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Új önkormányzat bagon
A 2014. október 12-i
önkormányzati választások
eredménye:

Polgármester:
Jamrik László
(független)
l

Polgármesterhelyettes
Varga András
(független)
l

kéPviselő-testület:
Mezőfi Ferenc László
(jobbik magyarországért
mozgalom)
Deli József
(FiDesz-kDnP)
Sima József
(független)
Gyóni János
(független)
Katona Ervin
(jobbik magyarországért
mozgalom)
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l
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l

roma nemzetiségi
kéPviselők:
Kanalas Mihály
(lungo Drom)
Lakatos István
(lungo Drom)
Berki Gyula
(lungo Drom)
A szavazazás részletes
eredménye a 12. oldalon!
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Az alakuló ülésen a polgármeseter úr és a képviselő-testületi tagok letették az esküt
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Az önkormányzAt hírei

Bag nagyközség Önkormányzatának újonnan megválasztott képviselő-testülete 2014. október 21-én tartotta ünnepélyes alakuló ülését a Bagi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében.

a szép számmal megjelent érdeklődőket Jamrik László újonnan megválasztott polgármester köszöntötte. elsőként megköszönte a helyi választási bizottságnak a választás lebonyolítását, miközben hangsúlyozta, hogy helyi szinten, véleménye
szerint, nem a pártpolitizálás a fontos, hanem az összefogás.
elmondta, hogy az új testület azért fog dolgozni, hogy bag
fejlődjön, hogy nyugalom legyen és megfelelő közbiztonság. a
település kulturális életének szerevezésében pedig a régi hagyományokra kívánnak építeni. végezetül kiemelte, hogy az
egész települést fogja képviselni mind a polgármester, mind a
képviselő-testület, ehhez pedig a falu támogatását kérte.
a napirendi pontok elfogadása után Bognár Józsefné megbízott jegyző ismertette a választási törvény változásait, mely
szerint a megválasztott új képviselő-testületnek a választást követő 15 napon belül kell megtartania alakuló ülését, amit a
megválasztott polgármester hív össze és vezet le. az alakuló
ülésen meg kell állapítani a polgármester illetményét, a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíját, és ha szükséges, módosítani
kell az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. ezen
az ülésen lehet javaslatot tenni az alpolgármester személyére is.
ezek után Katona András, a helyi választási bizottság elnöke kihirdette a választás hivatalos végeredményét, majd a polgármester és a képviselők ünnepélyes eskütétele következett.

A polgármester illetménye

bognár józsefné megbízott jegyző szólalt fel, és ismertette a törvény rendelkezését a polgármester illetményére vonatkozóan. e
szerint a polgármester illetménye bruttó 448 700 Ft, valamint
15% költségtérítés, amely havi 67 305 Ft. (az előző polgármester illetménye bruttó 483 000 Ft volt, valamint 30% költségtérítést kapott, amely 145 000 Ft volt.) a polgármester illetményét a testület egy tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta.

A képviselők tiszteletdíja

bognár józsefné elmondta, hogy eddig a képviselők tiszteletdíja 37 000 Ft volt, az összeget most meg lehet változtatni. a
képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a fenti tiszteletdíjat a képviselők számára. ezek után került sor a szmsz
(szervezési és működési szabályzat) módosítására.

Szervezési és működési szabályzat módosítása

jamrik lászló polgármester azt javasolta, hogy a testület Varga
András képviselőt válassza meg alpolgármesternek. a testület a
javaslatot elfogadta és egy tartózkodás mellett egyhangú igennel
szavazott az alpolgármester személyét illetően, majd a tiszteletdíját bruttó 157 045 Ft-ban állapította meg, melyhez ezen
összeg 15%-a, azaz 23 557 Ft adódik még hozzá költségtérítésként. végezetül varga andrás alpolgármester is esküt tett. a
polgármester úr elmondta, hogy három bizottság felállítását
tervezik, ám ezt egy későbbi időpontban vitatják meg.
az ülés végén jamrik lászló polgármester elérzékenyülve,
elcsukló hangon ismételte meg, hogy az új testület bagért fog
dolgozni, mindegy a párttagság, az összefogás a fontos, majd
minden jelenlévővel pezsgővel koccintott. az esemény után a
testület és a résztvevők megkoszorúták az 1956-os emlékművet.
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Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete
2014. október 30-án testületi ülést tartott, ahol egyebek
mellett döntöttek Tóth Gábor volt polgármestert megillető
illetményekről, a bizottságok felállításáról, a külsős tagok
személyéről.

Tóth Gábor volt polgármestert
megillető illetmények

a Tóth Gábor volt polgármester jogviszonya 2014. október
12-én megszűnt.
törvényi előírás szerint (a Pttv. alapján) őt alanyi jogon
megilleti háromhavi illetményének megfelelő végkielégítés,
ezen felül további háromhavi illetményének megfelelő juttatás. jamrik lászló polgármester úr javaslatára a testület háromhavi végkielégítés kifizetése mellett döntött. ezen felül
megilleti még a ki nem vett 41 nap szabadságának ellenértéke,
október 12-ig a munkabére és költségtérítése, valamint a távolléti díj. eszerint a képviselő-testület egyhangú szavazata
alapján tóth gábor volt polgármesternek a következő
összegeket fizeti ki az önkormányzat.
valamennyi összeg bruttó összeg.
2014. október 12-ig az illetménye:
168 000 Ft
3 havi végkielégítés:
1 449 000 Ft
41 nap szabadság:
900 136 Ft
költségtérítés 2014. október 12-ig:
58 000 Ft
távolléti díj:
460 976 Ft

