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Tisztelt lakosság!

Palya Zoltán polgármester 

Településünkön jelenleg két nagyobb építkezés és egy 
felújítás zajlik. Talán a legnagyobb beruházás a 
Budapest–Aszód–Hatvan vasútvonal korszerűsítése 

és az új vasútállomás épületének és környezetének, valamint 
a hozzá tartozó P+R parkoló kialakítása. Ez az építkezés, 
átalakítás lassan két éve folyik, és reményeink szerint idén év 
végén befejeződik. Az elmúlt hetekben megkezdődtek azok a 
munkálatok, amelyek már az építkezés utolsó szakaszához 
tartoznak. Lassan elkészülnek a földmunkák, helyükre 
kerültek az új világítótestek és a parkoló szegélykövei. A 
parkolóban és a buszfordulónál még némi tereprendezés és az 
aszfaltozás van hátra. Az állomás épülete is jól halad, a 
projektvezető elmondása szerint az építkezés várható 
befejezése szeptember vége. 
 Ugyanakkor közel egy időben az önkormányzat 
megkezdte a régóta várt bölcsőde építését és a II. számú orvosi 
rendelő felújítási munkálatait. Ez utóbbit a tervezethez képest 
több mint féléves csúszással tudtuk csak elkezdeni, mivel a 
támogatási szerződés műszaki tartalmát módosítani kellett 
annak érdekében, hogy az elszámolásnál ne legyen probléma. 

Projekt célja: A településen jelenleg nem működik önkor-
mányzati és egyéb fenntartású bölcsődei intézmény, amely 
alapján elmondható, hogy jelenleg 100%-os a kapacitáshiány 
a rendelkezésre álló bölcsődei férőhelyek tekintetében a te-
lepülésen. A projekt eredményképp 4 gyermekszobás, 48 fé-
rőhelyes bölcsődei intézmény kerül megépítésre. A tervezett 
épület földszintes, körüljárhatósága járdával biztosított. Az 
épületben található 4 csoportszobához közvetlenül kapacsoló 
terasz kerül kialakításra. A kialakításra kerülő játszóudvaron 
két homokozó, két rúgós játék, két babaház és kültéri pancsoló 
kerül elhelyezésre. A közlekedési létesítmények tervezésénél 
a lehatárolt tervezési területen belül az OTÉK-ban lefektetett 
mennyiségű és minőségű burkolt felület és parkoló terület 
kerül kialakításra. A parkolóhelyi méretek alapján 10 parkoló-
hely kerül kialakításra, ebből 1 db 3,5 m x 5,50 m mozgá-
sukban korlátozottak részére történő parkoló állás kerül 
kijelölésre a főbejárat közvetlen közelében. A pályázati kiírás 
alapján a tervezett bölcsőde épületének komplex, teljes körű 
akadálymentesítése megtörténik és nevelési munkát segítő 
eszközök is beszerzésre kerülnek. A projekt keretében létre-
hozásra kerülő bölcsőde tetőszerkezetén napelemes rendszer 
is kialakításra kerül. Az új bölcsődei intézmény létrehozá-
sával javul a pest megyei gyermekek magas minőségű a kor 
követelményeinek megfelelő oktatási-nevelési feltételekhez, 
infrastruktúrához való hozzáférése, ezzel családjaik életkö-
rülményei és a munkavállalás, munkába állás feltételei is job-

bak lesznek, vagyis a fejlesztések közvetve a gazdaság erősö-
déséhez is hozzájárulnak. A projekt hatására megtörténik a 
bölcsődei kapacitáshiányok felszámolása a településen.

Támogató: Pénzügyminisztérium
Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 
2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 
megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támo-
gatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatából
Kedvezményezett neve: Bag Nagyközség Önkormányzata
Támogatási összeg: 384 millió forint
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.
Megvalósítás helye: 2191 Bag, belterület 1549/1 hrsz.

További információ kérhető:
Palya Zoltán polgármester
E-mail:  Tel: +36-28-504-135bagpolghiv@bagfalu.hu,

48 férőhelyes

bagi Gólyahír Bölcsőde építése
projektösszefoglaló

Projekt címe:
48 férőhelyes Bagi Gólyahír Bölcsőde építése
Projekt azonosító száma: 
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/61

I
dén is ünnepi szentmisére, majd azt követően a templom 
kertjébe hívtuk a lakosságot országunk születésnapja 
alkalmából.

 Augusztus 20. a magyarság legősibb nemzeti ün-
nepe, mégis talán ez az az ünnep amelynek a legtöbb neve, 
legtöbb jelentése volt a történelem különböző korszakaiban. 
Államalapításunkat, Szent István királyunkat, s az életet je-
lentő új kenyeret is ünnepeljük ezen a napon. Van ki az állam 
és a nemzet dolgairól, van ki a természet évről évre történő 
megújulásában múltat, s jövőt összekötő életről elmélkedik a 
mai ünnepen. - Palya Zoltán polgármester úr beszédének 
bevezető sorai hűen tükrözték augusztus 20. jelentőségét a 
magyarság történelmében. - A Kárpát-medence több ezer éve 
lakott vidék. Éltek itt különböző népek és törzsek, melyek 
nyomtalanul eltűntek. A magyar nép otthonra talált Európa 
szívében. Az Árpád fejedelem által kiválasztott területen csak 
a magyarság maradt fenn és tudott immár ezer éve fennálló 
államot alapítani, a ránk törő veszedelmeket és nagy, erős bi-
rodalmak hódítását túlélni. 
 Ilyen múlttal méltán lehetünk büszkék arra, hogy 
magyarnak vallhatjuk magunkat. Ezt köszönhetjük Szent 
István királyunknak.

Mert István király a 

hit sziklájára építette 

hazáját.
Nem szabad tehát elfelejtenünk, hogy kik vagyunk és honnan 
jöttünk, hogyan váltunk Európa közepén kicsiny, de meg-
maradni képes országgá, nemzetté.
 Augusztus 20. tehát a nemzetmegmaradás, európai-
ságunk létjogosultságának ünnepe. Ennek a megmaradásnak 
az egyik jelképe az új kenyér is. A kenyér, amire mi magyarok 
nem csupán mint ételre gondolunk, hanem mint az élet 

Asztaláldás mindenki asztalán

„Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.” (Reményik)

táplálójára is. Sok népszokás őrzi a kenyér tiszteletét. Ko-
rábban úgy tartották, hogy a kenyér az eledelek között Isten 
legfontosabb ajándéka, ezért a lélek számára a kenyér 
imádságos tisztelete épp olyan fontos, mint a testi táplálék. 
 Az ünnepi beszédet kö-
vetően polgármester úr köszön-
tötte Dr. Balatoni Gyöngyi há-
ziorvost, aki idén 40 éve szol-
gálja a települést és a bagi la-
kosságot.
 Katona-Dénes Kriszti-
na Ujvári Gábor Rómeót szólí-
totta mikrofonhoz. A kenyérál-
dás ceremónia Rómeó szavalatá-
val, Reményik Sándor – Minden-
napi kenyerünk című versével 
vette kezdetét. Ezt követően Ka-
rácsondi Mihály plébános me-
gáldotta az új kenyeret, majd 
Angyal Virág énekelt arató da-
lokat, méltó keretbe foglalva ezzel nemzeti ünnepünket.

„Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő, –
De benne van az élet.” (Reményik)

T.A.

A Mihály atya által megszentelt új búzából sütött új kenyér a 
bagi földtulajdonosok jóvoltából került az asztalunkra. 
Ezúton is köszönjük a Mezőbag Kft. ügyvezető igazga-

tójának, Pintér András úrnak és Péter Mihálynak a felajánlást.

E felújítás keretében az 
orvosi rendelő új tetőt kap, 
az épület külső hőszigete-
lését, valamint a homlokza-
ti nyílászárók cseréjét is el-
végezzük, a belső helyisé-
geket pedig kifestjük. Bízunk abban, hogy a munkálatok vé-
geztével sokkal szebb és színvonalasabb környezet várja majd 
a betegeket.
 Július közepén a bölcsőde építése is megkezdődött, 
jelenleg az alapozási munkák zajlanak. Várhatóan még az idei 
évben tető alatt lesz az épület, az építkezés befejezése a jövő év 
végére várható. 
 Az önkormányzat az építkezésekkel járó kellemet-
lenségek és zaj miatt kéri a lakosság türelmét és megértését, 
hiszen a munkálatok befejezésével szebb és rendezettebb 
településsé válik Bag.
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Pécs környéki lányként, hogyan sodródott falunkba?
 Valóban Pécsen végeztem az orvosi egyetemet, és 
bár a Családorvosi Tanszék nagyon marasztalt, én mégis a 
bőrgyógyászat felé fordultam, és Esztergomba mentem, az 
ottani bőrgyógyászati osztályon kezdtem dolgozni. A Bajcsy-
Zsilinszky Kórházban dolgoztam később együtt Dóczáné 
Bartók Angyél néni lányával, az ő révén kerültem ide éppen 
negyven éve.
Ha jól tudom a színészet felé is kacsingatott?
 Színész nem akartam lenni, csak akarták, hogy le-
gyek. Hatodéves orvosi egyetemista voltam, és Budapesten 
egy egyetemi rendezvényen hallott engem szavalni a Nemzeti 
Színház akkori igazgatója és Keleti Márton. Ahogy lejöttem a 
színpadról megkerestek, és szerződést ajánlottak. Én azonban 
csak annyit mondtam, már csak egy vizsgám van, és orvos 
vagyok, ezen nem szeretnék változtatni.
Irodalomszeretete szintén közismert, a bölcsészet és tanár-
ság is megfordult a fejében pályaválasztásakor? 
 Gimnazista koromban Tüskés Tibor, a magyartaná-
rom volt a Jelenkor című irodalmi folyóirat szerkesztője, és én 
segítettem neki a szerkesztésben. Akkor nagyon sok költővel, 
íróval megismerkedtem, abban a kivételes helyzetben is ré-
szem lehetett, hogy Váci Mihály, Weöres Sándor előtt sza-
valhattam verseiket. A szegedi egyetem bölcsészkarára fel-
vételi nélkül bejuthattam volna, de mégis az orvosi pálya lett 
az utam. 
Ennek mi volt az oka?
 Nagyon sok orvosi egytemistát ismertem, mert 
gimnazistaként egy tánctanár segítője voltam, aki nekik 
tanított táncot, ők csábítottak. Valójában egy szerencsétlen 
balesetnek köszönhetem a döntést. Hajat vágtam otthon, és a 
pengével elvágtam az ujjam, a vér láttán pedig elájultam. 
Édesanyám talált rám, egy csepp száradt vér volt akkor már 
csak az ujjamon. Akkor már tudtam: irány az orvosi egytem, 
mert ezt a gyengeségemet le kell győznöm. 
Ha jól tudom az egyetemen is marasztalták?
 Családorvosi Tanszéken bedolgozó diák voltam, a 
tanszékvezető volt az egyetem párttitkára. Az egyetemen 
bejártam hozzá, hallgatóként segítettem a munkáját, szerette 
volna, ha ott maradok a tanszéken, de én nem szeretem az ülő 
munkát, ezért a bőrgyógyászatot választottam. A diploma-
osztón azt mondta nekem: Egyet megígérek, nem segítelek, de 
nem is akadályozlak. 
Nem bánta meg, hogy végül is háziorvos lett falunkban?
 Nem. Családorvosnak lenni hivatás, úgy gondolom, 
erre születni kell.
Mitől jó egy háziorvos?
 Attól, hogy mindig elérhető. Fontos, hogy komp-
lexen lássa az egész család problémáját. Vállaljon irányító 
feladatot, hogy a megfelelő szintű orvosi kezelésre tudja 
tovább irányítani a betegeket. És természetesen szervezze az 
utókezeléseket, kövesse a beteg állapotát.
Jelenlegi fiatal orvosok nem szívesen választják ezt a 
pályát? Mit gondol, miért?

 Mert az embernek az egész életét erre kell áldoznia. 
Ma reggel 6 óra körül hívott egy betegem. Meg volt rémülve, 
én elláttam jó tanácsokkal, megnyugtattam. Majd felkeltem, a 
lányom kérdezett valamit és kissé ingerültebben válaszoltam 
neki. A fejemre olvasta, hogy a betegekkel sokkal kedvesebb 
vagyok. Igen, mert a betegnek arra volt szüksége. Egyébként 
volt olyan eset is, hogy éjszaka egy beteghez kellett ki-
mennem, és a kétéves lányomat szánkón húztam magammal. 
A férjem továbbképzésen volt, a Trabant nem tudott felmenni 
a dombon, mert úgy csúszott az út, a lányomat nem 
hagyhattam egyedül, így nem volt más választásom.
Hivatása mellett közéleti szerepet is vállalt több éven ke-
resztül alpolgármesterként, képviselőként. Miért tartja ezt a 
tevékenységet fontosnak?
 Ha valahol él az ember, akkor fontos, hogy ha tud 
tegyen is lakhelye szépüléséért, épüléséért, fejlődéséért. Nem 
átmeneti dolognak szántam, hogy ide jövök, a szüleim is itt 
vannak eltemetve, én is itt szeretnék maradni. Tóth Gáborral 
nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, nem volt köztünk alá-
fölé rendelt viszony, így kerülhetett sor az iskola, művelődési 
ház, ravatalozó stb. felújítására, a körforgalom megépítésére. 
A tiszteletdíjam is mindig felajánlottam, ezzel sose kérked-
tem, szépen csendesen tettem mindezt. Többek között az óvo-
da ablakcseréje, a temető kapuja én és akkori képviselő-
társaim felajánlásaiból készült el.
Tervei szerint ez év végén befejezi háziorvosi szolgálatát. 
Hogyan tovább?
 Rengeteg olyan dolog van, amit még szeretnék csi-
nálni. Úgy érzem, akkor kell abbahagyni, amikor még tudok 
járni, az agyam még működik, szóval teljes életet tudok élni. 
Imádok kertészkedni, nagyon érdekel a homeopátia. Sze-
retném felkeresni a pécsi rokonaimat, egy kicsit utazgatni, az 
állatkáimmal és a virágaimmal foglalatoskodni. Örülök 
annak, hogy a falu nagyjából elfogadott. Váci Mihály szavait 
idézem: „nem lehetett sebezni engem: / ki bántott – azt vállon 
öleltem, / értve-szánva úgy megszerettem, / hogy állt ott 
megszégyenítetten /és szálltam én sebezhetetlen. Ez az én 
hitvallásom.
Köszönöm a beszélgetést, nagyon sok örömöt, jókedvet 
kívánok és még sok-sok időt.

