több helyen is előfordult, hogy az
udvarban parkoló gépkocsikból
a benzin csövet elvágva le eresz tik
a benzint. Ezért, ha fur csa zajo -
kat hallanak a gépkocsi kör nyé -
kéről, azonnal nézzenek utána.
Külön felhívjuk az egye dül élő
idősek figyelmét, hogy ismét
megjelentek a fa lu ban a mozgó
tű  zifa és egyéb áru sok. java sol -
juk, hogy NE en ged jék be őket.

Nagy tisztelettel ezúton kö -
szö ni meg az április hónapban a
szolgálatot teljesítő polgárőrök
munkáját az egye sület vezető sé -
ge nevében Mezőfi Ferenc, Bag
Polgárőrség Egyesület elnöke.

hívható nAppAl,
parti napokon éjjel is.

l Alapdíj: 400 Ft
l út díj: 250 Ft/km
l Várakozás: 50 Ft/perc

Aszód

06 20 48 85 910

Noskó  isTván
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Minden kedden 
és pénteken:

BAG – Gödöllői eAc 3 - 1 (0 - 1)
Bag, 150 néző. Vezette: Zsiga G. /6; 5/ (Suscsák j., Szabados B.)
BAgi TC ’96: Endrődi P. 0 – Nyári G. 8, Szénási I. 8, Hajdu P. 8,
Kolompár L. 8 (Szűcs T. 0, 90. p.) – Nagy P. 7, Hegedűs K. 8 (Boda
j. 0, 87. p.), Tóth R. 7 (Sármány V. 6, 39. p.), Csernyák T. 8 – Nagy
B. 9, Maros Sz. 8. Edző: Simó László.
gÖDÖllŐi EAC: Lukács d. 5 – Horkay L. 4, Lőrinczy Z. 4,
Somogyi A. 5 (Barkóczi Á. 5, 55. p.), Kovalovszky L. 5 – Somogyi
Sz. 4, Czuczor A. 4 (Busai B. 0, 73. p.) Szlovák P. 5, Szilágyi K. 5
(Müller P. 6, 59. p.) – Angyal Z. 4 (Vitárius T. 0, 87. p.), Menyhárt
P. 5 (Kurunczi d. 0, 78. p.). Edző: Sztriskó István
gÓl: Maros Sz., Hegedűs K., Nagy B., ill. Szilágyi K.
SÁRgA lAP: Szénási I., ill. Lőrinczy Z., Kovalovszky L., Szlovák
P., Szilágyi K., Busai B. 
SiMÓ lÁSzlÓ: Nagyon küzdelmes találkozón vagyunk túl. Már
az első 20 percben el kellett volna döntenünk a három pont sorsát,
de nem sikerült, csak a szünet után. Gratulálok a csapatnak a
győzelemhez!
SzTRiSKÓ iSTVÁN: A második félidőben súlyos egyéni hibákból
kaptuk a gólokat, ezért nem sikerült a pontszerzés. Nem a játék ve -
zető hölgy miatt veszítettünk, de nem lehet engedni, hogy a bagi
játékosok trágár beszólásait egyszer se torolja meg, miközben min-
ket megszór öt sárga lappal. A jegyzőkönyvben eggyel több sárga
lap szerepel, mint amennyit a pályán kiosztottak.