Megalakultak a bizottságok, módosult az SZMSZ

a képviselő-testület három bizottság megalakításáról döntött.
megválasztották a bizottságok elnökeit, belsős, illetve külsős
tagjaikat.
1. Pénzügyi, Ellenőrző, Vagyongazdálkodási
és Településfejlesztési Bizottság
elnök: gyóni jános
tagok: sima józsef, katona ervin, mezőfi Ferenc
külsős tagok: hrncsárné varga lívia, veres zoltánné,
tóth Péter
2. Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
elnök: mezőfi Ferenc
tagok: gyóni jános, Deli józsef, katona ervin
külsős tagok: leszák lászlóné, angyal tamás

3. Szociális, Oktatási és Művelődési Bizottság
elnök: katona ervin
tagok: sima józsef, mezőfi Ferenc
külsős tagok: tábik andrásné, berla viktor

Rendelet a települési képviselők költségtérítéséről

a képviselő-testület határozott a képviselő-testületi tagok, a
bizottságok külsős tagjainak tiszteletdíjáról. e szerint a bizottságok nem települési képviselő tagjai munkájukért havi
bruttó 15 000 Ft tiszteletdíjban részesülnek. az eseti megbízás teljesítésekor felmerülő költségek megtérítéséről a
megbízóval igazoltatott elszámolás alapján a polgármesteri
hivatal gondoskodik.
a képviselő-testület a testületi tagok tiszteletdíját pedig
egységesen bruttó 37 500 Ft összegben állapította meg.
kr.
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Ötvennyolc évvel később is igen nehéz
a teljes igazságot megállapítanunk, mert
az emlékekre rárakódott a sze mé lyes
emlékezet, a kÖzbeeső múlt hordaléka, a
változó idő, a jelen, az átalakulás minden
indulati terhe.

Ötvennyolc éve kezdődött 1956. október 23-án az a forradalom és szabadságharc Magyarországon, amelyet a kommunista önkényuralom és a szovjet megszállás ellen indított
el a magyarság. A forradalmárok bátorsága, hősiessége, kitartása – a bukás ellenére – azóta is például szolgál mindenkor népünknek, s erre emlékezünk minden évben.
Bag Nagyközség Önkormányzata a felújított Dózsa
György Művelődési Házban tartotta meg ünnepi megemlékezését október 22-én.
a himnusz eléneklése után Jamrik László az újonnan megválasztott polgármester úr mondta el ünnepi gondolatait:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Bagiak! Barátaim!
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon – amikor az 1956. október 23-án kezdődő forradalom és
szabadságharc dicső napjára emlékezünk – köszönhetem meg
községünk választópolgárainak, hogy élve a szabad és titkos
választás lehetőségével október 12-én bizalmat szavaztak
nekem és a képviselő-testület tagjainak.
Én még a régi módon, az ősi szóval mondom a bagiaknak,
hogy köszönöm, nagyon köszönöm a bizalmukat, a hitüket
abban, hogy 2014. október 12-ei döntésükkel valami tisztán
ragyogó, mosolygó, barátságot mélyítő, a közös érdekeket, a
törvényeket és a tiszta erkölcsöt győzelemre segítő időszak jön
el mindannyiunk számára, s olyan korban élünk majd, amelyben ismét ember az ember. Bárhonnan érkezett is, bármilyen
anyagi javak jutnak is egyeseknek, becsületből, tisztességből,
egymás iránti tiszteletből mindenki egyaránt részesül.

Fotó: Balázs Gergely

az emlékezetes 1956. október 23.

Kedves Ünneplők és Emlékezők!
Azt mesélte egy idős barátom, hogy ők alig három-négy
évtizeddel ezelőtt a „másik soron”, vagyis az út túloldalán
igyekvő felebarátjuknak is átköszöntek, őszinte jóakarattal
mondták: Adjon Isten egészséget, boldogságot! Én is ezt a Bagot szeretném az önök segítségével megteremteni. Ehhez nem
kellenek milliók, nem kellenek kölcsönök, csak jóindulat és
egymás tisztelete szükséges. Ennek pedig a bagiak soha nem
voltak hiányában. Javaslom, hogy ennek az egyszerűségében
is nagyszerű feladatnak megvalósításával adjuk meg a bizonyságát annak, hogy Bag a béke és barátság szigete lesz a
közeli és távoli települések sorában.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Amikor az ünnepi megemlékezésre készültem, tulajdonképpen nehéz helyzetben éreztem magam. Annak a nemzedéknek vagyok a tagja – és a jelenlévők többsége is ehhez tartozik –, akik 1956-ban még gyermekek voltak. Mindent,
amit 1956 eseményeiről tudunk, azt olvasmányainkból, a
már akkor élők visszaemlékezéseiből és tanulmányainkból ismerjük. Ötvennyolc évvel később is igen nehéz a teljes igazságot megállapítanunk, mert az emlékekre rárakódott a személyes emlékezet, a közbeeső múlt hordaléka, a változó idő, a
jelen, az átalakulás minden indulati terhe. Ennyi idő után a
történteket, a lázas napok valóságát elfedi az idő, az egymást
követő „megemlékezések” sora.
Nem szeretném annak a történelmet formáló tizenkét
napnak az eseményeit a különböző történészek által megfogalmazottak szerint idézni. Sok ezekben a levont tanulságok-
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Barátaim!
Népünkről, amely ’56-ban közösen vívta meg forradalmát, őszintén elmondhatjuk, hogy ’56 igazi győztese és hőse
volt, s ma is ez hazánk jövőjének kulcsa és biztosítéka. Annak
a jövőnek, amely ma – lehet – nem úgy formálódik, ahogy
azt az ötvenhatosok elképzelték, hanem sok tekintetben, fogalomban – mint például Európa, semlegesség, határon túli
magyarság – átértékelődött és megváltozott. Napról napra
változik körülöttünk a világ. Mondjuk meg őszintén, harcban
állunk a pártokkal, a parlamenttel, a kisebb- nagyobb helyi
zsarnoksággal. Harcban állunk még önmagunkkal is, a bennünk élő múltunkkal és az előttünk tornyosuló gondokkal.
Bonyolultabbá vált a világ, a mai harcot nekünk kell győztesen megvívnunk, nekünk kell leküzdenünk a testvér testvér
elleni harcokat, a pártok közötti ellenségeskedéseket, a határ-

