
a tartalomból

testvérvárosi kaland
Felejthetetlen napokat tölt -
hettek iskolásaink jó pár né -
met   országi városkában / 7.

varázslatos erdély
Több, mint 120 népzene- és
néptánckedvelő fiatal vett
részt a zabolai fesztiválon /9.

végre nyaralhatunk! 
Júliusban 20 hátrányos hely -
zetű gyermek utazhatott a
balatoni Zánkára  /10.

az 5. bagázs tábor
Ez a nyár sem volt ese mény -
telen a roma te le pen dolgozó
egyesület életében / 13.

ú

Önkormányzati választások 2014. október 12.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
307/E. § (1) bekez désében foglalt jogkörömben megállapí-
tom, hogy Bag településen

Polgármesterjelölt állításához 92 fő
egyéni listás jelölt állításához 31 fő
választópolgár ajánlása szükséges.

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXvi. törvény 307/e.
§ szerint „(1) az egyéni listás és az egyéni választókerületi
jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges aján-

lások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpol gár mester-
jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások
szá mát a területi választási iroda vezetője állapítja meg a
sza vazást meg elő ző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a vá -
lasz tópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást
meg előző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani.

(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé
kerekítve kell megállapítani.”

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi l. tv. 9. § (1), (3) bekezdése

Ó, mondd, te kit választanál...

20évesa

1394 –2014 XXI. évf. 9. sz.  l 2014. szeptember l ingyenes kiadás
Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja
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ú szerint „egyéni listás, illetve egyéni választókerületi kép vi se lő -
je lölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak
legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

(3) Polgármesterjelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település válasz tó -

polgárainak legalább 3%-a,

b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál
kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,

c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500
választópolgár jelöltnek ajánlott

a központi névjegyzék 2014. augusztus 15. napi adatai
alapján Bag településen a választópolgárok száma 3038 fő volt.

1. TÓTH GÁBOR
2. BALÁZS JÁNOS
3. JAMRIK LÁSZLÓ
4. TÓSZEGI LAJOS

SORSOLÁS SZERINTI  POLGÁRMESTER JELÖLTEK NEVE

SORSOLÁS SZERINTI KÉPVISELŐ-JELÖLTEK NEVE
1. DÉNES MIKLÓS
2. SIMA JÓZSEF
3. MONDOK ERVIN
4. KATONA ERVIN
5. BALÁZS JÁNOSNÉ  TASNÁDI MARGIT
6. GYARTMATINÉ DR BALATONI GYÖNGYIKE
7. TÓSZEGI LAJOS
8. MEZŐFI FERENC
9. ANTAL ISTVÁN LÁSZLÓNÉ

10. VARGA ANDRÁS
11. POVÁZSON ISTVÁN
12. DELI JÓZSEF
13. BALÁZS JÁNOS
14. PINTÉR BALÁZS
15. FENYVESI LÁSZLÓ
16. BALÁZS ZSOLTNÉ
17. GYÓNI JÁNOS
18. DR PÉTER MIHÁLY

1. VIDÁK TIBOR
2. KANALAS MIHÁLY
3. LAKATOS ISTVÁN
4. KANALAS ERVIN
5. BERKI GYULA
6. AJTAI PÁL

SORSOLÁS SZERINTI ROMA NEMZETISÉGI JELÖLTEK NEVE

2014. szeptember 08-án, 20:00 órakor megtörtént a Helyi Választási Iroda nyilvános sorsolása:

Bognár Józsefné
Hvi vezető
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az Önkormányzat hírei

Bag Nagyközség önkormányzat képviselő-testülete
2014. augusztus 28-án rendkívüli ülés tartott, ahol a
következő határozatokat hozta:

a képviselő-testület elidegenítési tilalmat rendel el az
ön kor mányzat tulajdonában lévő területeire 2015.
október 31-ig.

Bag nagyközség önkormányzatának képviselő-
testülete elf  o gadta a Turai Társulási Tanácsnak köz -
ponti orvosi ügyeletének 2013. évi működéséről szóló
beszámolóját.

a képviselő-testület támogatja a római katolikus
egyház közösség kivilágítási kérelmét a templomra és a
plébániára, mely  re a helyhatósági választások után
térnek vissza.

a képviselő-testület az alábbiak szerint elfogadta a 2014-2019
választási ciklusra a Helyi Választási Bizottságot:
katona andrás Bag, szent imre u. 14. tag
szabóné lászló teréz Bag, szent imre u. tag
torda Jánosné Bag, istván u. 23/a tag
nagy tiborné Bag, szőlő u. 8. póttag
sára tiborné Bag, szent andrás u. 98. póttag

a képviselő-testület az alábbiak szerint elfogadta a 2014–2019
választási ciklusra a Szavazat Számláló Bizottsági tagot, póttagokat.

(1. szavazókör – polgármesteri hivatal)
tóth istvánné (tóth árpád 2.) tag
sibakné Horváth terézia (sallai u.9.) póttag

(2. szavazókör – művelődési ház)
szabó Benjáminné (rózsa F.13.) póttag

(3. szavazókör – óvoda)
kovács istvánné (Jókai u. 45.) póttag

A NIF zrt. tájékoztatása szerint a
közbeszerzésen nyertes kivitelező
cég szeptember 8-án átvette a kivi -
telezési terveket, és ezzel hivatalosan
is megkezdődhet végre a 3-as út kör-
forgalmának kivitelezése!

sajnos a kisajátítási eljárás lezárulta
előtt a földjeikre rálépést nem en ge -
dé lyező 16 ember „jóvoltából” a
mun kákat nem tudták a tervezett
június 1-jei határidővel elkezdeni (és
au gusztus végére befejezni), így idén
már csak a közmű-kiváltások készül -
het nek el. az amúgy is ve szé lyes
csomópontban ugyanis az őszi-téli
csúszós útviszonyok mellett nem
lehet balesetmentesen elkeríteni az
éppen épülő negyed körforgalmi
köröket.

a számtalan érintett közmű ki vál -
tá sa után a tényleges építési munkák,
az az a körforgalom fizikai meg va ló sí -
tása 2015 tavaszán kezdődik el.

a munkálatok miatti forgalom -
kor lá  tozásokért, apróbb kelle met len -
sé gekért minden arra közlekedőtől
el né zést kérünk, és kérjük, hogy a
cso mópontot fokozott figyelemmel
közelítsék meg!

Benedek Miklós
műszaki előadó

valami elkezdődött…
HíREK A KÖRFORGALOMRÓL
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Az óvoda
az óvodában az építészeti felújítás szinte teljesen elkészült.
kész az új hőszigetelés, annak színezése, a lábazat és a padlás
hőszigetelés is. Beépítésre kerültek az új hőszigetelt nyí lás -
zárók (külső-belső párkányozással), és helyükre kerültek a
radiátorok, fűtéscsövek nagy része is.

a hőközpont (hőszivattyú) bekötése, beüzemelése van már csak
hátra, illetve pár kisebb javítási-pótlási munka, melyet a ki vi te -
lező folyamatosan készít el. a belső festésért, glettelésért kö szö -
net illeti azt a pár szülőt, akik hajlandók voltak segíteni az óvoda
szépítésében, az óvó néniket és dajkákat, az óvoda gondnokát és
az önkormányzat által biztosított szak embereket!

A művelődési ház

a művelődési ház is megkapta körbe a hőszigetelését és a szí ne -
zését, kívülről már „csak” a lábazat hiányzik. a belső hőszigetelő
mun  kák is nagyrész kész vannak, és itt is lassan „besárgulnak” a
falak. Beépítésre kerültek a nyílászárók, külső-belső párkányo -
zás sal, és természetesen kész van már az összes tető is.

Újvári József és társa pedig glettel, gipszkarton lábazatot épít,
kifesti szinte az egész művelődési házunkat, sőt még a homlokzat
feliratát is elkészítik. nagyon sok olyan munka van, ami a
pályázatba nem fért bele, így ezt önerőből kell megvalósítanunk.

a művelődési ház dolgozói például felújítják a volt büfé helyiség
álmennyezetét. a művelődési házunkban még sok a tennivaló,
az építési munkákat be kell még fejezni, a kisebb-nagyobb hi -
bákat kijavítani, a fűtési rendszert készre szerelni és be üze mel -
ni, de a kivitelező ígéretet tett rá, hogy a szeptember 25-i ün -
ne pélyes átadóra mindennel elkészülnek majd.