   Tudom, nem itt kezdted a pályá-
dat, de hogyan kerültél ide?

 A SOTE II. számú Sebészeti Klinikáján dolgoztam és 
kaptam egy telefont, Dr. Balatoni Gyöngyi hívott, hogy nem 
szeretnék-e vele asszisztensként dolgozni. Mivel a klinikán 
napi 12-14 órát, néha többet is kellett dolgoznom, és a gyer-
mekem még óvodás volt, nem volt kérdéses, hogy igent mon-
dok. A telefonhívást májusban kaptam, és június 1-jén már itt 
kezdtem. Az önkormányzat beiskolázott, egy szakosítót még 
el kellett végeznem, bár már több szakasszisztensi végzett-
ségem volt. Majd munka mellett az akkoriban HÍD-ként 
emlegetett képzést is elvégeztem, ami diplomás szakápolói 
végzettséget adott.
Nem bántad meg?
 Hát egyáltalán nem. 
Milyen a doktornővel dolgozni?
 A 25 év együtt töltött idő magáért beszél. Igazából ez 
az idő szinte egy pillanat alatt elrepült, és ami nagyon fontos, 
hogy nem főnök és beosztott viszony van közöttünk, sokkal 
inkább már baráti viszony. 
Nagyon vegyes a pacientúra, hogyan tudod kezelni a 
sokféle embert, helyzetet?
 Igen, időről időre nagyon sokféle ember megfordul a 
rendelőben, és azt tudni kell, hogy minden ember más, 
mindenkihez másként kell szólni. Van, aki bejön és már 
feszült, amit esetleg a várakozás fokoz. Ha ezt látom, akkor 
igyekszem megnyugtatni. De sokakat nem zavar a hely, 
szeretnek ide jönni, beszélgetnek a rég nem látott isme-
rőseikkel, osztálytársak összejönnek. Szóval ez egy közösségi 
tér is, sokszor akaratlanul is érdekes dolgokat hallok, 

miközben dolgozom, vagy jókat nevetünk együtt. Dezső Ica 

néni egy tüneményes mami volt, mindig szakadtunk a 
nevetéstől, ha itt járt. Örülök az ilyen betegeknek, mert 

az ottlétük a mindennapok monotonitását oldja, színt 
hoznak a hétköznapokba. 
Egyébként Bagon mindig szükség volt két háziorvosra, 
jelenleg a másik praxis betöltetlen, csak helyettesítés van, 
ezért mi két éve szabadságon sem voltunk, úgyhogy néha el-
csigázott vagyok.
Akkor mégis mi ebben a szép? Miért érdemes hivatásként 
végezni a munkádat, adott esetben több energiát bele-
fektetned, mint az elvárható lenne?
 Amikor bejövök a rendelőbe, és az asztalomon vár 
egy köszönőlevél, akkor minden rosszkedvem, elcsigázott-
ságom elszáll. A táskában körülbelül 26 darab lakáskulcs van, 
bárhová beengednek a betegek, és olyan szintű bizalom ala-
kult ki közöttünk, ami nagyon jó érzés. Hát ez a szép, hogy 
olyan sok örömöt, szeretetet, jókedvet kapok az emberektől. 
Tavaly a névnapomon reggel jöttek a betegek, és mindenki 
hozott egy Raffaellót. Elkezdtem kipakolni a dobozokat, amik 
a rendelés végére beterítették a kis szobát. Eszembe is jutott 
Körmendi János Három nővér paródiája, amiben a főszereplő 
mindenkitől szamovárt kapott, és a 18 szamovárnak is any-
nyira, de annyira örült. Volt, olyan bácsi, aki már nagyon 
nehezen járt, de csak azért lejött, hogy felköszöntsön. Ezek 
megfizethetetlen pillanatok. 
Nehéz időszakon vagytok túl a COVID-19 járvány miatt. 
Hogyan alakultak ezek a napok?
 Mivel a doktornő 75 év felletti, nem érintkezhetett a 
betegekkel, így 3 hónapig én fogadtam, láttam el őket, köz-
vetítettem a doktornő felé. Büszke vagyok arra, hogy mindez 
zökkenőmentesen lezajlott. Mindezekért köszönettel tarto-
zom a betegeknek, hogy nagyon fegyelmezetten betartották 
az előírásokat, és a sok segítségért a polgármester úrnak, a 
képviselő testületnek a hivatal dolgozóinak.
Köszönöm a beszélgetést, további jó munkát, az elkö-
vetkezőkben sok örömöt kívánok. 
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Családom, otthonom: Bag

Dr. Balatoni Gyöngyi idén 2020. július 1-jén éppen 

negyven éve falunk háziorvosa, jelenleg már 

nyugdíjas, de még mindig 2117 beteget lát el. A 

jeles évforduló kapcsán beszélgettünk vele. 

„Nem tudnám elképzelni, hogy máshol dolgozzak.”

Katona Katalin 1995 óta, immár 25 éve háziorvosi 

szakasszisztens falunkban Dr. Balatoni Gyöngyi 

háziorvos mellett. 

 Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy a II. sz. (Dózsa György úti) orvosi rendelő 
felújítása miatt a háziorvosi rendelés a fent 
jelzett időpontok között, ideiglenesen a mű-
velődési házba költözik.
 A várótermet a művelődési ház elő-
terében alakítjuk ki, a rendelés a mostani 
igazgatói irodában lesz (kérjük kövesse az el-
helyezett feliratokat!).
 A rendelő továbbra is a már ismert 
telefonszámon érhető el:

06 (28) 514-020
 A felújítás alatt a védőnői szolgálat 
a megszokott helyen működik tovább. Kér-
jük, hogy minden esetben telefonon előzete-
sen egyeztessenek időpontot! A védőnők 

elérhetősége: 06 (28) 409-594

II. sz. orvosi rendelő átköltözés

a művelődési házba
A Dózsa György úti, II. sz. orvosi rendelő ideiglenesen,

2020.08.10-től 2020.09.30-ig felújítás miatt a művelődési házba költözik.