Megemlékezés az 1956-os emlékműnél

a kapu lajos által készített és a Piros bagért egyesület
által tavaly felállított 1956-os emlékművet október 21-én
az új képviselő-testület koszorúzta meg Jamrik László
polgármester úr vezetésével.
október 23-án pedig a Piros bagért egyesület tagsága és néhány helybéli lakos tartott megemlékezést és koszorúzást az emlékműnél, meggyújtva a hősi halottak
tiszteletére a mécseseket is.

Fotó: Balázs Gergely

ban az ősök iránti tiszteletből fakadó túlzás, esetleg a történész politikai hovatartozásából fakadó indoklás.
Tanulmányaimból azt szeretném kiemelni, ami a dicső napokban eggyé kovácsolta népünket, lelkesítette a diákokat, a
munkásokat, a forradalmat irányító reformereket. Az emlékezésekből én azt őrzöm, hogy a ködös október sötétségét a
nemzeti egység szent gondolata ragyogta be. Ez adott a forradalomnak egységet, s ez határozta meg az elérendő célt, amelyben minden követelés megegyezett a nép vágyával. Legyen függetlenség, semlegesség, igazságosság, legyenek szabad választások, működjön a többpártrendszer, legyen minden szempontból megtisztított, kizsákmányolást nem tűrő közösségi társadalom. Mindennek védelmére esküdtek a különböző, más és
más elveket valló pártok is. Ezt óvták a „pesti srácok”, a főváros és a vidék lakossága egyaránt. Védelmezték azt a felismert
igazságot, hogy ’56 annyiféle volt, ahány résztvevője. Sajnos
nem rajtunk, nem népünkön múlott, hogy a forradalom elbukott. Ahogyan a 1848/49-es forradalom és szabadságharcot
megsemmisítette az osztrák és a cári erőszak véres terrorja,
ugyanúgy 1956-ot megsemmisítették a szovjet csapatok tankjai, lövegei, valamint a föld alól előbújó árulók.

talan dölyföt, gőgöt, kapzsiságot. Nekünk kell jóvá tennünk,
védelmeznünk jövőnk biztonságát. „Éljünk hát bátran jogos
örökségünkkel, 56 szellemével, amely arra tanít, hogy egy
nép, ha talpra áll önmaga védelmében, ha közösnek érzi a haza ügyét, képes legyőzni előítéletet és ellenszenvet, képes felülemelkedni a kicsinyes érdekeken, képes közösen nemzetté nemesedni. S ha képes rá, csak a pokol kapui vehetnek erőt rajta.
Kedves Ünneplők! Kedves Bagi Barátaink!
Meggyőződésem, hogy sokan érzik velem úgy, hogy ’56
szelleme nem lehet sem a balosoké, sem a jobbosoké, csak
a mienk, valamennyiünké, a magyar népé. Legyen ennek a
napnak nagy tanulsága számunkra, bagiak számára, hogy
2014. október 12-nek az eredménye nem lehet az alvégé
vagy a felvégé, nem lehet a főutcáé vagy a cigánysoré, csak
valamennyiünké, akik itt élünk ebben a szép Galga menti
faluban. Kezdjük hát a munkát együtt, egymásért, boldog
és gazdag jövőnkért.”

az ünnepi beszéd után Volter Domonkos egy ismeretlen
forradalmár versét szavalta el, majd a muharay elemér népi
együttes hagyományőrző csoportjának csodás előadásában
gyönyörködhetett a közönség. aztán Albert Márton szavalta
el mély átéléssel Tamási Lajos Piros a vér a pesti utcán című
költeményét.
a rövid, de színvonalas ünnepi műsor a szózat eléneklésével zárult.
BFK
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De már ősszel számaDáskor…
A bAgi iglice nApközi otthonos óvodA hírei

Fotó: a szerző

n é p h Agyo m Á n y ő r z ő ő s z I r e n d e z v é n y A z óvo dÁ b A n

A néphagyományőrző őszi rendezvényünket október 4-én
tartottuk az óvoda udvarán. Most is lelkesen készültünk
erre a napra. A gyerekekkel beszélgettünk arról, hogyan történt régen az állatok legeltetése és behajtása, a Szent Mihály
napjához kapcsolódó számadás.

megbeszéltük, melyik állatnak ki volt az őrzője, hogy nevezték.
szerencsére egy-két kecskét, lovat, tehenet még élőben is láthattak a gyerekek. gyermekmunkákkal díszítettük fel a faliújságokat, folyosót. az ablakokba a behajtásra kerülő állatok képei
kerültek (libák, lovak, bárányok, malacok, tehenek, kecskék). a
szülők érdeklődve kutatták fel a juhászokról, kanászokról, csikósokról, gulyásokról, különböző pásztorokról a régi képeket.
ebből képes tablót készítettünk. Folyamatosan ismerkedtek a
gyerekek az állatokkal és a számadással, behajtással kapcsolatos
mondókákkal, rigmusokkal, dalokkal, népi dalos játékokkal.
a gyerekek jókedvűen, felszabadultan adták elő csoportonként a játékfüzéreket. az óvónők közös éneklése, az ide
kapcsolódó népdalok kiegészítették a gyerekek játékát. a gyerekek népi ruházata az idősebbekben visszaidézte a múltat. a