A tornacsarnok

a tornacsarnokban – mint már írtam – kész az új ener gia -
takarékos világítás, a tető és a falak hőszigetelése, színezése, a
lá bazat pedig készül. Jelen pillanatban párhuzamosan dolgoz-
nak még az ablakosok az új nyílászárók beszerelésén valamint
a fű tés szerelők is.                                          Benedek Miklós

ÁLLAPOTJELENTÉS A FALUNKBAN TÖRTÉNŐ FELÚJíTÁSOKRÓL

A hőtechnikai pályázatunkhoz 
az Új Széchenyi Terv keretében 

27 949 890 Ft vissza nem
térítendő önerő-támogatást

nyert Önkormányzatunk.
Ez azt jelenti, hogy a több, mint
bruttó 200 milliós felújításaink

nagyjából 1,8 millió forintba 
fognak csupán kerülni

nagyközségünknek!

vissza nem térítendő 
Önerő-támogatást nyert 

Önkormányzatunk!
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a bagi iglice napkÖzi otthonos óvoda hírei

Amikor ez a cikk megjelenik, már csak mosolyogni fogunk
a nyári felújítás emlékein, és örülünk a csodálatosan szép
óvodánknak.

az intézményben az elmúlt évtizedekben is
történtek felújítások, modernizálások, de az
idei volt a legtöbb területet érintő. az
energetikai pályázat során 10 cm-es
kül ső hőszigetelést, az óvoda épü le té -
nek teljes homlokzata pedig ne mes
vakolatot kapott. Új nyílászárók
kerültek a régiek helyére. 

teljes fűtés korszerűsítést vé -
geztek, mely nek működtetése során
lehetővé vá lik az alternatív ener -
giafelhasz ná lás. a padlás szigetelése is
megtörtént. 

néhány dolog továbbra is meg va -
lósításra vár, remélhetőleg, a közel jö vő -
ben, módunkban áll azokat pótolni.

több szülő társadalmi munkában jött segíteni a csopor-
tokat kifesteni: Katona Zsolt és felesége festette ki a kutyás
csoportot, Lengyel István a méhecskést, Hrúz Tamás a sünist,

katona levente az ablakok körüli glettelésben segített,
Bartók Zoltán és Újvári József pedig több helyi ség

festésében vett részt. az önkormányzat dol-
gozói is besegítettek az utolsó napokban az

óvoda festésébe, de az óvoda több dolgo-
zója is kivette a részét a munkálatokból:
csoportokat festettek és lábazatot.  

az óvoda dolgozói erőn felül
végezték a feladatokat az óvoda meg -
szé pülésének érdekében. igye kezni kel-
lett, mert a munkálatok elhú zód tak.
köszönjük odaadó mun ká jukat.

ezúton köszönünk meg minden
önzetlen segítséget és támogatást az

óvodás gyermekek és a dolgozók nevében.
Kovács Istvánné 

óvoda vezető

„örülünk a csodálatosan szép óvodánknak”

Forog a kamera
sokszor hallani tévések, filmesek szájából, mikor indul a
felvétel, hogy forog a kamera. Ugyanakkor azt látjuk, hogy
a kamera igen biztosan ül az operatőr vállán vagy állványán.
Feltehetően a nosztalgia is belejátszik ebbe a kifejezésbe,
amikor filmtekercsre vették fel a megörökíteni kívántakat.
régen valóban forgós volt, ha nem is a felvevőgép, de a
film tekercse forgott és a film „kockái” egymás után,
megfelelő ütemben kerültek az objektív mögé, hogy az

azon átlépő fény nyomot hagyjon a film fényérzékeny
emulzóiójában. tudom, egyszerűbb a kifejezés, hogy a
kamera forog, de az ég szerelmére, hát nem forog(!)
„Birizgálja a csőrömet” ez az értelmileg zavaros kifejezés,
annak pongyolasága.

talán lehetne használni: indul, indultam, vagy megy
(mármint a felvétel). a kamerát meg ne forgassák, mert
vagy az szédül el, vagy az operatőr.

Giczi Rudolf

csak úgy FüstÖlgÖk magamban...
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a bagi arany Já nos ál ta lá nos is ko la hírei

Tanévnyitó ünnepségünk alkalmával
szeretettel köszöntöm az iskolai élet
valamennyi szereplőjét. köszöntöm
kollé gái mat, akik már augusztusban is
sokat tettek azért, hogy a 2014/15-ös
tanév zökkenőmentesen elinduljon. 

köszöntöm a szülőket is, akik támogatására egész évben számí-
tunk. szeretettel köszöntöm a gyerekeket, akik az iskolai lét
minőségét leginkább befolyásolni tudják. az ő eredményeik,
viselkedésük az, ami leginkább meghatározza az idegenekben a
Bagi arany János általános iskoláról kialakult képet. 

külön köszöntöm az elsősöket, akik reményeim szerint év
végére valamennyien rendelkezni fognak azzal a tudással, ami
megfelelően megalapozza további tanulmányaikat és életüket. 

köszöntöm a működtető önkormányzat képviselőit, kü lö -
nö sen Tóth Gábor polgármester urat, akik gondoskodnak
arról, hogy megfelelően kényelmes körülmények között vé -
gez hessük napi munkánkat.

köszöntöm az egyházak képviselőit, akik a hit és erkölcs -
tan oktatást végzik iskolánkban.

remélem, nemcsak velük, hanem a fenntartó klik (kle -
bels berg intézményfenntartó központ) aszódi tan ke rületével
is sikerül továbbra jó napi kapcsolatban lennünk. 

Nyári események
4 tábort is szerveztek kollégáim: Szalai Zoltán tanár úr Hor -
vát országba, Szekeresné Fercsik Anna tanárnő a Balatonra,
Nagy né Bakti Zsófia tanárnő pedig németországba és er -
délybe szervezett táborozást tanítványainknak. 

a horvátországi út esetében Tóth Vivien apukájának, Tóth
Zsoltnak köszönhetjük a gyerekek szállítását. a német és az
erdélyi út kapcsán pedig a malsfeldi és a zabolai testvérvárosi

kapcsolatainknak tartozunk köszönettel, hiszen a teljes kint
létünket ők finanszírozták. ezt ezúton is köszönjük nekik.
mindent megtettek azért, hogy valamennyien jól érezzük
magunkat. 

idén nyáron is történt helyi felajánlás: kitömött ma da -
rakat, emlős preparátumokat kaptunk Dallos Daniella és Do -
minik nagymamájától kodó Bélánétól. 

szintén a szünetben történt, hogy elkezdték a dózsa györgy
művelődési Ház és az iglice napköziotthonos Óvoda mellett
a tornacsarnokunk felújítását is. várhatóan szeptember 25-én
lesz az ünnepélyes átadás. addig a testnevelésórákat sajnos a
tantermekben, a folyosókon illetve az udvaron kell
megtartanunk. de megéri, ha októbertől egy korszerűbb, me -
legebb csarnokot vehetünk birtokba. köszönjük Bag nagy -
község önkormányzatának, hogy ránk is gondoltak.

Fontos tudnivalók a tanévre 
a gyerekeknek a házirend szerint továbbra is tilos mobiltele-
font hozni az iskolába.

az iskolai dokumentáció szerint 5 leckehiánynál tantárgyi
elégtelent lehet kapni, ami aztán a félévi és év végi tantárgyi
érdemjegybe is beleszámít.