moGyoród – BAG 0 - 4 (0 - 1)
Mogyoród, 50 néző. Vezette: Balogh I Z. /8; 7/ (Krausz G.,
Ribiánszky P. B.)
MOgyORÓD KSK: Ribai R. 5 – Bálányi G. 5, Puskás Zs. 4,
Kolumbán L. 5, Vasáros d. 4 – Kollár Zs. 4, Márity M. 4 (Bereczki
A. 0, 82. p.), Pásztor M. 4 (Nyárádi Z. 0, 74. p.), A. Papadopoulusz
4 – Albert Á. 4, Szabados P. 4 (Kurucz P. 0, 61. p.). Edző: dukon Béla.
BAgi TC ’96: Endrődi P. 7 – Nyári G. 8 (Gergely M. 0, 77. p.),
Szénási I. 8 (Szűcs T. 0, 82. p.), Hajdu P. 8, Kolompár L. 8 – Nagy
P. 9, Hegedűs K. 9, Budai K. 8, Csernyák T. 8 – Nagy B. 8 (Boda
j. 0, 82. p.), Maros Sz. 9 (Sármány V. 0, 71. p.). Edző: Simó László.
gÓl: Budai K., Nagy P., Maros Sz., Nagy B.
SÁRgA lAP: Ribai R., Bálányi G., Puskás Zs., Albert Á.
DuKON BélA: Sajnos az utóbbi hetek jó teljesítményét nem tud -
tuk megismételni. Szétesően, nagyon gyengén futballoztunk, meg -
ér demelten nyert a Bag. 
SiMÓ lÁSzlÓ: Ezen a napon azt játszottuk, amit tudunk. Na -
gyon jó játékkal sikerült győznünk, büszke vagyok a játékosaimra!

BAG – iklAd 1 - 1 (0 - 1)
Bag, 300 néző. Vezette: Budai B. /8; 8/ (Kara P., Szigecsán N.)
BAgi TC ’96: Endrődi P. 7 – Nyári G. 8, Szénási I. 7 (Sármány V.
6, 39. p.), Hajdu P. 7, Kolompár L. 6 (Boda j. 0, 85. p.) – Nagy P.
8, Hegedűs K. 8, Budai K. 8, Csernyák T. 7 – Nagy B. 7, Maros Sz.
8 Edző: Simó László.
iKlAD KFC: Gedei K. 7 – Mayer P. 6, Hegedűs Cs. 6, Styevkó G.
5, Hajdú S. 6 (Blaubacher B. 0, 77. p.) – Laukó M. 8, Kékesi R. 6,
Fülep N. 6, Vaigel G. 6 – Bartha M. 6 (Véghelyi Cs. 6, 57. p.),
Ecker B. 6 (Pálházi L. 0, 88. p.). Edző: Kis László. 
gÓl: Hegedűs K., ill. Laukó M.
SÁRgA lAP: Nyári G., Hajdú P., Kolompár L., Csernyák T., Nagy B.,
ill. Hegedűs Cs., Styevkó G., Kékesi R., Bartha M., Hajdú S., Ecker B.
SiMÓ lÁSzlÓ: Igazi rangadót láthattak a nézők, a csapatok kitet-
tek magukért. Gratulálok a srácoknak, hogy fejben ott voltak a
pályán, és el tudták viselni az ellenfél férfias játékát, mert amit ők
csináltak, az tudatos volt és nagyon jól művelték. Gratulálok az Ik -
lad nak is! El kell ismernem, hogy nekik is megvoltak a helyzeteik,
így igazságosnak tartom az ikszet.

– Rögtön az elején alakulhatott volna máshogy is a mérkőzés...
– S.l.: Igen, volt egy remek lehetőségünk az első percekben, ami
sajnos kimaradt. Ha az energiánkat nem arra kellett volna fordíta-
nunk, hogy küzdünk az egyenlítésért, akkor meg is nyerhettük
volna ezt a meccset.
– Mit kért a félidőben a csapattól?
– S.l.: Annyit, hogy higgadjunk le és játszunk nyugodtan. A labda -
bir toklás már az első félidőben is 60–40 százalék volt a javunkra,
folyamatosan támadtunk, az ellenfél egyszer jött át a mi térfelünkre
és rögtön gólt is szerzett. Kiemeltem, hogy próbálkozzunk a
széleken felvinni a labdát, és legyen sok átlövés. A második félidő
20. percéig át sem jöttek az ikladiak a térfelünkre, végig tízen
védekeztek hátul. Nem véletlen, hogy a bajnokságban ők kapták a
legkevesebb gólt, a játékosállományukkal ezt tudják jól játszani.