hangulatot fokozta a muharay népi együttes ifjúsági csoportjának juhásztánca. nekik köszönjük a vendégszereplést. a
szülők által sütött sütikkel és a frissen készített lángossal csillapíthatták éhségüket a gyerekek, amelyet külön köszönünk Csüg
Csabának, aki ezt felajánlotta, Martonosi Katinak, aki megsütötte. köszönjük mindazok segítségét, akik közreműködtek,
hogy ez a rendezvény sikeres legyen.
Úgy érzem, ez a délelőtt élményt nyújtott a bagi óvodás
gyerekek számára, csakúgy, mint az ott jelenlévőknek.
a felújítási munkálatok végén az óvoda megszépüléséért társadalmi munkában dolgozó szülőket iglice-díjjal jutalmaztuk.
az őszi időszakban most sem maradtak el a csoportokban a
szüreti bálok, amelyek jó hangulatban, a néphagyományőrzés
jegyében zajlottak le. a népviseletbe öltözött gyerekek a szürethez kapcsolódó játékokat játszották (mondókák, versek, népi
dalos játékok, csujjogatók). népzenére és az óvónők szüreti dalaira táncoltak.
Balázs Károlyné
néphagyományőrző munkaközösség vezető
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A bAgi ArAny jános áltAlános iskolA hírei

„aPám magyar, anyám magyar,
gebeDjen meg, akit zavar”

(ismerős Arcok: hidegen fújnAk A szelek – elhAngzott Az október 23-Ai műsorbAn)

Iskolánk Pedagógiai programja több helyen megemlíti annak fontosságát, hogy tanulóinkkal
mindjobban megismertessük nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, hogy tápláljuk bennük
a haza, a szülőföld iránti szeretetet. Ez nemcsak a történelmet tanítóknak, hanem mindannyiunk
közös feladata, amire remek alkalmat nyújtanak nemzeti ünnepeink.
Az elmúlt hónapban két forradalmunkra is emlékeztünk.
Október 23-ai megemlékezés

Október 6-i ünnepség

október 6-án reggel a művelődési ház
előtt gyülekezünk évek óta, már ez ünnepi hangulatot sejtet napkezdésnek,
hátha még egy teljes hetet lehet így indítani, mint ahogy ez idén is történt. 8
órára sikerült mindenkinek elfoglalni a
helyét. az elsötétített teremben a harmadikos, negyedikes és ötödikes gyerekekből álló énekkarosok vonták magukra a figyelmet. „Európa közepén élt
valahol egy nép…” hangzott fel tiszta és
lelkes énekük. Sima István tanár bácsi
tartott egy kis történelmi áttekintést a
világosi fegyverletételt követő megtorlásokról. elhangzott a budapesten golyó
által kivégzett gróf Batthyány Lajos, mint
az első felelős magyar kormány miniszterelnökének neve. ezt követte az
aradon kivégzett 13 tiszt felsorolása,
akikről a már jól ismert, és szívünknek
oly kedves kép kivetítve megjelent a
színpadon. majd ismét az énekkarosok
következtek. Angyal Virág 5.a és Juhász
Barbara 5.b osztályos tanulók csengő
hangjának szólójával elénekelték Tompa
Mihály a gólyához szóló megzenésített
versét, ami a szabadságharc bukását követő évben íródott. a figyelem átkerült

a színpadra. egy kis rendezkedés ésa
tanár bácsi felkonferáló szövege után
egy színdarabba csöppentünk. a jelenet
az aradi líceumban játszódik 1868 márciusában, a kiegyezés utáni évben. a
diákok Kiss Ernő tanár úr vezetésével a
városi ünnepségre készülnek Arany János a walesi bárdok című versének
előadásával. a konfliktus a tanár úr (a
20 éve kivégzett kiss ernő unokaöccse)
és a hatalomhoz hű klára grófné között
alakul ki a vers mondanivalója és alkalomhoz illősége kapcsán. a gyerekek
nagyon ügyesen eljátszották szerepüket,
megérdemlik nevük megismerését. a
tanár urat Geiger Antal 8.a, klára
grófnőt Repei Júlia 8.a, Cordia nővért
Gazda Boglárka 7.a, a tanítványokat angyal virág, Fényes Boldizsár és Ujvári
Gábor Rómeó 5.a osztályos tanulók játszották. méltán volt sikerük a nézőtéren
ülő társaik között.
minden évben közösen elénekeljük
az aradi vértanúk balladáját. így volt ez
most is. mire valaki kijárja a nyolcadik
osztályt iskolánkban, már kívülről fújja
a „13 magyar vitéz” dicsőítő énekét.
hiszem, hogy felejthetetlen, és nem
hiábavaló lesz az „ő haláluk”.