„Hinnünk kell, Hogy van értelme   



továbbra is nagyon komolyan kell venni a hiányzások
igazolását, hónapokkal később már nem áll módomban elfo-
gadni az igazolásokat. a törvényi szabályozás nem változott a
tavalyihoz képest.

a törvény értelmében idén is 16 óráig kell az iskolában
tartózkodni. Ha a szülő szeretné, hogy a gyermek előbb haza-
menjen, ezt kérelmeznie kell. természetesen ehhez csak akkor
fogok hozzájárulni, ha a gyermek otthon rendesen elkészíti a
leckéjét. 

a tanulószobai, napközi, étkezési, szakköri igényeket a
formanyomtatványokon kell kérni. 

ebben a tanévben már 2 évfolyamon lesz iskolaotthonos
osztályunk, mely nemcsak a mi, hanem a szülők munkáját is
nagymértékben megkönnyíti.

idén is lesz az egyházak által szervezett hit- és erkölcstan és
a pedagógusok által oktatott erkölcstanoktatás. iskolánkban a
katolikus, a református, az evangélikus egyház és a Hit
gyülekezete kíván részt venni a hitoktatásban.

nagy könnyebbség, hogy az elsősök és a másodikosok tan -
könyveiért nem kellett fizetni. az ingyenes tankönyvek viszont
továbbra is az iskola tulajdonát képezik, nagyon kell rájuk
vigyázni. a szülők, ha saját példányt szeretnének, a kello
webáruházában térítési díj ellenében megvásárolhatják azokat.

idén a fizikaoktatást utazó pedagógussal fogjuk meg ol -
dani: Gyenes László fog átjárni Hévízgyörkről fizikát tanítani.
Heti 6 fizikaórája lesz nálunk.

a meghirdetett gyógypedagógus álláshelyre még nem
jelentkezett senki. továbbra is várjuk a jelentkezőket.

szeptember elsejétől mindannyiunk számára megváltozik
az élet. a nyári feladatok kiegészülnek az iskola min den nap -
 jaiban jelentkező feladatokkal. tele vagyunk félelemmel,
aggodalommal, várakozással. lesznek nevetések, sírások, lesz
lazaság és lesznek erőlködések. Hinnünk kell, hogy van ér tel -
me a munkánknak, nem veszíthetjük el a lelkesedésünket. mert
azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy igazán megbecsül-
ni, igazán örülni csak annak tudunk, amiért megdolgozunk. 

a pedagógusoknak el nem fogyó türelmet és igazságossá-
got, a gyerekeknek kitartást és bajtársiasságot, a szülőknek,
támogatóknak mindenre elég időt és rendíthetetlen bizalmat
kívánok!

Hiszem, hogy együtt csodákra leszünk képesek, és minden
akadályt le tudunk győzni. 

Szásziné Győri Éva
igazgató
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Felejthetetlen napok németországban

      a mUnkánknak...”

Nyáron már ötödik alkalommal vehettek részt iskolánk
ta nu  lói a németországi testvértelepülésünk által szervezett
tá bo rozáson.

a tanévzáró ünnepség után 20 órakor indultunk a dózsa
györgy művelődési Ház elől.

a hosszú utazást nagyon jól bírták a tanulók, az idő
múlását egy-két jó film megnézése segítette.

másnap reggel 9-re érkeztünk meg Beiseförthbe, Fried -
helm kürpick úrhoz, akinél a szállásunk volt. vendéglátóink
reggelihez terített asztallal vártak bennünket, majd megismer-
hettük a részletes programot.

délután rövid túra után érkeztünk elfershausenbe, ahol a
helyi lövészegyesület meghívásának tettünk eleget. a gyerekek
megtekintették az evengélikus templomot, melynek egyik
nevezetessége a hívők által készített homokkép. ezt a tech-
nikát a gyerekek is kipróbálhatták, elkészíthették saját kis
homokképeiket.

ezután következett a lövészet, természetesen igazi fegy -
ve rekkel. mivel mindenki fáradt volt, korán nyugovóra tér -
tünk. a reggeli előkészítése, terítés mindennap a kü lön bö ző
csoportok feladata volt. érdekes programnak ígérkezett a
gyár látogatás a melsungeni B. Braun cégnél, ahol gyógyásza-
ti se gédeszközöket gyártanak a világ sok országa számára ro -
botok segítségével. 

a délutánt városnézéssel és fagyizással töltöttük.
szombaton kassel volt a célállomás, ahol természetesen

megtekintettük a „Herkules”-t, gyönyörködtünk a kilátásban,
majd a „löwenburg” következett. a szabadban elfogyasztott
ebéd mindenkinek nagyon jólesett. étkezés után elmentünk a
grimm múzeumba, ahol a jelmezeket is felpróbálhatták 
a gyerekek. este feladatmegoldás, játék következett, de le he tő -
ség volt megnézni a foci vB egyik érdekes mérkőzését is. akit
a meccs nem érdekelt, azokkal elmentünk a közeli játszótérre.

vasárnap, reggeli után malsfeldbe mentünk a falu neve -
zetes épületeinek felkutatására és megismerésére.
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szerencsére a településen egymáshoz közel helyezkednek
el a középületek: óvoda, iskola, községháza stb. a gyerekek
csoportokban keresték a fontosabbb épü leteket, közben
lehetőségük volt a helyiekkel rövid beszélgetésekre is.

Nyerges Lászlónál és Eszternél palacsintával vártak min-
ket: a palacsintakészítésbe lelkes lányaink is beszálltak, de kel-
lett is, mert eszter rengeteg tésztát bekevert, mi pedig majd-
nem két focicsapatot is kitettünk.

a gyerekek kis műsorral kedveskedtek a házigazdának:
Betti és Orsi felolvasást tartottak nyerges lászló édesapjának
verseiből; Gergő elmondta a vidámballagáson nagy sikert ara -
tott zengő ábécét; Boti előadta az énekét; Julcsiék bagi nép-
dalokat énekeltek; majd a gyerekek egy része táncra is perdült.

a délutánt a focipályán töltöttük, ahol a németországban
élő – és focizó – magyar fiatalokkal és egy kortárs csapattal
fociztak a gyerekek. meglepő (és jóleső érzés) volt, hogy az
ottani magyarok – fiatal fiúk, lányok, – odajöttek, ahol éppen
voltunk, csak azért, hogy magyar szót halljanak, és az itt ho -
niakról érdeklődjenek. annyira örültünk egymásnak, mintha
ezer éve ismerősök lettünk volna.

Hétfőn melsungenben megnéztük a várost, majd fagyiz-
tunk. egy olasz étteremben pizzát ettünk. a nap hátralévő
részét egy sportcsarnokban töltöttük, ahol focizni, pingpon-
gozni és labdázni lehetett.

vacsora után a szokásos teendőket meg-megszakította a
feladatok elvégzése (naplóírás, feladatok megoldása) és a játék.

kedden knüllwaldba utaztunk, ahol a helyi polgármester,
Jörg Müller úr köszöntött bennünket, majd megtekintettük a
vadasparkot.  nagyon élveztük a parki sétát, amit gyakorlatilag
állatok társaságában tettünk meg, hiszen az őzikék nemcsak
elméletben, hanem a valóságban is a kezünkből ettek és min-
denhová követtek bennünket. a vadasparkban ebédeltünk,
majd a bobozás volt a következő program a silbersee-nél. 

szerda a visszaindulás napja. tettekkel és lélekben is a haza -
útra készültünk. reggeli a szálláshelyen, ebéd a kempingben,
úticsomag elkészítése, pakolás, rendrakás. megtekintettük a
meseparkot, majd egy kis lazítás a játszótéren és indulás haza. 

mindannyiunk nevében köszönöm a szervezőknek, a fel -
aján lóknak, és a támogatóknak ezeket a felejthetetlen na po -
kat: Herbert Vaupel Malsfeld polgár mes terének, Nyerges
lászlónak és feleségének: Eszternek, Friedhelm kürpick
(szállás), karin Reich mannak (ho mokkép), karl-Heinz
Reichmannak (lövészet), B. Braunnak (üzemlátogatás),
Friedchen langange-nak (bob jegyek, gumicukor), jörg
Müllernek knüllwald pol gármesterének (vadaspark), a
Német Mals feldi Baráti Egye sü letnek (Freund schaft sverein in
Malsfeld) és Nagyné Bakti zsó fia tanárnőnek!