Bag Nagyközség Önkormányzata

 Mint közismert, 2019. július végén a 
Magyar Falu Program keretében meghirde-
tett, "Orvosi rendelő" című, MFP-HOR/2019 
kódszámú pályázati kiírás keretében nagy-
községünk (1 Ft híján) 30 millió forintot nyert 
a II. sz. (Dózsa György úti) orvosi rendelő fe-
lújítására. A közbeszerzési eljáráson nyertes, 
bagi SE-TA Plusz '12 Kft. el fogja készíteni az 
épület nyílászáró cseréjét, tetőfelújítását, 
külső hőszigetelését és külső-belső festését. 
Mivel ezen munkák elég sok porral, zajjal jár-
nak, szükséges volt az orvosi rendelőt át-
költöztetni a felújítási munkák idejére.
 Az okozott kellemetlenségekért 
türelmüket és elnézésüket kérjük! Október-
ben reményeink szerint mindnyájan birtokba 
vehetünk egy teljesen megújult rendelőépü-
letet.F
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KR.

Családom, otthonom: Bag
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4. nap

Élményfestés

Zsuzsa nénivel

A quilling technikával

Fodor Flóra ismertette

meg a gyerekeket.

A környezeti nevelés

fontos része volt

a faültetés.

A néptánc sem marad-

hatott ki, Katonáné Hegedűs

Csilla vezetésével.

3. nap

Újrahasznosítás Márta nénivel

Lovaskocsival a galgahévízi

Bika tónál

Állatetetés
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karantén után május végén izgalommal és A kétségek között tértünk vissza az óvodába.
- Vajon hozzák-e a szülők a gyerekeket?
- Minden ugyanúgy lesz-e ahogy eddig?
- El tudjuk őket méltón búcsúztatni?

Szerencsére a gyerekek jöttek, és látszólag jól viselték az 
elmúlt időszakot. Így elkezdtük a munkát és az óvoda 
valamint a hivatali vezetés engedélyével sikerült kitűznünk 
június végére a ballagás időpontját is. Nagyon szerettük volna 
lezárni az elmúlt 3-4 évet, elköszönni a gyerekektől, és 
lehetőséget teremteni arra, hogy ők elbúcsúzhassanak az 
intézménytől, gyerekektől, tőlünk.
 Délelőtt a sünis, katicás gyerekek szép ruhában, gyö-
nyörűen kidíszített csoportokban, a folyosón és az udvaron 
ballagtak végig, igazi iskolába menő nagycsoportosok ko-
molyságával. Megható és szívfájdító volt a búcsú. Ugyan-
akkor nagyon büszkék is voltunk rájuk, jó volt végignézni 
soraikon. Délután a szülők jelenlétében is elballagtak a 
gyerekek.
 A következő héten a süni csoport az Alapítvány 
támogatásával kiránduláson vett részt. A busz költségét teljes 
egészében ajándékba kaptuk, amit ezúttal is köszönünk 
szépen. (Már hagyománynak számító módon minden évben 

ez az Alapítvány ajándéka az elköszönő nagycsoportnak.) 
Egy vidám, élményekben gazdag kiránduláson vettünk részt 
(gyerekek, szülők, és mi, a csoport felnőtt tagjai is). 
 Gyöngyösre érkezve rögtön 
megpillantottuk a mátrai kisvonatot, 
amivel Mátrafüredre vonatoztunk. A 
nyitott kocsiban utazás nagyon izgalmas 
volt, mind a gyerekek, mind a felnőttek 
számára. Füreden a kispatak mellől in-
dult a túra Sástóra. Bár meleg volt, min-
denki jól bírta az utat. Útközben megcso-
dáltuk az erdőt, tisztásokat, madarakat, 
bogarakat, gombákat. Mire felértünk a 
gyerekek és a felnőttek is megéheztek, 
így elfogyasztottuk az otthonról hozott 
vagy ott vásárolt ennivalót és közösen
 fagyiztunk egyet. Ezután ki-ki kedvére tölthette az időt, (saj-
nos a kilátót renoválták), voltak akik körbejárták a tavat és 
etették a kacsákat vagy játszottak, pihentek. Volt aki libegő-
zött egyet a szomszédból induló libegővel.
 Délután kissé fáradtan, de jó hangulatban, egy szép 
együtt töltött nap emlékével indultunk hazafelé.

Gné.P.M.

Búcsú

és

kirándulás

A
z Erzsébet Táborok Magyarország legnagyobb gyermek-táboroztatási 
programja, melynek idén június 29-től július 3-ig iskolánk is otthont adott. 
2016 óta az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 

gondoskodik arról, hogy minden gyermek, aki táborozni szeretne, részesülhessen 
ebben az élményben.

Az állami támogatással megva-

lósuló programban 26 gyermek 

gazdagodott felejthetetlen élmé-

nyekkel.
A foglalkozások összeállításánál figyelembe vettük a pályázatban kiírt tematikát, 
valamint célunk volt, hogy megismertessük tanítványainkat a helyi sajátosságokkal, 
értékekkel, nagy hangsúlyt helyezve az élményközpontúságra. Minden általunk fel-
kért személy készséggel vállalta a közreműködést. Így sikerült egy igen gazdag és sok-
rétű programtervet kidolgozni. A tábori program lebonyolításánál figyelembe vettük a 
járványhelyzettel összefüggő higiéniai és egészségügyi protokollt.
 Minden nap egy határozott napirendet követtünk. Reggeli tornával indult a 
nap, melyet a reggeli követett, a délelőtti foglalkozások között került sor a tízórai elfo-
gyasztására. Ebéd után csendes pihenő gyanánt egy pihentető relaxációs gyakorlatot 
végeztünk. A délutáni foglalkozásokat uzsonna követte, majd tábori naplót írtunk, és

 szabadjáték zárta a napot.

Tábor az iskolában

Ismerkedés,

csoportépítő játékok

Reggeli torna,

zumba Zsuzsa nénivel

M
indannyiunk számára felejthetetlen 
élményt nyújtott az Erzsébet tábor. Jó 
volt látni a boldog gyermekeket, akik 

a hosszú bezártság után örülni tudtak egymás-
nak és lelkesen vettek részt a programokon. A 
Bagi Arany János Általános Iskola vezetősége 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik hozzá-
járultak a tábor szervezéséhez és lebonyolítá-
sához. Az önzetlen összefogás ismét értéket 
teremtett. Köszönjük!