az október 23-ai megemlékezésre 22-én
reggel, illetve az alsó tagozatosoknak a
tízórai szünet után került sor iskolánk
zsibongójában. a Peti bácsi (Kádár Péter
gondnok) által összeállított színpad, a
színpadra felkerülő díszletek már előző
nap sejtették, hogy valami nem mindennapiban lesz részünk. az esős idő miatt
nem tudtunk az udvaron gyülekezni,
beszorultunk az épületbe. a kis másodikos gyerekek kikíváncsiskodtak tantermükből, leültek a berendezett padokra,
nézték a nagyok készülődését, átragadt
rájuk is valami a szereplők izgalmából.
a felsős osztályok és az sni tagozaton tanulók betöltötték a zsibongót, 8
órakor a himnusz közös eléneklésével
kezdetét vette a műsor. a 7. b-s tanulókat osztályfőnökük, Bankó Edit készítette a szereplésre, az ő munkáját dicséri
a forgatókönyv. néhány vers, gondosan
összeválogatott zene, egy ismeretlen fiú
(kiből a műsor végére hős válik) és édesanyjának levelezése segít megismerni az
’56-os forradalom dicső történéseit. két
levél az édesanyától, aki beszámol fiának az otthon (vidéken) történt eseményekről, majd két válasz a fiútól, aki
elmondja a forradalmi budapesten történteket. aztán Nagy Imre szavai, amelyek november 4-én hangzottak el a
rádióban, majd a kétségbeesett levél az
anyától, amire már nem érkezik válasz,
a fiút a kegyetlen tank eltiporta…
a gyerekek fegyelmezetten és figyelemmel követték a színpadon történteket, a szereplők mozdulatait, az összekapaszkodott párok táncát, a magnóból
felhangzó hegedűszót. s akik a műsorban részt vállaltak: Boda Beáta, Cserni
Fanni, Dallos Dominik, Kovács Luca,
Koza Barbara, Piczil Dániel, Szabó
Gábor, Tóth Tamás 7.b.
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„Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
(márai sándor: mennyből az angyal)

Fotó: a szerző

márai sándor így ír az 1956-ban
íródott versében:

hogy márai sándor félelmei 58 év után mennyire valósak, azt döntse el
mindenki maga! De én azt remélem, hogy azok a gyerekek, akik ilyen műsorokban részt vesznek, vagy csak nézőként egyszer is libabőrös lesz a karjuk,
érteni fogják, milyen „nagy dolog a szabadság”! s ne vehesse el tőlük soha
senki! ez a mi felelősségünk (is)! Pedagógusoké, szülőké, felnőtteké!
Szekeresné Fercsik Anna

szitakötő, a kíváncsi gyerekek folyóirata

a pályázatnak megfelelően szitakötő
munkacsoport alakult a tanév elején,
melynek tagjai: Nagy Jánosné, Gyalog
Éva, Lévai Andrásné, Gigorné Pórlaki
Judit és Horváthné Maczkó Katalin. Feladatunk, hogy minél többet használjuk a
folyóiratot mindennapi munkánk során,
erről negyedévente beszámolót küldjünk
a központba, ezenkívül ötletekkel segítsük a programban résztvevő határon
túli és határainkon belül lévő iskolákat,
pedagógusokat. e segédanyagok a szitakötő program honlapján (szitakoto.com)
bárki számára elérhetőek. a beszámolónkat minden esetben fotókkal egészítjük
ki, amelyek a faliújságon található
alkotások mellett, foglalkozások képeit
is tartalmazzák. ezek szintén megtekinthetők a honlapon, galéria menüpont
alatt. nagy öröm számunkra, hogy egyre
több kolléga és gyerek használja és
olvasssa a folyóiratokat, amelyek, a régi
példányokkal együtt, iskolánk könyvtárában megtalálhatók.

Fotó: a szerző

Az idei tanévben sem maradhat ki iskolánk mindennapjaiból a Szitakötő folyóirat és a hozzá kapcsolódó egész éves
program. Sikeres pályázatunk eredményeképpen ismét nyertünk egy osztályra
való – 25db/negyedév – folyóiratot, ami
mind tartalmát, mind megjelenését tekintve egy igényes, színvonalas lap.

minden évben ellátogat iskolánkba a
program egyik szervezője is. az idén
október 17-én Albert Judit volt a
vendégünk. a 4. évfolyam számára tartott egy 60 perces foglalkozást az őszi
számhoz kapcsolódóan, amelynek a fő

témája a jó és rossz gyerek. a gyerekek
4-6 fős csoportokban dolgoztak és beszélgettek – egy-egy újságcikk egy-egy
kiragadott mondatából kiindulva –, különféle dolgokról. a foglalkozásra néhány szülőt is meghívtunk, akik nagyon
aktívan vettek részt ezen az interaktív
órán. a gyerekek számára talán a legérdekesebb egy kísérlet volt, a kisautó
gyorsulása felfújt lufi segítségével.
a foglakozást egy továbbképzés követte iskolánk pedagógusai és más érdeklődők számára. a képzés célja az
volt, hogy minél több módszertant ismerjünk meg, próbáljunk ki és alkalmazzunk munkánk során.
Horváthné Maczkó Katalin
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szüretnek iDején vigaDtunk

magyar komonDor

szüret után

nagyapámmal boroztam,
nagy franc volt az öreg.
és én nagyon jól tudtam,
ő a bort sem veti meg.
megkért a ház asszonya,
vigyázzak rá, be ne rúgjon.
s hogy ne igyon, nem mondhatom,
hát eképpen gondolkodom.
Csak egy mód volt rá,
hogy ő talán már mégse igyon.
gondoltam, mit magának tölt,
üsse kő, majd megiszom.
mint kiderült, ez csak fél megoldás,
igaz, ő józan maradt.
De nekem már igencsak imbolygott
a talaj a lábam alatt.
ahogy beléptem a házba,
Csak lesett rám anyám.
míg én dülöngéltem,
szín józan jött a nagyapám.
2014. október 18-án rendezte meg falunk általános iskolája
hagyományos szüreti bálját, ahol a nyolcadikos diákok elevenítették fel a szüreti bálok szép hagyományát. Népviseletbe öltözve, lovas kocsin, zenekari kísérettel járták végig a falut, és hívogatták a bagiakat a két órakor kezdődő bálra a
művelődési házba.