szaszieva.hupont.hu

ú
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Testvértelepülésünk, zabola önkormányzata a minden év -
ben náluk rendezett népzene- és néptáncfesztiválra hívta
meg a bagi kisdiákokat. Ezen a héten nagy volt a sürgés-
forgás, hiszen nemcsak Bagról, hanem Aradról és Buda -
pestről több, mint 120 népzene- és néptánckedvelő fiatal
érkezett a fesztiválra. Augusztus 5–9-ig felejthetetlen na -
pokat tölthettek a gyerekek és kísérőik zabolán, Erdélyben.

az alábbiakban egy résztvevő kisdiák élménybeszámolóját ol -
vas hat ják: ,,tizenkét órányi utazás után érkeztünk meg egy er -
dély ben lévő kis településre: zabolára. itt vacsorával és egy
kisebb megnyitó ünnepséggel fogadtak minket, illetve a táborba
ér ke ző ket. mindennap volt tánctanítás, sóvidéki táncokat
sajátíthattunk el, illetve Nyitrai Mariann gyönyörű népdalokra
tanított meg bennünket. ezenkívül egyéb prog ra mok ban is részt
ve het tünk: meglátogattuk az ún. tündérvölgyet, a fo lya ma to -
san for tyo gó Pokolsarat, illetve a komandó ne ve zetű he gyet,
mely ré gen a magyar-román országhatár része volt. a zá róesten
Angyal Virág és Varga Kyra népdaléneklésükkel kép vi selték a ba -
g iakat. a visszafelé úton néhány erdélyi ne ve ze tes sé get is meg -
 látogattunk, mint például a kopjatemetőt és a pa raj di só bá nyát.
Fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tér tünk vissza a
varázslatos erdélyből szombat éjszaka ti zenegy órára.” Sz.R.

Főszerepben a néptánc és a népzene volt
a tábor szombatig tartott, és az itt eltöltött napok alatt számos
tevékenység történt. a református templomkertben, valamint
a házaknál elszállásolt vendégeknek rendszeresen főztek a sza-
kácsok. a rendezvény természetesen a néptáncról és nép ze né -

ről szólt, ezekben pedig nem volt hiány, ugyanis a haladóknak
Tőkés Zsolt és Tőkés Edit (Háromszék táncegyüttes), míg a
kezdőknek Both László és Kádár Hanga (gyöngyharmat nép -
tánc együttes) oktatták a táncokat, amelyeket ezúttal a sóvidé-
ki koreográfiából merítettek. 

a kicsiknek gyerekfoglalkozást tartottak a Csángó nép raj -
zi múzeumban, valamint a művelődési házban, velük Nyitrai
Marianna és Lőrincz Hortenzia foglalkozott. Jelen voltak még
a karosi turul Hagyományőrző egyesület tagjai is, akik jurtát
állítottak, valamint a hun szokásokat és az íjászatot ismertették
meg az érdeklődőkkel.

Népszerű volt az íjászbemutató
Csütörtökön a petőfalvi szaunához látogattak a vendégek, a
fesztiválba bekapcsolódó helyiek is. tíz szekérrel, zenészekkel,
köztük Ábri Bélával, valamint Nyitrai Tamással és társaikkal
tettek látogatást a szaunához egy közös bográcsozás, mulatság
erejéig. este pedig a mikes-kastély kertjében léptek fel, ahol a
Chowdhury-mikes család töltötte be a házigazda szerepét.

Petőfalván vidám hangulatban
Pénteken a zabolai művelődési házban tartották a gálaműsort,
ahol Ádám Attila polgármester a zabolai önkormányzat ré szé -
ről emléklappal ajándékozta meg a résztvevőket, köszönetét
fe jezve ki a község hírnevének öregbítése érdekében tett fá ra -
do zásaikért, ugyanakkor dicsérettel illette a szervezőket, amiért
ilyen színvonalas, s egyre népszerűbb, ha gyo mány te rem tő ren-
dezvényt honosítottak meg itt. köszönet a szervezőknek!

www.hirmondo.ro

a varázslatos erdélyben jártunk…



2014. nyarán a kistérségi gondozási
központ, a Magyar Nemzeti üdülési
Alapítvány családsegítő és gyermek jó -
léti szolgáltatást nyújtó intézmények
szá  mára kiírt pályázatát elnyerte,
ezáltal lehetőség adódott 20 hátrányos
helyzetű gyermek nyári táboroztatását
megszerveznünk. 

a gyermekek a kistérség településeiről
kerültek kiválasztásra annak alapján,
hogy a gyermekjóléti szolgálat alapel-
látásban, vagy védelembe vétel kere té -
ben gondozza a családot (a 10 tele pü lés -
ről 2-2 fő). a tábor 2014. július 20–25-ig
került megrendezésre a zánkai erzsébet
tábor területén. a gyerekek felügyeletét
két fő kísérő látta el. 

az erzsébet táborban különböző
programokkal tették felejthetetlenné a
gyermekek mindennapjait, pl. városné -
zés, színház, tábori olimpia, stran dolás,
kézműves programok, bátorságpróba,
táncház, koncert, ki mit tud… a tábor
szervezői nagy hangsúlyt fektettek a
mindennapi sporttevékenységek, reg geli
torna és az extrém sportok megis-
mertetésére. részt vehettek a gyerekek
falmászásban, labdajátékokban, ügyes -
ségi – és memóriafejlesztő foglalkozások -
ban. a kultúra jegyében a Bab társulat
vicces komédiáját csodálhattuk meg
Csülök Cucu részvételével, amit a gye re -
kek nagy érdeklődéssel tekintettek meg.  

a táborzáró ünnepségen, a különféle
versenyeken helyezést elért gyerekeket
oklevéllel és éremmel jutalmazták,
szerencsére közülünk többen értek el
szép eredményeket: 
w Pápai Bernadett (tura): ki mit tud 1.

helyezés (vers és próza kategóriában),
távolugrás 2. helyezés

w Danis Rebeka (iklad): ki mit tud 3.
helyezés (vers és próza kategóriában)

w Piroska Viktor (domony): távolugrás
1. helyezés. 

w Szabó Sándor (vácszentlászló): távol -
ugrás 2. helyezés. 

w Gódor Erik (zsámbok): távolugrás 3.
helyezés.

w Piroska Richárd (domony): Ugráló kö -
tél 2. helyezés 

w kötélhúzás 11 év alatti vegyes
kategóriában 2. helyezés: Szabó Csen -
ge vácszentlászló, Tompek Tímea,
Kátai Georgina galgahévíz, Piroska
Richárd domony, Jónás Dániel Bag,
Danis Martin iklad.

w kötélhúzás 11 év feletti fiúk kate gó -
riában 3. helyezés: Piroska Richárd,
Piroska Viktor domony, Jónás Dániel
Bag, Danis Martin iklad, Gohér
László Hévízgyörk.

A táborban résztvevő gyerekek: 
1. Pápai Bernadett – tura
2. Petióky noémi – tura
3. gódor erik – zsámbok
4. gódor zsombor – zsámbok
5. szabó Csenge – vácszentlászló
6. szabó sándor – vácszentlászló
7. tompek tímea – galgahévíz
8. kátai georgina – galgahévíz
9. gohér lászló – Hévízgyörk

10. dimák lászló – Hévízgyörk

11. Jónás dániel – Bag
12. oláh noémi – Bag
13. tárczi vivien – aszód
14. tárczi anna – aszód
15. kovács luca – kartal
16. kovács lili – kartal
17. danis rebeka – iklad
18. danis martin – iklad
19. Piroska viktor – domony
20. Piroska richárd – domony

Kísérők és a cikk szerzői: 
1. Kocsis Katalin gyermekjóléti szol gá -
lat családgondozója (Bag és Hévízgyörk
településről)
2. Berdó Lívia Családsegítő szolgálat
családgondozója (Bag településről).
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végre nyaralHatUnk!
ERZSÉBET TÁBOR ZÁNKÁN
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5. Bagázs tábor
2014 nyara sem volt eseménytelen a bagi romatelepen dol-
gozó BAgázs közhasznú Egyesület életében. 

a nyarat mi más is indíthatná, mint az iskolai év lezárása, így
a Bagázs iskolájában, az iksz-ben is megtartottuk a már
hagyományosnak számító évzárónkat. a heti 14 alkalommal
tartott foglalkozások 60 általános iskolást értek el, 19 támo-
gató és 26 középiskolás segítségével. az évzárón minden kis-
diák megkapta a jól megérdemelt jutalomkönyvét, majd a
csoportok egy rövid előadással búcsúztak a tanévtől. 

leglelkesebb önkénteseink nyáron sem lustálkodtak: heti
kétszer játékdélutánokat és fejlesztő foglalkozásokat tartottak
a gyerekeknek a nyári iksz keretén belül. 