Katonáné Kovács Erika

Wilhelm György vadőr előadása a vadász mesterségről
Sportos játékok

ifj. Szalai Zoltánnal
A méhek világába Sárosi István

vezetett bennünket.

1. nap 

2. nap

5.nap
Szekeresné Fercsik Annaremek kirándulást szervezettHatvanba.

Múzeumpedagógiai foglal-kozás a Széchenyi ZsigmondVadászati Múzeumban
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Sünis csopor: Geizerné Péli Melinda
Melegné Svehla Bernadett, Varga Tünde-dajka

Katicás csoport: Palaga Lászlóné, Sára Tiborné-
pedagógiai asszisztens, Szekeres Lajosné-dajka

A
bagi Szent Rita Karitász Csoport az elmúlt évekhez 
hasonlóan az év elején – hagyományának megfele-
lően – megtervezte az iskoláskorú gyermekek ki-

rándultatását. Ami az év elején biztosnak látszott, pár hónap 
elteltével nagyon bizonytalan lett a koronavírus miatt. Hála 
Istennek a járvány enyhülése megengedte, hogy a megszokott 
időponttól 2 hónappal később, július 22-én megszervezzük a 
kirándulást. Negyven gyermeket tudtunk elvinni Budapestre 
a „Tarzan parkba”, ahol a szabadban, felhőtlen játékban, 
örömben volt részük. A sok csúszdázás, mászás, hintázás és 
vizes játék után egy finom ebéddel vendégeltük meg őket. 
Ebéd után szintén a játéké volt a főszerep, amelyhez egy kis 
édesség, gyümölcs is társult. A gyerekek kellően fáradtan, de 
élményekben gazdagon, és abban a személyes  szeretetben, 
amit a karitász csoport tagjaitól, Mihály atyától és Éva nénitől 
kaptak térhettek haza. Köszönjük Mihály atyának és az iskola 
igazgatójának, Éva néninek, hogy velünk voltak ezen a szép 
napon. Köszönet minden támogatónak, segítőnek, akik 
támogatják a karitász munkáját. Alázattal kérjük Isten áldását 
munkánkra, hogy a karitász szó jelentése értelmében: em-
berszeretet, jótékonyság szellemében tudjuk tovább végezni 
az önként vállalt munkánkat.

Katona Károlyné, karitász elnök

Kirándulás a Tarzan parkba!
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 A telepnek nevezett utcákról az első képünk, hogy 
szemetesek, miközben könnyen gondolhatjuk azt, hogy a 
rendezett utca kialakításához nem kell más, csak felszedni a 
szemetet. Sokszor futottak neki a telepen élők a BAGázzsal 
együttműködve ennek, de néhány hónap után feladtuk a 
próbálkozást, mert hiába akarnak néhányan rendet, ha van, 
aki folyamatosan szemetel, sokan már belefáradtak. 
 A telepi fórumokon a telepen élők, a BAGázs és az 
önkormányzat megállapodtunk abban, hogy közös erővel 
fogunk fellépni a szemetes utcák és rendezetlen falukép ellen. 
Ennek érdekében havonta tartunk egy szemétszedő akciót 
gyerekek, felnőttek és önkéntesek bevonásával. Ezt a közfog-
lalkoztatottak rendszeres takarítása egészíti ki, hogy minél 
tovább tartson a tiszta utcakép. Az önkormányzat képviselő 
testülete pedig vállalta, hogy két hetente végigjárja az utcákat 
és megnézi, hogy melyik házban tartanak tisztaságot és ígé-
retet tettek, hogy fellépnek minden illegális szemetelővel 
szemben. 
 Júniusban és júliusban is tartottunk szemétszedést a 
telepi utcákban – a második alkalommal már látványosan 
kevesebb hulladékot kellett feltakarítani, összesen 5 konté-
nernyi szemetet szedtünk össze.  
 A következő hónapokban már nem lesz elég a kézi 
szemétgyűjtés, hanem gépeket is be kell vetni, hogy az ille-
gális szemétlerakókat is fel tudjuk számolni. De az biztos, 
hogy a telepen élő családok többsége nagyon motivált arra, 
hogy tisztán tartsuk az utcákat, portákat – szeretnénk, hogy 
néhányuk jövőre részt vegyen a "Virágos Bagért" program-
ban. 
 Az utcákon kóborló kutyák szintén olyan problémát 
jelentenek, aminek a megoldása minden Bagon élőnek ér-
deke. Itt szintén a tudatosság és felelősségteljes kutyatartás 
erősítése a legfontosabb. Elsőként szórólapokkal, tájékoztató 

anyagokkal segítettünk a telepen élőknek abban, hogy ponto-
san tudják a kutyatartás szabályait (úgymint oltások, chip, 
ivartalanítás). Felmértük, hogy mely kutyák tartoznak háztar-
táshoz, és melyek azok, akik az utcán csellengenek.
 A házhoz tartozó ebeknek nyakörvet vásárolt a 
BAGázs, amelyek kiosztását Volter János segítette. Július ele-
jén 10 gazdátlan kutyát vitt el az ebrendész az utcákról. A 
programot folytatni fogjuk, és rendszeresn ellenőrizzük, hogy 
a gazdák betartják-e a felelős kutyatartás szabályait.
 Hiszünk abban, hogy a rendszeres szemétszedő ak-
ciók, illetve a kutyáknak adott nyakörvek és tudatosítás nem 
csak pillanatnyi megoldást adnak, hanem hosszabb távon 
hozzájárulnak egy olyan faluképhez, amelyet mindenki ö-
römmel nevez sajátjának. Fontos számunkra, hogy ezzel az 
összefogással támogatjuk azokat a családokat, akik változást 
szeretnének elérni és ezzel példát mutatni a telepen élő ke-
vésbé igényes családok számára.

A cigánytelep is

a falu része

A
z elmúlt hónapokban egyre céltudatosabb és jó kapcsolat alakult 

ki a bagi önkormányzat, a Bagázs Egyesület és a telepen élők 

között. Havonta megrendezett fórumokon beszéltük át azokat az 

ügyeket, amelyek mindenkit érintenek, és mindannyiunk számára 

fontosak: egy biztonságos, szép környezetben éljünk. 

Idén tavasszal két téma került előtérbe: a kóbor kutyák, illetve az utcákon 

felgyűlt szemét problémája.