a szüreti felvonulás 13 órakor indult. a gyönyörű népviseletbe öltözött diákok osztályfőnökeik Horváthné Maczkó
Katalin és Gódorné Szilágyi Magdolna vezetésével a templomhoz vonultak kenyér- és borszentelésre. Karácsondi Mihály
plébános az áldás után elmondta, hogy szeretné, ha a diákok
nemcsak ilyenkor, hanem rendszeresen eljönnének a templomba, hiszen isten nélkül nem lehet eredményes az életük.
az iskola előtt a szüreti táncot betanító Katonáné Hegedűs
Csilla irányításával eltáncolták a műsoruk egy rövid részletét, majd lovas kocsikra szálltak, hogy a falu több pontján
megállva hívogassák a lakosságot a bálra.
kicsit késve érkezett a menet a művelődési házhoz, ahol
a szülők, rokonok, barátok, az iskola pedagógusai már izgatottan várakoztak. a nyitótáncot bent is, kint is eltáncolták,
majd minden táncos felkérte családtagjait, és indult a mulatság. az ötödik osztályosok szorgalmasan árulták a tombolajegyeket, a hetedik osztályosok szülői munkaközössége által

működtetett büfében mindenki csillapíthatta éhségét, és vásárolhatott egy kis frissítőt. idén sem maradtak el a finom bagi
sütemények, melyekkel a táncosok kínálták meg a megjelenteket. este hétkor még javában folyt a mulatság, köszönet a
szervezőknek e felejthetetlen élményért.
kr.
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bíróné: repei Júlia
bíró: bálint bence
kocsmárosné: széles bernadett
kocsmáros: balázs dávid
kisbíró: pajor Lázár

Fotó: Könczöl Rita

csőszlányok és fiúk:
Janik barbara és Ádám gellért
szabados réka és geiger Antal
eperjesi bernadett és Kanalas richárd
nagy petra és Karácsondi erik
balogh renáta és Kovács dániel
Ádám nikolett és Lengyel zsombor
oláh Katalin és oláh Alexander
gazda boglárka és sallai bence
Koza barbara és Tóth márk
Leszák Klaudia és Unger Walter
Cserni Fanni és varga dániel
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A meg nem bocsátás

Az istennek való engedelmesség a kulcs ahhoz az örömteli
és bővölködő élethez, amit Jézus kínál. Bármit is kér tőlünk
isten, azt a saját érdekünkben teszi. Nem elég csupán tudni,
mit mond Ő, az igéjében, ha nem ültetjük át a gyakorlatba,
semmi hasznunk belőle. Ez érvényes a megbocsátás gyakorlatára is.

életünk során mindannyiunkat ér bántás, sérelem. ha nem kezeljük megfelelően a minket ért sérelmeket, ha csak eltemetjük
a szívünk mélyére, és azt hisszük, hogy így minden rendben van,
tévedünk. a tüske, a megbántottság fájdalma attól még létezik,
csak rejtőzködik. személyes tapasztalatból tudom, hogy a meg
nem bocsátás ott lehet a szívünkben anélkül, hogy észrevennénk.
aki szívében van ilyen rejtett tüske, az a társas kapcsolatokban is megmutatkozik, például a testbeszédben, az indulatban, a szóhasználatban, az ítélkezésben. az ilyen ember keserűséget hordoz a szívében, és idővel boldogtalan lesz.
a Példabeszédek 4:23 azt mondja: „Minden féltve őrzött
dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet.”
isten ránk bízta annak a felelősségét, hogy őrizzük szívünket,
és bánjunk el minden haraggal, meg nem bocsátással, ami a
szívünket megsebezte. mindenekelőtt tartsunk önvizsgálatot.
törekedjünk a békességre, és isten képessé tesz minket arra,
hogy készek legyünk megbocsátani.
hat módszer arra, hogy kiderítsük, van-e elrejtett
békétlenség, meg nem bocsátás szívünkben.
1) Aki nem bocsát meg, az folyamatosan nyilvántartást vezet
a másik hibáiról. Pál apostol szeretet himnuszában így
szól: „a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik,
nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a
maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent
eltűr.” ha van olyan ember az életedben, akinek számon
tartod az ellened elkövetett hibáit, hogy szükség esetén
elővehesd, és ezzel védekezz, akkor ez az egyik jele annak,
hogy szívedben meg nem bocsátás rejtőzködik.
2) Aki nem bocsát meg, az folyton csak kérkedik saját
jogaival. könnyű másokra nézve ezt gondolni: „ilyet én
sose tennék!” az önigazult ember sosem látja saját bűneit,
de szakértő abban, hogy másokét meglássa.
3) Aki nem bocsát meg, az állandóan panaszkodik. a tékozló fiú történetében (lukács 15), amikor a fitalabb fiú
visszatért, megtért az atyjához, az idősebb testvér azonnal
panaszkodni kezdett apjuknak: „Látod, hány esztendeje
szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsaidat, és
te sosem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy
mulatozhassak a barátaimmal”. ahelyett, hogy örült
volna öccse hazatérésének, csak panaszkodni tudott, hogy
ő nem rendezhetett magának partit.
4) Aki nem bocsát meg, az távolságot tart, megoszt és
szétválaszt. minden alkalommal, amikor a férjem valami
olyat mond, ami sérti az érzéseimet, az első reakcióm az,
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hogy minél távolabb kerüljek tőle. régebben őrizgettem
ezeket a megjegyzéseket, ahelyett, hogy megbocsátottam
volna neki, és elengedtem volna a dolgot. még csak egy
szobába sem akartam lenni vele, éjjel pedig az ágy szélén
aludtam. ez a távolságtartás tovább mérgezte kapcsolatunkat és sok örömöt lopott el életünkből, amíg meg nem
bocsátottam neki.