Ha program van, bizony a megfelelő helyet is biztosítani
kell hozzá, így június elején két világvállalat támogatásával a
telkünkön óriási változások történtek. az exxonmobil segít-
ségével kerítést építettünk, majd megérkezett a várva várt má -
sodik konténerünk is. Június végén a Prezié volt a főszerep: 30
Bagázsos és 80 prezis szorgoskodott a Bagázs telkén. tűz ra -
kót, színes raklappadokat építettünk, virágokat és gyü mölcs fá -
kat ültettünk, kialakítottunk egy játszóteret, focikapukat ké szí -
tettünk, és legyártottunk 181 db biobrikett téglát. 

ilyen csodás telken öröm volt megtartani a Bagázs 5.
nyári táborát, ahol a korábbiakhoz híven, különböző foglal -
ko zásokon vehettek részt a gyerekek és a felnőttek két héten
át. volt edzőtábor focicsapatainknak, rendeztünk táncházat,
szépségszalont, női klubot, mesecsoportot, filmnézést és per-
sze „ki mit tud?”-ot. 

a nyár ugyan lezárult, de lelkesedésünk nem lankad:
kovács krisztina Bagázsos önkéntesünk elnyerte a vodafone
Főállású angyal címét. szeptembertől egy éven keresztül Jog -
kli nika projektje segít a telepen lakóknak kilábalni az adós ság -
spirálból, valamint erősíti a jogtudatosságot, a felelős ség vá l -
lalást, mellyel célja, hogy érdekeltté tegye az embereket a saját
sorsuk alakításaban.                                       Horváth Noémi
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Az időjárás kissé átalakította az államalapítás ünnepének ter ve -
zett programját. Az esős idő miatt az ünneplők nem vo nultak vé -
gig a főúton a történelmi megyék zászlajával és a Kapu házaspár
által készített koronázási ékszerek másolatával, hanem a szépen
felújított templomban zajlott az egész ünnepség.

augusztus 20-án 9 órakor ünnepi szentmisével indult falunk
szent istván-napi ünnepsége. Karácsondi Mihály plébános úr
szentbeszédében elmondta, hogy magyar hazát sokszor sok-
féleképpen próbálták elpusztítani, de 1000 év alatt mégis
megmaradt. mindez első és szent királyunknak köszönhető, aki
nemzetté, állammá kovácsolta népünket. szent istván királyunk
találta meg azt a szilárd alapot, amelyre felépítette a magyar
államot, s ez nem más, mint a keresztény hit, a krisztusi szeretet. 

időnként sajnos újra és újra romlásnak indul hazánk, mégis
lehetőségünk van arra, hogy újra dicső legyen ez a nemzet, és
ehhez nem kell mást tennünk, mint hogy kövessük első és szent
királyunkat. éljünk szilárd következetes életét, mert számára a
keresztény hit nemcsak valami tanítás volt, amit meg lehet hall-
gatni, hanem életmód, amelyben megtalálta önmaga és nemzete
boldogságát. és ezért a mi feladatunk nem lehet más, minthogy
kövessük az ő példáját, ráemeljük tekintetünket, és képesek
legyünk arra, hogy szilárd és következetes emberré váljunk,
olyanná, mint szent istván, aki mindezt örökségül hagyta ránk. 

annál is inkább kell ezt megtalálnunk, hiszen nagyon is jól
tudjuk, hogy az egyén élete összefügg a közösség életével, sőt az

egész világ életével. e gondolat lényegét az atya egy kis tör té net -
tel világította meg: Egy családban az anya elment vásárolni,
odakint esős idő volt, az apa ottmaradt a kisfiával. Nyugodtan
akart olvasni az apa, gondolta, ad egy feladatot a kisfiának, mely
hosszú időre lefoglalja. Elővett egy újságot, amelyben volt egy
térkép, amely az egész világot ábrázolta. Apró darabokra tépte,
szétszórta a szobában, és azt mondta: csak akkor jöhetsz hozzám,
ha ezt a térképet összerakod. Aztán nekikezdett olvasni, és bár azt
gondolta, egész délelőttre való elfoglaltságot adott a fiának, ő tíz
perc múlva jött, hogy kész van. És valóban, pontosan egymás
mellé rakva ott voltak a kis darabkák, és össze volt rakva a térkép. 

– Hogy tudtad ezt ilyen gyorsan megcsinálni? – kérdezte az apa. 
– Egyszerű volt – mondta a fiú –, a másik oldalon egy emberi

arc volt. Fogtam egy papírlapot, kiraktam rajta az emberi arcot,
majd rátettem egy másik papírlapot és megfordítottam. És a
másik oldalon ott volt a térkép. Amikor az embert rendbe rak-
tam, akkor a világ is rendbe lett.

a történet tanulságát levonva mihály atya elmondta, hogy
amikor rendbe rakjuk az embert magát, akkor a világ is körülöt-
tünk rendbe lesz. és ha azt akarjuk, hogy hazánk, nemzetünk
felvirágozzon, akkor nem kell mást tennünk, mint önmagunkat
rendbe tennünk. 

a mise befejező részeként karácsondi mihály atya megszen-
telte az új kenyeret, kérve a föld minden termésére az isten
gazdag áldását. a szentelt kenyérből mindenki kaphatott egy
darabkát az ünnepség végén. 

2014. AUGUSZTUS 20.

szent istván az élő eleven Példa
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Tóth Gábor polgármester úr az ünnep szónokaként elmondta: szent
istván ünnepe és a magyar államalapítás a magyar állam legfontosabb
ünnepe. ez a nap lényegénél fogva a közösség ünnepe, olyan, ami
minden magyart, minden itt élő embert megérint és összekapcsol. ezen
a napon az egységes, szabad és független magyar államra emlékezünk,
és mindazokra, akik ezt az országot megőrizték nekünk ezer esztendőn
keresztül. szent istván napja azért különleges számunkra, mert ez a nap
a közösségek, a nemzet ünnepe, a múlt és a jövő ünnepe. szent istván
programja olyan mély és alapvető értékeket rögzített, amely időtlenné
vált az évszázadok alatt. ma úgy mondjuk: számunkra ez jelenti a
nemzeti minimumot. ez a program lényegében az állam egysége:
egyetlen törvény, egyetlen jog- és intézményrendszer, amit minden itt
élő, ide látogató embernek el kell fogadnia, méghozzá kivétel nélkül,
mert ez az ország csak így képes megvédeni közösségeit a külvilág
viharaitól, s mert csak így képes garantálni a rendet és a biztonságot. az
állam erős, mint szent istván magyarországa, meg ép és egész, mert
megtartja az egyensúlyt az anyagi világ és a lelki, szellemi értékek
között. szent istván programja igent mondott a változásra, a nyugati
kereszténység egyházára, a jól szervezett közigazgatásra, és így
megteremtette fel tét e leit annak, hogy a magyar nép szabad és független
nemzetként legyen tagja a keresztény európának. és ez a program már
ezer éve változatlan, ma is élő eleven része nemzeti politikánknak, mert
alfája és omegája an nak, amit magyarország jelenéről és jövőjéről gon-
dolunk. ez az örökség tehát nem a múlt, hanem a jelen, kötelez ben-
nünket, mert tartozásunk van a nemzedékek felé, akik megtartották ezt
az országot nekünk. 