Szinte játék a szemétszedés!
A végeredmény:
több konténernyi hulladék

Nyakörv került minden kutya nyakába

 1805 és 2047 méteres hegyek Szlovákiában, a Tátrá-
ban nem ritkák. A megmászásuk viszont hatalmas teljesít-
mény: nem elég hozzá erősnek lenni, hanem hatalmas kitar-
tásra és küzdeni akarásra van szükség, hogy felérjünk a tete-
jére. A hegyek meghódítása során sokat tanulhatunk ma-
gunkról, segít megerősödni, hogy a nehézségek ellenére is el 
tudjuk érni a céljainkat. A fájdalom egy hét alatt elmúlik a lá-
bakból, de az érzés és tudat, hogy képesek vagyunk egy szinte 
lehetetlennek tűnő cél teljesítésére, örökre megmarad! 
 2020. július 30. és augusztus 2. között az Autonómia 
Alapítvány és a Bagázs Egyesület szervezésében 5 gyöngyösi 
és 5 bagi roma gyerekkel, valamint 5 önkéntessel utaztunk el a 
Tátrába, hogy meghódítsuk a Sivý és a Salatin csúcsokat. Az 
egyéni fájdalmakkal való megküzdések után a bagi csapatból 
Kanalas Alex (14 éves), Kanalas Alex (13 éves), Kanalas Raj-
mund (13 éves) mindkét csúcsra felment, Gáspár Erik (16 
éves) és Lakatos Krisztofer (14 éves) a Sivý csúcsát hódította 
meg. Nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Bagi csapat a Tátra csúcsain

Július 4-én szombaton újra muzsi-
kától és gyerekzsivalytól volt hangos 
a művelődési ház előtti tér. A Dózsa 

György Művelődési Ház és Könyvtár 
nyárindító pikniket szervezett, hogy a 
mögöttünk álló nehéz heteket követően 
újra találkozzunk, s egy kellemes délu-

tánt töltsünk együtt. A Cimbaliband ze-
nekar most is jó hangulatot teremtett, 
amely a koncert után is megmaradt. Mi-
közben a gyerekek felszabadultan ját-
szottak együtt, tollasoztak, labdáztak, 
fára másztak és fogócskáztak, a felnőttek 
a piknikkosarakból előkerült behűtött 

italok mellett jót beszélgettek késő estig. 
A felhőtlen jókedvről árulkodnak Be-
gidsán Ottó fotói is, melyekből szemez-
gettünk.
 Sajnálhatják, akik otthon ma-
radtak!

Katona Hargita

 Az előző lapszámban már hírt 
adtunk róla, hogy a Dózsa György Művelő-
dési Ház és Könyvtár munkatársai virá-
gokkal ültették be és rendszeresen gon-
dozzák a művelődési ház előtti emlékmű-
vek környékét. 
 A tavaszi ültetés előtt szerettük 
volna szegéllyel körbevenni a virágos pado-
kat, az intézmény költségvetéséből megvá-
sároltuk a szükséges anyagokat közel 100 
ezer forint értékben, társadalmi munkát 
szerveztünk Kocsis Mihály és lelkes segítői 
személyében. Akkor a koronavírus közbe-
szólt, nem kockáztathattuk idős segítőink 
egészségét, a munkát elhalasztottuk. 
 Amint a veszélyhelyzet megszűnni 
látszott, Kocsis Misa bácsi, Maschek Laci 
bácsi és Aszódi Feri bácsi máris jött, és a vi-
rágos padokat szegélykővel határolták. Se-
gítségükre volt Péter Pál és Deme István.

Tettrekészségükkel sokadszorra 
állítottak követendő példát a fia-
talabb generáció számára.

Köszönjük szépen áldozatos munkájukat, 
amellyel ismét a falut szolgálták.

Katona Hargita

A
tavaszi COVID-helyzet, ennek folyományaként a szociális távolság-
tartás és gyülekezési tilalom a nyugdíjas korosztályt, mint veszélyez-
tetett korban lévőket érintette a legjobban. A Szinkron Nyugdíjas 

Egyesület tagjainak fontos volt, hogy a korlátozásokat, szabályokat betartva, 
saját egészségük védelmében cselekedjenek. Nem mentek közösségbe, igye-
kezett mindenki otthon maradni, bár természetesen mindenkinek hiányzott az 
egymással való találkozás, a jó hangulatú, fesztelen beszélgetések. Csejteiné 
Sándor Erzsi, az egyesület elnöke arról tájékoztatta munkatársunkat, hogy 
sikerült minden nyugdíjas társnak elkerülni a járvánnyal járó betegségeket.
 A korlátozások enyhítését követően beindult a közösségi élet a 
nyugdíjas klubban is. Megtartották a kerek éves szülinaposok és névnaposok 
köszöntését, ünneplését. Klubdélután keretében zsíros kenyeres – zenés bulit 
rendeztek. Mindenki nagyon örült, hogy végre újra együtt lehettek. A nyári idő-
szakban fürdőbe is sikerült eljutni, ez szintén nagyon hiányzott már a közös-
ségnek. Augusztus 8-án pedig Turára látogatott a csoport az Őszirózsa Nyug-
díjas Klub meghívására. 
 Szépkorúink bizakodóan néznek a közeljövőbe, teli vannak tervekkel, 
többek között a turai meghívást is szeretnék viszonozni. A teljes tagság bízik ab-
ban, hogy nem lesznek újabb szigorítások és marad ez a helyzet, de ehhez to-
vábbra is szükséges a fegyelmezett magatartás. 

T.A.

A Szinkron Nyugdíjas Egyesület

nyári eseményei

Karantén után

piknik a szabadban
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T.A.

A Szinkron Nyugdíjas Egyesület

nyári eseményei

Karantén után

piknik a szabadban
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A
bagi Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 
adott otthont az első alkalommal megrendezésre 
kerülő napközis színjátszótábornak, melyet július 

13. és 17. között tartottunk. Katona Hargita intézményvezető 
felkérésére a tábort Boda Tibor drámapedagógus vezette, 
jómagam pedig a teljes hét folyamán segítségére voltam. A 
táborba tíz lelkes fiatal jelentkezett, akik 13 és 18 év közöttiek 
voltak. Bagról és a környező településekről (Aszód, Hévíz-
györk) egyaránt érkeztek.
 A tábor céljaként tűztük ki, hogy a jelentkezők íze-
lítőt kapjanak a színpadi jelenlét alapvető szabályairól, 
kipróbálhassák magukat improvizatív helyzetekben az őket 
érdeklő és érintő témákat közösen feldolgozva. De a legfon-
tosabb mindenekelőtt az volt számunkra, hogy a drámape-