5) Aki nem bocsát meg, az vádol, és folyton felhozza a régi
sérelmeket. a tékozló fiú bátyja mindent elkövetett, hogy
emlékeztesse apját arra, hogy a kisebbik fiú elhagyta az
otthonát, és egész örökségét elköltötte erkölcstelen életvitelére. alapjába véve kérdőre vonta az apját: hogy képzeled, hogy ezek után még partit rendezel neki? aki felemlegeti a régi sérelmeket, az hasonít erre az idősebb testvérre.
6) Aki nem bocsát meg, az mindig dühös és féltékeny lesz
arra az emberre, akitől a sérelmet elszenvedte. nem
könnyű végignézni azt, ha jó dolgok történnek azzal az
emberrel, aki megbántott, vagy sérelmet követett el ellenem.
ahogy a példázatbeli atya lakomát rendezett a tékozló fiának, isten is így szeretne megáldani jóságával, szeretetével.
át kell gondolnunk, hogy a sérelmünk valós-e vagy vélt,
esetleg mi fújtuk fel. bármit is kér tőlünk isten, az mindig
a mi javunkat szolgálja. a meg nem bocsátáshoz való
ragaszkodás sohasem segít, sőt nyomorúvá tesz. arról nem
beszélve, hogy az állandó idegfeszültség meg is betegíthet.
nemcsak a lélek lesz beteggé, hanem a test is.
az ember sokszor képtelen megbocsátani magától,
ilyenkor mindig forduljunk istenhez, hogy szent lelke által
tegyen képessé minket arra, formáljon át, hogy őszintén meg
tudjunk bocsátani, és találjon békére lelkünk.
sokan azt gondolják, hogy a megbocsátás olyan, mintha
szívességet tennénk annak a személynek, akinek megbocsátunk. valójában magunknak teszünk szívességet, mert csak
akkor tudunk igazi örömben és békességben élni, ha elengedjük szívünkből a keserűséget, a haragot, és azok nem marcangolnak tovább.
van, aki azt mondja: „jól van, én szeretnék megbocsátani,
de olyan nehéz. nem tudom, képes vagyok-e rá?” tudnunk
kell, hogy az érzelem egy lelki jelenség, ami folyton változik.
az érzelmeknek időre van szükségük ahhoz, hogy felzárkózzanak a döntéshez, ahhoz, hogy meg akarunk bocsátani. az
akaratunkat képessé tehetjük arra, hogy az érzelmeinken túllépve a megbocsátás mellett dönthessünk.
sőt, továbbmenve jézus azt mondta: „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket.”
(mt 5:44). ez a legnehezebb a világon, de nem futamodhatunk meg valami elől azért csak, mert nehéz. a megbocsátást életünk végéig gyakorolnunk kell.
Joyce Meyer írásából válogatta
PP-né
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SzolGálTATó

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

ii. számú rendelő:
dózsa gy. u. 53. dr. Cséke Ibolya
Tel.: +36/28-408-031
sürgős esetben, készenléti időben
hívható mobilszám: +36-70-313-1138
rendel:
megérkezett
hétfő: 8–12
az influenza elleni
kedd: 12–18
oltóanyag, amit
szerda: 8–12
csütörtök: 12–16
rendelési időben
péntek (páros hét): 8–11
lehet kérni.

nappali, éjszakai és hétvégi ügyelet
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a Turai Központi Ügyelet látja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától
hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. Címe: Tura, petőfi tér 2. telefon.: 104
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fontos számok
segélykérő szám: 107, 112
Aszódi rendőrőrs: 28/400-012
Aszódi járőrök: 20/516-5940
bagi körzeti megbízott:
20/289-1764

bagi polgárőrség:
30/62-10-210

A fogorvos rendelési ideje
dr. szabó melánia (bag, hősök tere 1.) Telefon: +36/28-409-670
rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig,
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig.

30/51-56-945

mosolygó. minden férfinAk szüksége vAn egy feleségre...
mindig fogjuk egymás kezét. ha elengedem, rögtön vásárol valamit.
***
van elektromos kése, elektromos kenyérpirítója, sőt még a tojásforraló is
villannyal megy. a múltkor panaszkodott, hogy nincs hely a konyhában,
ahova leülhetne. így hát, vettem neki
egy villamosszéket.
***
mindennek van előnye és hátránya is.
Példa erre a házasság. előnye, hogy
minden reggel ágyba hozzák a reggelit, hátránya, hogy mindig ugyanaz
hozza.

– mondd csak, biztosan tudod, hogy
megcsal a feleséged?
– biztosan nem, de már két éve nem
jött haza.
***
– apu, miért volt Deák Ferenc, a haza
bölcse?
– mert agglegény maradt.
***
– a feleségemet megleptem, a
„hogyan takarékoskodjunk?” című
könyvvel.
– no, és? sikeres volt?
– nagyon. azóta nem dohányzom, és
nem iszom.

a világ legboldogabb asszonyává teszlek! – ígéri a férj.
mire a feleség: – mikor indulsz?
***
Férj: kutya egy életem van!
Feleség: az biztos! sáros lábbal jössz
be, összepiszkítod a nappalit, és várod, hogy eléd tegyem a kaját.
***
– szörnyű! – mondja a bálban a férj –
a legnagyobb idiótáknak
van a legszebb feleségük!
– te kis hízelgő! – öleli át az asszony.
www.mediatica.ro/mosolygo

A bAgi tc ’96 hírei – futbAll

A legutóbbi eredmények
bagi TC ’96 – vác-deákvár se
Csővár se – bagi TC ’96
bagi TC ’96 – Fort. sC-Kismaros
püspökhatvan – bagi TC ’96
bagi TC ’96 – galgahévíz sK
Iklad KFC – bagi TC ’96
bagi TC ’96 – Aszód FC