KiSS lÁSzlÓ: Első mérkőzésem volt ellenfélként, amióta eljöt-
tem Bagról, elég furcsa érzés volt. Rangadóhoz méltó meccset ját-
szottunk a bagi csapattal. Bár ők többet birtokolták a labdát, de a
helyzetek alapján nekünk kellett volna nyernünk a meccset, főleg a
második félidőben mutatott játékunk alapján. Laukó Milán élete
gólját rúgta 45 méterről úgy, hogy nem kapushiba volt. Ilyen
mérkőzésekből kéne sok a megyei fociban, amelyekre érdemes
kijönniük a szurkolóknak. Szeretnénk megköszönni a Bag szívélyes
vendéglátását, kiváló házigazdák voltak!
– Félig tele a pohár vagy félig üres?
– K.l.: Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az 5. percben volt egy
hatalmas fejese az ellenfélnek, amit a kapusunk bravúrral hárított,
de ha az bemegy, másképp is alakulhatott volna a mérkőzés.
Összességében reálisnak tartom a döntetlent.

verőce – BAG 0 - 0
Verőce, 100 néző. Vezette: Sinka Sz. /3; 6/ (Berki A., Hercegh K.)
VERŐCE SE: Koszta j. 7 – Rudolf M. 7–2=5, Udvari T. 8, Rudolf
G. 8, Müller A. 7 – Plachi A. 8, Legendás M. 6 (Bánfalvi S. 5, a
szünetben), debre G. 8 (dizmatsek E. 0, 72. p.), Siklósi M. 8 –
Bánáti G. 7 (Hannus B. 0, 78. p.), drajkó G. 7. Edző: Stedra Zsolt.
BAgi TC ’96: Endrődi P. 6 – Gergely M. 7 (Horváth Á. 0, 73. p.),
Szénási I. 6, Hajdu P. 6, Kolompár L. 6 – Nagy P. 6, Sármány V. 5
(Simó A. 0, 62. p.), Budai K. 6, Csernyák T. 6 – Nagy B. 5, Maros
Sz. 6. Edző: Simó László.
SÁRgA lAP: Udvari T., Rudolf G., Müller A., Siklósi M., ill. Haj -
dú P., Kolompár L., Nagy P., Budai K., Csernyák T.
KiÁllÍTVA: Rudolf M. a 42. p. (a játékvezető meg sér téséért).
HERBERT lÁSzlÓ, a Verőce utánpótláscsapatának edzője (Sted -
ra Zsolt edző távollétében): Nagyon jó mérkőzést játszottunk, igazi
rangadó volt az éllovasok között. A kiállítás után is mi uraltuk a
játékot, tíz emberrel is erőn felül teljesített a csapat egy nagyon jó
Bag ellen. Ha a játékvezető nem ,,nyúl bele” a meccsbe, nyer het -
tünk is volna, de ő sajnos azt hitte, hogy színházban van, és előjött
a szereplési mániája, emiatt paprikás lett a hangulat, a játékosok pe -
dig már csak egymással foglalkoztak a meccs helyett.
SiMÓ lÁSzlÓ: Ez elég férfias játék volt a hazai csapat részéről.
Nem játszottunk jól, kicsit tompák voltunk. Ezt a meccset em ber elő -
nyben meg kellett volna nyernünk, de nem bírtunk felpörögni még a
második félidőre sem, s mivel nem volt helyzetünk, így reális a dön-
tetlen. A sorsunk már nem a mi kezünkben van, hiszen a múlt héten
nem tudtuk megverni az Ikladot, meccsről meccsre fogyat kozunk a
sérülések miatt, ráadásul a sorsolásunk is nehezebb, mint riválisainké.
BAg a bajnokságban jelenleg a második helyet foglalja el. Hajrá BAg!