 A hosszú kényszerpihenő után szép számú lel-

kes jelentkezővel indulhatott el július második hetében 

szervezett Bagi Barangoló táborunk.
 A járványügyi szabályok figyelembe vételével igye-
keztünk a heti programot úgy alakítani, hogy a lehető leg-
többet szabad levegőn legyünk, így minden napra kirán-
dulást iktattunk be. Az első nap ismerkedés után falu-
felfedező sétára indultunk, a gyerekek a nagy meleg ellenére 
kitartóan figyeltek az állomásokon tartott ismertetőkre és 
magabiztosan oldották meg a feladatokat az új helyszínek 
megfejtése érdekében. Kedden hosszú túrára vállalkoztunk, 
az időjárás kedvezett nekünk, az éjszakai eső után kellemesen 
lehűlt a levegő, így csak a szúnyog invázióval kellett megküz-
denünk a Bika-tóhoz vezető erdei úton. A saras talajon na-
gyon sok jól kivehető állatlábnyomot szemrevételezhettünk 
és a kis nyomolvasó könyvünkből azonosíthattuk őket.
 Fényképezkedtünk napraforgó táblában, kamilla-
virágok között, kitekintettünk a magasles lesötétített nyílá-
sain, megcsodáltuk a sütkérező teknősöket a tóparton. Kelle-
mesen elfáradva, megéhezve értünk célba, ahol várt minket a 
meleg pizza. A feltöltődés után jöhetett a fogócskázás, kido-
bózás. A játéknak a két lovaskocsi érkezése vetett véget, amik 
kacskaringós úton hazarepítettek minket, számlálóink 20 600 
lépést mutattak, ez kb. 16-17 kilométernek felel meg. Hét 
közepétől csak rövidebb, a délelőtt folyamán lejárható túrákat 

ikor jó egy tábor? A gyerekek szerint, ha van 

M benne kaland, új barátokat szereznek, sok jó 
dolgot csinálnak. A szülők szerint, ha a gyere-

kekkel törődnek, új tudásra tesznek szert, minden nap 
mosolyogva, élményekkel gazdagodva térnek haza. A szer-
vezők szerint pedig akkor jó egy tábor, ha a gyerekek évről 
évre visszatérnek. 
 A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár ne-
gyedik éve szervezi meg augusztus második hetében napkö-
zis jelleggel kreatív alkotótáborát, ahol hagyományos és mo-
dern kézműves technikákkal egyaránt ismerkednek a gyere-
kek, akik között olyanok is akadnak szép számmal, akik a 
kezdetektől ott vannak. A mesterek által vezetett foglalkozá-
sokon túl kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a hét fo-
lyamán tartalmasan töltsük el a szabadidőnket, így játé-
kokkal, kirándulással színesítjük azt az időt, amit nem 
alkotómunkával töltünk. Csodálatos művek születésének 
lehettünk tanúi, és örömmel nyugtáztuk, hogy mindannyi-
unk - gyerekek, szülők és szervezők- számára is emlékezetes 
lesz ez a hét.
 Köszönjük Hegedűs Kornélnak és családjának, akik 
friss zöldséggel és gyümölccsel támogatták táborainkat, a 
Szülői Összefogás Szülőfalunkért közösségnek, akik fánkot 
sütöttek mindhárom táborunkba.

Katona Hargita

Napközis színjátszótábor

Kreativitással az unalom ellen

“Árkon-bokron által, háton hátizsákkal,

menni, mendegélni, este hazatérni”

tettünk, elmentünk a szőlőbe gyurgyalagot és parti fecskét 
lesni, a Petőfi -forráshoz kincset keresni, délutánonként pedig 
izgalmas mozgásos játékokban mérkőzött meg a Világ és Ver-
seny csapat. Az edző pályán számháborúztunk és métáztunk, 
a művelődési ház előtti parkban pedig ügyességi jétékokkal 
múlattuk az időt. Mindkét csapat teljes erőbedobással vett 
részt a vetélkedésen, a napot mindig egyenlő pontszámmal 
zártuk.
 Utolsó nap kivételesen a „rezervátumban” marad-
tunk, mivel indiános napot tartottunk. Reggel kitűztük indián 
neveinket, elkészítettük fejdíszeinket, kifestettük magunkat, 
majd Remenár Kriszta instrukciói alapján álomcsapdát fabri-
káltunk. Ebéd után felöltöztettük a törzsfőnököket, elszívtuk 
a béke zizit, indián táncoltunk, majd kiosontunk a hátsó 
kertbe, ahol állt már a két tipi sátor, égett a tűz, kezdhettük 
sütögetni a virslit majd mályvacukrot és egy utolsót vizes 
pólos kézilabdázhattunk amíg jöttek a szülők. Jó volt látni 
ahogyan a gyerekek ismerkednek, barátkoznak, próbálnak 
összedolgozni, figyelni egymásra és ránk.
Reméljük kíváncsiságukat, játékos 
kedvüket, fáradhatatlanságukat so-
káig megőrzik.
 Köszönjük a szülőknek 
hogy ránk bízták gyermekeiket, Ka-
tona Jankának az egész hetes segít-
séget, Balázs Norbertnek a gyü-
mölcsfelajánlást, Boros Mariannak a 
finom fánkot.

Bencze Izabella
Sok kicsi indián és az álomfogók

Úton a Bika-tó felé

A táboroztatók (Katona
Janka, Katona Hargita,
Bencze Izabella, Görög

Viktória) is indiánná
változtak

dagógia módszereit segítségül hívva közösséget építsünk, 
valamint a biztonságos környezetet megteremtve fejlődjön a 
résztvevők ön- és társismerete.
 Az első napokban az ismerkedésre helyeztük a 
hangsúlyt, majd fokozatosan bevezettük a jelenetkészítéshez 
szükséges készségeket fejlesztő gyakorlatokat is. Bár a jelent-
kezők döntő többsége nem rendelkezett színjátszós múlttal, 
kreativitásuknak és nyitottságuknak köszönhetően igazán jó 
minőségű, szórakoztató jelenetek készültek. Ezeket be is mu-
tatták egymásnak, megtapasztalva ezzel azt, hogy milyen ér-
zés mások előtt szerepet alakítani. A csoportos és páros fela-
datokat is kiválóan teljesítették.
 A próbák közötti szünetekben jutott idő a közös tár-
sasjátékra, csocsózásra, labdázásra, és ilyenkor zajlottak a jó 

hangulatú beszélgetések is. Külön öröm számunkra, hogy a 
résztvevők közül hárman is jelentkeztek a XXVIII. Fodor 
Mihály Színjátszótáborba, melyet idén Fonyódon tartunk. A 
tábor sikerét jól mutatja, hogy abban a reményben váltunk el 
egymástól, hogy jövőre újra találkozunk.
 Tibor és a magam nevében szeretném megköszönni 
a művelődési ház dolgozóinak a sok kedvességet, segítséget, 
ami lehetővé tette a tábor zavartalan megtartását.

Boda Anna

 A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 
ezúton is köszönetét fejezi ki Boda Tibornak és Boda 
Annának, akik szívvel-lélekkel kalauzolták a fiatalokat a 
színjátszás világába.