1–0
2–3
1–1
0–0
3–0
1–1
1–2

A TABELLA ÁLLÁSA NOVEMBER 3-ÁN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CSAPAT
M GY D
Kisnémedi
11 11 0
Aszód FC
12 10 0
Isaszegi SE
11 7 1
Iklad KFC
11 6 3
Vác-Deákvár SE
12 6 1
Csővár SE
11 6 0
Verőce SE
11 5 2
Fortuna SC-Kismaros 11 4 3
Bagi TC ’96
11 4 3
Erdőkertesi SE
11 3 3
Vácduka-Beton
12 3 2
Gödöllői EAC
11 3 1
Püspökhatvan SE
11 2 1
Valkó KSK
11 2 0
Galgahévíz SK
11 1 2

V
0
2
3
2
5
5
4
4
4
5
7
7
8
9
8

LG
46
35
34
27
32
27
17
20
13
22
21
18
18
13
7

KG
5
14
16
17
19
22
15
18
11
18
44
29
36
59
27

GK
41
21
18
10
13
5
2
2
2
4
-23
-11
-18
-46
-20

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

P
33
30
22
21
19
18
17
15
15
12
11
10
7
6
5

12 bagi hírlaP

VÁSÁROLNÉK!
hirdetés

l

l

régi magyar kerékpárokat,
1960. év előttieket (Wm, rm,
stb.), ezekhez alkatrészeket.

pannónia kéthengeres motorkerékpárokat, p20-21 típusokat, ezekhez alkatrészeket.

l

simson endúró s 51 típusú
motorkerékpárt, csak gyári állapotú érdekel minden tartozékával, nem baj, ha kicsit kopottas is, csak gyári legyen.
ehhez gyári (ddr) alkatrészeket.

l

mz ts 250, 250/1 és etz 250
típusú motorkerékpárokat, papír nélküli is érdekel, de ha
nincs forgalomban, az sem
baj, csak a forgalmi legyen
meg. ezekhez gyári (ddr)
alkatrészeket.

l

zománcozott reklámtáblákat,
utcatáblákat, régi fém olajos
dobozokat, olajokat (shell,
Agip, Áfor) stb.

telefon: 06-30/950-9383
vagy este 18 óra után
06-28/437-345
vagy hagyjon üzenetet
és visszahívom.
e-mail: rokakrisz@invitel.hu

Köszönöm szépen.

hivAtAli ügyfélfogAdás
bAg nAgyközség
polgármesteri hivAtAlánAk
ügyfélfogAdási rendje:
hétfőn 13.00 - 16.00 óráig
szerdán 08.00 - 12.00 óráig
13.00 - 15.00 óráig
pénteken 08.00 - 12.00 óráig
A polgármester ügyfélfogadási
rendje: hétfőn 13.00 - 16.00 óráig
Az alpolgármester ügyfélfogadási
rendje: hétfőn 13.00 - 16.00 óráig
A jegyző ügyfélfogadási rendje:
hétfőn 13.00 - 16.00 óráig

Ez+Az

2014. november

a 2014-es önkormányzati
választások eredménye bagon
polgármester-jelölt eredmények
1 Jamrik László
2 Tóth gábor
3 Tószegi Lajos
4 balázs János

FÜggeTLen
FIdesz-Kdnp
FÜggeTLen
FÜggeTLen

797
660
155
57

képviselő-jelölt eredmények
1 varga András
2 mezőfi Ferenc László
3 deli József
4 gy-né dr balatoni gyöngyi mária
5 gyóni János
6 Katona ervin
7 sima József
8 dr péter mihály
9 Tószegi Lajos
10 balázs Jánosné
11 dénes miklós
12 Fenyvesi László
13 pintér balázs
14 Antal István Lászlóné
15 mondok ervin
16 balázs János
17 povázson István
18 balázs zsoltné

FÜggeTLen
JobbIK
FIdesz-Kdnp
FIdesz-Kdnp
FÜggeTLen
JobbIK
FÜggeTLen
FIdesz-Kdnp
FÜggeTLen
FIdesz-Kdnp
FIdesz-Kdnp
FIdesz-Kdnp
FÜggeTLen
FIdesz-Kdnp
FÜggeTLen
FÜggeTLen
FÜggeTLen
FÜggeTLen

725
623
603
597
584
557
540
516
511
457
451
437
435
404
342
260
140
107

nemzetiségi jelöltek eredményei
1 Kanalas mihály
2 Lakatos István
3 berki gyula
4 Kanalas ervin
5 vidák Tibor
6 Ajtai pál

LUngo drom
LUngo drom
LUngo drom
LUngo drom
LUngo drom
LUngo drom

68
61
58
40
36
31

csAk úgy füstölgök mAgAmbAn...

Miért landolunk?

Halász Előd német-magyar szótára szerint das land 1) föld, 2) szárazföld,
3) vidék, falu, 4) ország. landen 1) partra tesz, szállít, 2) hajó kiköt, 3) repülő
leszáll. ez teljesen világos, még ha kissé bő is a választék. nem ennyire világos, miért nyer terett egyre jobban a magyar médiában és a könyvekben is a
lANDoláS, amikor arról szólnak, valami a földdel közelebbi kapcsolatba
kerül a levegőből érkezve. különösen akkor nem érthető, mikor a leszáll mellett,
van egy kitűnő magyar szókapcsolatunk erre a műveletre: földet ér. ez a
„landolás” megint a divat, az igénytelenség, a nyelvi lustaság számlájára írandó?
véleményem szerint, igen. a lanD és a lanDen csak maradjon meg a magyarok legnagyobb külkereskedelmi partnerei számára, használják egészséggel.
az eu-ban lehet, hogy a határok csupán névlegesek, de mi, ha szükséges,
eresszük újra le a nemzetiszín sávos sorompót az idegen kifejezések határátlépésének megakadályozására.
Giczi Rudolf