CSAK íGy TOVÁBB! HAjRÁ BAG!
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kiadó: bag Nagyközség
önkormányzata  
szerkesztők: könczöl Rita,
baczoniné Felszeghy katalin,
szabados Tamás
nyomdai munkák: prime print kft. 
megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon.
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu
kéziratokat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. A hirdetések tartal máért
felelősséget nem vállalunk.

impresszum

BIBLIAKÖR
INDUL BAGON!

CSALÁDI- 
ÉS GYERMEKNAP BAGON!

Az óvoda a Gyermekekért 
Alapítvány szervezésében:

május 24.

Az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a bagi
Dózsa György Művelődési Házba 2014. május 24-én szabadtéri rendezvényére, melyet a
bagi Szent András Plébánia és a Születés Hete szervezőivel közösen hoznak létre.

fő műsorok A nAGyszínpAdon:
10:00 Szabadtéri Szentmise a családokért a gyerekek közreműködésével
11:00 Megnyitó beszéd – Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
11:15 Fóris Mária írónő előadása: Női és férfi szerepek a házasságban – Ami éltet 

és összetart
11:45 Bemutatkozik a Házas Hétvége Mozgalom és a MÉCS Családközösség
12:00 Rajzpályázat eredményhirdetése – téma: Az én családom
12:10 Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom – A család egyensúlyának fenntartása,

karrier-család, az apák bevonása a gyereknevelésbe.
12:40 Általános iskolások műsora
13:10 Kisgyermekek elsősegélyben részesítése szülőként, pánikhelyzetek kezelése.
13:30 Gfellner Csilla pszichológus, óvónő – gyermeklélektan szülőknek: Ritmusok

szerepe és jelentősége a gyermekfejlődésben. Kintről befelé, bentről kifelé.
14:00 Nagypálné Szabó Tímea – TB ügyintéző: A magyar állam által biztosított 

családtámogatási rendszerek-, igénybe vehető támogatások és ellátások 
bemutatása kis-és nagycsaládosok részére.

14:30 Nagycsaládosok Országos Egyesülete – az élet és az anyaság tisztelete, 
a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, 
a nagycsaládosok egymást segítő közösségekké szervezése.

15:30 Iglice Óvoda vezetője bemutatója: a bagi óvoda nevelési rendszere.
15:45 Tündérvölgy bábszínház előadása
16:30 Muharay Elemér Népművészeti Egyesület műsora – táncház felnőtteknek 

és gyerekeknek.
17:00 Izgő-mozgó meseház

Gyermek- És csAládi proGrAmok A pArkBAn És pArkolóBAn:
Az Iglice Óvoda nevelői testülete kézműves foglalkozást tart kisgyermekek részére
sportjátékok nagyoknak az oratórium animátorai közreműködésével.
13:00 Sportverseny – (12 órától lehet regisztrálni)

kapcsolat: bagiovialapitvany@gmail.com

A proGrAm TámoGATói: Bag-Band Bt., kocka kft, Galgamenti kTv, Galga Televízió,
íródeák papírbolt, régió plusz Tv, 100 ft-os bolt – Bag, Hugital kft, Balázs Anikó 
látszerész, Géczy Bt., levendula Gyerekcipő – Gödöllő.

Az ételről és italról az 
Aredo étterem gondoskodik.

PIACTÉR, ARCFESTÉS, UGRÁLÓ
VÁ

R

A programváltozás jogát fenntartjuk!

A Sola Scriptura Bibliakör
ingyenes és ökumenikus, 

csak a Szentírásból merít. 

Szeretettel hívunk 
és várunk minden 8 és 14 év
közötti fiatalt, aki szeretné 

megismerni az igaz iSTENT
a Szentírás üzenetén

keresztül! 
„...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)

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 HIT HALLÁSBóL VAN, 
A HALLÁS PEdIG 
ISTEN IGÉjE ÁLTAL” 

(Rm10:17)

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)