emlékezzünk tehát arra, hogy szent istván életművét nemcsak prog-
ramja, hanem döntései, cselekedetei tették maradandóvá (…), hogy
uralkodása során olyan mély változásokra került sor a magyar kö zös sé -
gekben, amely példátlan a történelemben e mély változásoknak volt
köszönhető az, hogy általa alapított magyar állam valóban erőssé vált.
nem a külső segítség miatt, hanem azért, mert uralkodásának végére a
magyarság egysége olyan szilárddá vált, amelyet sem belső háborúk,
sem belső viszályok nem bonthattak meg. emlékezzünk, és kérdezzük
meg magunktól: szükségszerű volt, hogy így legyen? igen, mert első
koronás királyunknak volt programja és volt ereje a cselekvésre és arra,
hogy változtasson. életműve megért ezer évet. emlékezzünk az államala-
pító szent istván királyra és életművére, magyarország újjászervezésére,

a magyar állam megalapítására, arra,
hogy a magyar nemzet megújulása
szükségszerű volt, és nem a sze ren -
csén múlott, a szabad és erős füg get -
len magyar állam egységét az akarat
és a cselekvés teremtette meg. 

kötelességünk emlékezni az em -
berre is, az elhivatott vezetőre, aki hitt
az egyetértés erejében, abban, hogy
együtt képesek vagyunk arra, amire
egyedül gondolni sem merünk. „légy
szelíd, hogy sohase harcolj az igazság

ellen!” – írta egyetlen fiának és reménybeli utódjának, imre hercegnek.
emlékezzünk a szavakra és arra, hogy minden nemzedék előtt ott a fela-
dat, a feladat, hogy megértsük mi az, amiért érdemes összefogni. 

mi, bagiak hallgattunk szent istván szavára, és az elmúlt években
összefogtunk, és egy XXi. századi község alapjait teremtettük meg
felújítva templomunkat, iskolánkat, kultúrházunkat. őszintén kí vá -
nom minden magyarnak, minden bagi embernek, hogy továbbra is ma -
rad jon az első szent királyunk által kijelölt úton! ehhez kívánok sok
erőt, egészséget! köszönöm eddigi megtisztelő bizalmukat! 

az ünnepség zárásaként Baczoniné Felszeghy Katalin a szent istván
himnusz című ódát szavalta el.                                                   -kr-
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Idén immár 5. alkalommal rendeztük meg az oratóriumot.
A témánk az idei évben a „MEgHíV-lAk” szlogenhez kap -
cso lódott: jézus meghív mindannyiunkat egy kölcsönös,
szoros baráti, vagy még annál is szorosabb kapcsolatra.
ugyanis nem elég a felületes internet kapcsolat, de még a
baráti és a családi kapocsnál is szorosabb kell, hogy legyen
a Vele való találkozásunk.

több újdonsággal vártuk a gyermekeket, mint például egy
egész napos kirándulás Hévízgyörkre. itt megtartottuk az
oratóriumi nyitómisét (ezen az új ének- és zenekar is szerepelt
– köszönjük nekik!). készítettünk rövid, vicces videókat, amit
a délelőtti program végén vetítettünk le a gyermekeknek. az
idén – az esős, néha nagyon is „áztató” idő ellenére is, több
mint 60 gyermek jött naponta kétszer is, hogy együtt töltse el
ezt a 7 napra bővült időt egy vidám közösségben.

a gyermekeket – mint minden évben  kézműves foglal ko -
zás és tánc várta, de természetesen a nap elejéről nem hiány-
ozhatott a lelki rész sem az adott témáról, benne a kiscsopor-
tos beszélgetésekkel is. a kézműves foglalkozásokon készült

szép munkákat az utolsó nap délutánján kiállítottuk az apos -
tolok szállásán, hogy a gyermekek szülei is megtekinthessék az
elké szült műveket, amit az este végén haza is vihettek. a dél -
utá no kon most is a játékoké volt a főszerep, de a táncok sem
hiá nyozhattak „pihenésképpen”.

a nyári oratóriumot egy vidám esti bemutatóval zártuk –
a bizonytalan idő miatt a templomban –, ahol a szülők és hoz-
zátartozók betekinthezzek egy kicsit az oratóriumi prog -
ramokba is. nagyon jó hangulatban telt el a 7 nap és a záró-
est. reméljük, mindenki szép élményekkel, új barátokkal gya -
rapodott.

szeretnék – a bagi és hévízgyörki animátorok és a segítő
felnőttek nevében is – köszönetet mondani mindenkinek, akik
valamilyen formában közreműködtek az oratórium le bo nyo lí -
tá sában: köztük köszönjük a szülők támogatását, az animá-
torokat ellátó bagi és györki asszonyok szorgoskodását, va la -
mint köszönjük a hangosításhoz szükséges kellékek biz to sí tá -
sát a bagi mű ve lő dési háznak és az iskolának.

Horváth Gergely

„megHív-lak”
DON BOSCO NYÁRI ORATÓRIUM A PLÉBÁNIAKERTBEN
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„NE FÉLJ, MERT MEGVÁLTOTTALAK, 

NEVEDEN SZÓLíTOTTALAK, 
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A 127. zsoltár első verse jut eszembe, ám a címben említett -
hez képest pozitív formában. Ahol az úr építi a házat, ott az
a természetes, hogy rendre csodák történnek. 

a település közösségi életében jelentős szerepet vállaló
gyülekezetben régóta megfogalmazódott az igény az 1774-ben
épült, többször, részeiben felújított katolikus templom szük -
ség szerű külső felújítására. a fejlesztés célja a tele püléskép, a
hitélet és közösségi élet fejlesztése volt, ezen keresztül az
élet  mi nőség javítása, a helyi identitástudat és a turisztikai po -
ten ciál növelése.

a templom tornya és főhomlokzata már 2012-ben meg -
szé pült, jelen ütemben a templomhajó és a sekrestyék teljes
tető  szerkezete, főpárkánya, a vízlevezető- és villámvédelmi
rend  szere újult meg. a munkákat az épület egységes színre tör -
té  nő festése zárta.

a megvalósítás az előzetes terveknek megfelelően haladt,
így a kivitelező régió ’99 kft. 2014 júniusában készre jelen-
tette az épületen vállalt felújítási munkálatokat, majd ezt kö -
ve tően indult meg a műszaki átadás-átvétel folyamata. 

Je lenleg az Pest megyei kormány Hivatal érdi Járási Hi va -
tal örökségvédelmi osztályával folyik az egyeztetés a hasz ná -
latbavételi engedély megadásával kapcsolatban. a pályázat
el szá mo lása a pályázatkezelő szervezethez benyújtásra került a
me ző gazdasági és vidékfejlesztési Hivatalhoz. a felújítás teljes
költ  sége mintegy 42 millió forintot emésztett fel, amelyből az
egy házközség 39 milliót az európai mezőgazdasági és vidék -
fejlesztési alap által európai Uniós forrásból is társfinanszíro-
zott forrásból hívhat le.

a megvalósult beruházás sokak örömére szolgál, azonban
sok közreműködő áldozatos munkáját is kívánta. köszönet
illeti dr. Péter Mihályt, az egyháztanács vezetőjét, Gardi Istvánt,
a kivitelező vállalkozás ügyvezetőjét, Morvai Balázst és Varga
N. Dánielt a projekt- és műszaki menedzsment élén végzett
munkájáért, Varga Nándort műszaki ellenőri tevékenységéért,
Tóth Gábor polgármester urat a plusz hárommilliós ön kor -
mány  zati támogatásért és nem utolsó sorban Karácsondi
Mihály plé bá  nos urat a rengeteg időt nem kímélő áldozatkész
mun kájáért.

Bobál Zoltán

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába 
fáradoznak azon annak építői” (zsolt 127)

ELKÉSZüLT A BAGI KATOLIKUS TEMPLOM KüLSŐ FELÚJíTÁSÁNAK ÚJABB üTEME
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az ima tudománya (13)

,,KATOLIKUSNAK SZüLETTEM, KATOLIKUS MARADOK”
Katolikusnak születtem, katolikus maradok, Jézus nyájához
tartozom, az egyház híve vagyok. A pápa az én főpásztorom,
érte mindig imádkozom. Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat,
Krisztusnak helytartóját – száll fel az égbe a gyermekimádság
a 20. század elejéről. a világ az elmúlt 100 évben sokat válto-
zott. a régi ember mindig kapcsolatban állt istennel az imán
keresztül. azonban a mai világban ez a kapcsolat több helyen
kiszorult a hétköznapokból, és a vasárnapokra korlátozódott,
vagy még arra sem. a hagyományos világ embere bármihez
kezdett, keresztet vetett, imádkozott; bármihez fogott, bárho-
va indult, azt mondta: ,,Jézusom, segíts!”, és ez nem számított
,,szenteskedésnek”. a imádságok kutatása közben rájöttem,
hogy az ima egy tudomány, elsősorban a lélek tudománya,
mely az Urához tud fordulni személyes üzenetével. Hiszi, hogy
ha Jézus kegyelmébe ajánlja magát, védelmet nyer. az esti
imádkozás különösen fontos, hisz ebben adunk hálát az elmúlt
napért, valamint kérjük az Urat, őrizzen minket az éjjel.            

Előbb hogysem lefeküdjem,
kezeimet összeteszem,
hozzád emelem szívemet,
Istenem, áldván tégedet,
hogy velem annyi jót tettél,
veszélyektől megmentettél.
Mivel ellened vétettem,
bocsáss meg, kérlek, énnekem,
mert nyugton csak így alhatom,
vigyázz reám, őrangyalom.
Ó, Mária, édes Anyám! Kérlek,
legyen gondod reám.
Ó, üdvözítő Jézusom!
szent sebeidben zárkózom,
melyekből véred folyt értem,
lemosván az én sok vétkem. 
Légy velem, édes Jézusom,
úgy békével nyugodhatom.

a katolikus ember legnagyobb közbenjárója istennél szűz
mária. Jézus anyja sok kegyelemben részesült, ugyanakkor sok
szenvedés is jutott neki osztályrészül. a szűzanya fájdalmait
átérezték azok az asszonyok, akiknek férjük, fiuk a háborúban
volt. az emberek összegyűltek a templomban és ott imádkoz-
tak a katonákért, foglyokért.

Ó, nézz le, édes Szűzanyánk, hű magyarjaidra!
Vigasztaló derűs napfényt adjál fiaidnak!

*Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra,
Ó, nagy irgalmú Szűzanyánk, vezesd őköt haza!

Messze, idegen fogságban szenvednek fiaink,
Benned bíznak, Szűz Mária, segítsd őköt haza!*

Ó, tekintsd az anyák könnyét, gyermekek imáját!
Segítsd haza a fogságból fiút, testvért, apát!* (…)

krisztus, isten, mária – nem számítanak elvont fogalmak-
nak, hanem állandó jelenlétük van a katolikus ember életében.
az Úrhoz örömben, bánatban egyaránt fordul az ember, bármely
szenvedésben se tér le isten útjáról, hanem így imádkozhat: 

Jézusom, szenvedtél, most én is szenvedek.
Szenvedésedkor tűrtél, add, hogy én is tűrjek.
Keresztem csak szilánk súly a keresztedből,
Tisztíts meg engem is bűneim szennyétől.
Ha lelkem megtisztult a szenvedés tüzében,
Szeress, hogy mindig jobban nőjek kegyelmedben.
Fájdalmas Szűzanyám, tengernyit szenvedtél,
Így hát a szenvedők édesanyja lettél.
Könyörülj hát értem, enyhítsd szenvedésem,
Hálás leszek érte itt lenn és az égben.
Még azonban az Isten keze próbál,
Legyek én is nyugodt, amint Te nyugodt voltál!

az, aki már kicsit is ismeri az imádság tudományát, óriási
erővel bír. Hisz tudja követni szent Pál örökérvényű uta sítását:
,,Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotok-
ban... terjesszétek kéréseteket az Úr elé.” (Fil. 4, 6) Bagon a
templomban az imádkozó közösség jelen van. elsősorban az idős
asszonyok gyűlnek össze imádkozni kedden, csütörtökön és
vasárnap. Buzgóságuk és kitartásuk példaértékű mindnyá junk
számára, bárki csatlakozhat hozzájuk. Hálát adok ezért az eltelt
egy évért, amely során egy kicsinyke betekintést mutathattam
az ima tudományába. sok imádságot csak rész leteiben írtam le,
de bárkihez szívesen eljuttatom az imákat teljes egészében. 

nagy köszönettel tartozom Kaputa Jánosné Margit
néninek, akihez mindig segítségért fordulhattam, és a hosszú
évek alatt összegyűjtött imádságait továbbadta nekem. a
sorozat végén az egyik személyes kedvenc énekemmel búcsú -
zom. dicsértessék a Jézus krisztus! – mindörökké. ámen!

Mér tépi úgy a bánat szívedet? 
Az élet útján mért ejtsz könnyeket? 
Mért jársz úgy, mintha nem volna neked, 
Atyád ki védjen s óvjon tégedet! 
Ó nézd e tiszta szent oltárokon. 
E nagy Szentségben én az Úr lakom. 
Ember, töröld le hát a könnyedet. 
Remélj, ne csüggedj, megsegítelek!
Ha látod, hogy nincsen már senki más, 
ki adna szívednek vigasztalást. 
Ha látod, hogy mindenki elhagyott, 
nincs ki enyhítse tenger bánatod. 
Ó nézd e tiszta szent oltárokon, 
e nagy Szentségben én az Úr lakom. 
Ember töröld le hát a könnyedet. 
Remélj, ne csüggedj, megsegítelek!”

Volter Domonkos

Szeretnénk megköszönni Volter Domonkos szorgalmas és igényes
munkáját, melyet egy éven át magas színvonalon végzett az ,,ima
tudománya a katolikus vallásban” témakörben.   a szerkesztőség
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Kedves Zarándok Testvérem!

a Hit évében, 2013-ban elindított
géz, azaz galga menti élő ró zsa -
füzér zarándoklat, amely – nyugodt
szívvel mondhatjuk – sikert aratott
térségünkben, folytatódott az idén
is. Célunk az, hogy ez a zarándoklat
szűkebb és tágabb környezetünk,
végül is egész országunk, nemzetünk
erkölcsi megújulásáért, hitbeli gyara-
podásáért, falvaink szolidaritásban
és szeretetben való megerősödéséért
esdekeljen, külön is kiemelve a kö -
zösség legkisebb sejtjét, a családot,
mint olyan közösséget, amely nélkül
nem élhet a mai ember sem. s mert
e világ mindent megtesz a családok
szétzúzásáért, nekünk tennünk kell
azért, hogy ne csak megmaradjanak
a családok, hanem megerősödve
olyan életteret biztosítsanak a fel nö -
vek vő nemzedékeknek, amelyben
megtalálják istent, önmagukat és
ezzel együtt igazi boldogságukat.

adja isten, hogy mindez meg-
valósulhasson!

Miért kelünk útra?

az ismerősöm egyszer ezt mondta: „több olyan emberrel
találkoztam, akik arra panaszkodtak, hogy nincs idejük imád-
kozni, nem tudnak elmélyedni, elcsendesedni és az istenre
időt fordítani. Pedig az imát nem csak úgy kell elképzelni,
mint egy lelki tevékenységet. a testet is bele kell vonni, hogy
egész valónkkal meg tudjuk szólítani az atyát, és át tudjuk
adni magunkat.”  

valóban az ima iskolája a zarándoklat lehetne. az út során
kitárjuk lelkünket, hogy megtapasztaljuk isten jelenlétét,
szentségét. ahogy Jézus mondja: „én vagyok az út, az igazság
és az élet, senki sem mehet az atyához, csakis énáltalam.” (Jn

14,6) krisztus az az út, ami elvezet bennünket a mennyei
atyához, aki megváltó kegyelme által mentesít minket a bű -
nök alól. a zarándoklat így nemcsak bűnbocsánati cselekedet,
ha nem a lelki megújulás eszköze is. a zarándok átmenetileg
„meghal” önmagának, a lényegtelen dolgoknak, és a lényegi
fe lé vezető útra lép. a lemondások, isten és az egyház kö -
zösségének megtapasztalása, a szertartások lélekben megújí-
tanak minket, hogy mi legyünk az evangélium élő hírnökei. a
zarándokút formál, jobbá, szolgálatkésszé tesz. de nemcsak
magunk miatt zarándokolhatunk, szívünkben hordozhatjuk
akár szeretteinket, hozzátartozóinkat is. 

2014. szeptember 13-án szombaton útra keltünk má -
riával, hogy a családjainkért imádkozzunk. a táv 18 km volt,
sok pihenővel. a zarándoklat az esti órákban a bagi szent
andrás templomban szentmisével ért véget. 

Hajdú Noémi 
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Szeptember 6-án  új helyszínen, az Apostolok szállásán ren-
dezte meg a piros Bagért Egyesület hagyományos kisasszony
na pi ünnepségét, melynek során meg em lé kez nek Szűz Má riá ról,
és felköszöntik a köztünk élő Máriákat is névnapjuk alkal -
mából, valamit minden je len lévőt meg vendégelnek egy finom
egytálétellel. Az idei ünnepség különlegessége volt, hogy
Wittner Mária is elfogadta a meghívást, és az esemény dísz -
ven dé ge ként megosztotta a jelenlévőkkel ünnepi gondolatait. 

az ünnepség háziasszonya Antal Istvánné volt, ő kon fe rál ta fel
nagyszerű gondolatokkal körítve a műsor egyes meg szólalóit:
Karácsondi Mihály atyát, Tóth Gábor polgármester urat és Witt -
ner Máriát. ez utóbbi egy titkot osz tott meg a hall ga tósággal,
mely szerint az ő anya köny vezett születési keresztneve nem
má ria, hanem irma, de ő mindig is mária szeretett volna lenni.
amikor elér ke zett a személyi igazolvány készítettésének ideje,
akkor ki ka parta anyakönyvi kivonatáról az irma nevet. az ügy -
intéző közölte vele, hogy ez okirat-hamisítás, ám a jó szán dék
megvolt benne, és végül is irma mária (mária aláhúzva)
ke reszt név került a személyi igazolványába. ké sőbb, idősebb
ko rában kezébe került annak bi zo nyí téka, hogy keresztanyja
pá pai áldásba részesült. az ál dás átszáll a keresztgyerekekre is,
így ekkor értette meg va lójában, hogy miért maradt ő annyiszor
élet ben, még a halálos ítélet után is. így átgondolta a nevét, az
irma a szótagokat megfordítva végül is mari, ekkor már e név
ellen sem ti l  takozott annyira. gondolatainak zárásaként egy
nemrég elhunyt ba rát nőjének szűz máriához szóló gyönyörű,
megindító imáját olvasta fel. az ünnepi gondolatok mellett
Basa Panka néni kivételes énekhangja is megszólalt, illetve dr.
Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony m. gulyás mária
mária c. versét olvasta föl. az együttlétet a fenséges székelyká-
poszta közös, beszélgetésekkel övezett elfo gyasz  tása zárta.   -kr-

m. gUlyás mária: mária
(részlet)
Dicsőség és hála Néked 
a Teremtő Isten Szent, földi Édesanyja,
Ki Szeretetével a Mindenséget magába fogadta!
Égi Koronádat Maga az Úr adta, 
amikor Te lettél a Megváltás Oltára!
Méhedben Titok rejlett alázatos Igen-ed után,
s földi testet öltött a Szentség, Karácsony éjszakáján!
Vállaltál szegényes és küzdelmes földi életet,
hogy felajánlásod által
legyőzhessen a Megváltó Szeretet.

égi édesanyánk, mária oltalma alatt...
MÁRIA-NAPOT üNNEPELTüNK

Fo
tó

: k
r
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bag polgárőr egyesület hírei

2014. július és augusztus hónapban önállóan
868 órát töltöttünk szolgálatban. ebből 456
órát a rendőrséggel közös szolgálatban láttunk
el. több szomszédos te le pülésen kü lön bö ző
rendezvények biztosításában vettük részt.

külön felhívjuk az egyedül élő idősek
figyelmét, hogy ismét megjelentek a fa lu ban a
mozgó tűzifa és egyéb árusok. ja vasoljuk,
hogy NE engedjék be őket!

polgáRőRSég EléRHETőSégE:
06-30-621-0210
06-30-515-6945

e-mail cím váltotás

w

dátum időpont mérkőzés eredmény iFi eredmény

Augusztus 17. (vasárnap) 17.00 Bagi TC ’96 – Erdőkertesi SE c –– c c –– c

Augusztus 24. (vasárnap) 17.00 Verőce SE  – Bagi TC ’96 c –– c c –– c

Augusztus 31. (vasárnap) 17.00 Bagi TC ’96 – Kisnémedi c –– c c –– c

Szeptember 6. (szombat) 16.30 Vácduka-KSK – Bagi TC ’96 c –– c c –– c

Szeptember 14. (vasárnap) 16.00 Bagi TC ’96 – Vác-Deákvár SE c –– c c –– c

Szeptember 20. (szombat) 16.00 Csővár SE – Bagi TC ’96 c –– c c –– c

Szeptember 28. (vasárnap) 16.00 Bagi TC ’96 – Fort. SC-Kismaros c –– c c –– c

Október 5. (vasárnap) 15.00 Püspökhatvan – Bagi TC ’96 c –– c c –– c

Október 12. (vasárnap) 15.00 Bagi TC ’96 – Galgahévíz SK c –– c c –– c

Október 19. (vasárnap) Szabadnapos a Bagi TC ’96

Október 26. (vasárnap) 13.30 Iklad KFC – Bagi TC ’96 c –– c c –– c

November 2. (vasárnap) 13.30 Bagi TC ’96 – Aszód FC c –– c c –– c

November 9. (vasárnap) 13.30 Isaszegi SE – Bagi TC ’96 c –– c c –– c

November 16. (vasárnap) 13.00 Bagi TC ’96 – Gödöllői EAC c –– c c –– c

November 23. (vasárnap) 13.00 Valkó KSK – Bagi TC ’96 c –– c c –– c

az iFJúsági meccsek minden esetben a Felnőtt meccsek előtt két órával kezdõdnek!

!

Pest megyei ii. osztály, északi csoport 2014/2015 idény
labdarúgás

bag – erdőkertes  2–2,  verőce se – bag  1–0, bag – kisnémedi  0–2, vácduka – bag  2–1

VÁLTOZOTT 
A BAGI HÍRLAP 

LEVELEZÉSI CÍME!

az úJ cím: 

teomo717@gmail.com
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ELADÓ-KIADÓ
INGATLANT
KERESEK

ügyfeleim részére 
a környéken!
LEGGYORSABBAN 
A LEGJOBB ÁRON!

Akár ajándék energetikai 
tanúsítvánnyal!

Burik Katalin
tanácsadó

Tel.: 06-70/465-71-77

Kérem, hívjon 
bizalommal!

padlószőnyeg
különböző színben eladó!

teleFon: 06-28/409-614

háziorvosok rendelési ideJe

i. számú rendelő: Hősök tere 1. DR. BALATONI GYÖNGYI Tel.: +36/28-504-215
rendel: hétfő: 8–12., kedd: 8–12., szerda: 14–16. (időpontkérés), csütörtök: 8–12., péntek (páratlan héten): 8–11. óráig

ii. számú  rendelő: Dózsa Gy. u. 53. DR. CSÉKE IBOLYA Tel.: +36/28-408-031, 06-70/559-48-58
rendel: hétfő: 8–12., kedd: 12–18., szerda: 8–12., csütörtök: 12–16., péntek (páros héten): 8–11. óráig

nap pa li, éj sza kai és hét vé gi ügye let: A hétvégi ügyelet mellett a nap pa li és éj sza kai ügye le tet is a Turai Köz ponti ügye let lát ja el.
Köznapokon 16-tól másnap reggel 8-ig, hétvégén péntek délután 14-től hétfő reggel 8-ig kereshető fel. tura, pe tő fi tér 2. te l.: 104 

a Fog or vos rendelési ideJe: DR. SZABÓ MELÁNIA (Bag, Hősök tere 1.) Telefon: +36/28-409-670
rendel: hétfő, kedd, csütörtök: 14–19. óráig, szerda, péntek: 9–14 óráig. 