Esztergoma kirándultunk, ahol megnéztük a Geoda ásvány-
és őslénykiállítását. Kincset mostunk, régészkedtünk,
ásványékszert
készítettünk

Kovács Zoltán hagyományos kézműves technikákkal ismertette
meg a gyerekeket. Nemezeltünk, papírt merítettünk, és vesszőt fontunk.
Forgott a korong is Tábori Katalin fazekasmester segítségével.

Marokedény és virágcserép
készült agyagból

A csipet-csapat utolsó nap lájkolta a tábort

Fodor Flóra irányításával készültek a fali
kulcstartók quilling technikával

Festés, repesztés,
dekupázsolás
Remenár Krisztivel
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osco Szent János (1815 - 1888) 16 évesen lépett a sze-

B mináriumba, hogy pap legyen. Az utcákat járva meg-
döbbenve látta, milyen sok fiú csatangol szerte a vá-

rosban. Torinó ugyanis tele volt otthontalan és család nélkül 
élő fiúkkal, akik vidékről jöttek, hogy munkát találjanak, de 
csak keveseknek sikerült elhelyezkedniük. Miután 1841-ben 
pappá szentelték, december 8-án éppen misézéshez öltözött, 
amikor a sekrestyében föltűnt egy ilyen fiú. Kiderült, hogy 
nemcsak ministrálni nem tud, hanem vallásilag is teljesen tu-
datlan. A sekrestyés ki akarta kergetni, de Don Bosco vissza-
hívta, s mise után megtanította a keresztvetésre és beszélt neki 
a Teremtőről, aki életünk végső célja is. Ezzel a fiúval kezdő-
dött az ,,oratórium”, Don Bosco műve. A fiú ugyanis egy hét 
múlva öt társát hozta magával; február másodikán már hu-
szan, március huszonötödikén már harmincan voltak, akik 
mise után hallgatták Don Bosco tanítását, s utána is vele ma-
radtak. Öt évvel később négyszáz lett a fiúk száma! Ettől kezd-
ve töretlen volt az oratórium működése, miközben őt magát 
sok támadás érte, gyakran törtek életére. 1859-ben alapította 
meg a szalézi rendet, amely - már a női ággal kiegészítve 1874-
be kapott jóváhagyást.
 Bagon 2009-ben volt először nyári oratórium a mo-
gyoródi Segítő Szűz Mária Leányai Nővérek segítségével. Fia-
taljaink tőlük tanulták meg, eljárva a képzésekre, az oratóri-
um lebonyolításának menetét, de sokat fejlődtek az éves ta-
pasztalatok kapcsán is. Azóta az idén már a XI. Nyári Orató-
riumot tarthattuk.

Karácsondi Mihály

O
ratóriumunk védőszentje, Don Bosco úgy nevelte a 
gyermekeket, hogy az életüknek egyaránt részét 
képezze az ima, a munka és a játék. Az oratóriumok 

során és animátorközösségben, mi is arra törekszünk, hogy ez 
a három dolog tartson össze bennünket. Az évközben meg-
rendezésre kerülő állandó programjaink segítenek abban, 
hogy a nagy nyári oratóriumra mindig már egy összeszokott 
csapat álljon készen. Idén a koronavírus járvány sajnos sok 
programunk megrendezését gátolta, de mi igyekeztünk 
együtt maradni. Például közös online ima alkalmat szervez-
tünk a járvány megfékezéséért, segítettünk bevásárolni idős 
embereknek az egyházközségben, online húsvéti locsolko-
dást, online animátorképzést és megbeszélést is tartottunk.
 A korlátozások enyhülésével már személyesen is 
tudtunk találkozni: a nyarat egy fergeteges csapatépítő tré-
ninggel nyitottuk meg; közös munkával a plébánia felújítások 
utáni rendrakást, rendezést is megszerveztük. A járvány mi-
atti szünetet észre sem véve, hamar összeforrott lelkes csapa-
tunk és így vágtunk bele a nyári oratórium szervezésébe, ahol 
szintén nem volt hiány imából, munkából és játékból, de a 
legjobb mégis csak az volt, hogy végre együtt lehettünk! 

Volter Domonkos

Az imádság helye

Ami összehozza a csapatot
 Mint minden évben, záróesttel fejeztük be az egyhe-
tes tábort. A hozzátartozók a felújított apostolok szállásán 
megtekinthették a gyermekek által kézműves foglalkozá-
sokon készített alkotásokat. A záró szentmisét Andrásfalvy 
János atya, magyar szalézi tartományfőnök mutatta be. Ezt 
követte a vidám záróest, amely során a népszerű táncok mel-
lett színpadi előadások, jelenetek, egyéni és csoportos pro-
dukciók tették színessé az estét. Itt került sor a délutáni csapa-
tok versenyének eredményhirdetésére is. A győztesnek járó 
vándorkupát idén a sárga csapat nyerte meg. Gratulálunk 
nekik és mindenkinek, aki részese volt az oratóriumnak!

Horváth Gergely animátor

„TANÍTS MEG IMÁDKOZNI!” XI. DON BOSCO NYÁRI ORATÓRIUM

KÖSZÖNET MINDAZOKNAK, AKIK TÁMOGATÁSA NÉLKÜL EZ 
AZ ESEMÉNY NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE:
Karácsondi Mihály atya, Bag polgármestere, Hévizgyörk pol-
gármestere, Szent Rita Karitász Bag, Szent Erzsébet Karitász 
Hévízgyörk, Bagi Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár, 
Bagi Arany János Általános Iskola, Mamut Sound, bagi köz-
munkások, illetve minden felnőtt segítőnek és animátornak.

z elmúlt esztendőben megnyílt egy lehetőség a Magyar A Falu Programban, amellyel felújíthattuk, illetve átalakít-
hattuk az Apostol Szállást. Mint legtöbbször, most is rö-

vid idő állt rendelkezésre, hogy elkészüljön a pályázat, amelynek 
három pillére volt: nem használt épületrész bevonása; eszközbe-
szerzés; ill. szabadidő szervezői állás. Több mint 29 millió forintot 
nyertünk el, hála Tóth Tiborné Margitka szakszerű és ügyes pályá-
zatírásának. Köszönet neki érte!
 Januárban kezdődtek a munkálatok, s a vírushelyzet il-
letve más egyéb akadályok leküzdésével el is készült az átalakítás. 
Új konyharész lett kialakítva,a felső terem energiagazdaságosabb 
lett, új beépített szekrényekkel.  Közben saját forrásból új kazánt  
kapott az épület, s más kisebb átalakításokat is sikerült megvalósí-
tani. A munkákat, miután az egyháztanács tagjai sem találtak 
olyan céget, aki elvállalta volna a kivitelezést, hosszabb rábeszélés 
után, az Archimount nevezetű cég vállalta, akik készítették a 
pályázati anyag építészeti árajánlatát is. Mostanra már, leginkább 
az oratórium alatt, birtokba is vehették gyermekeink a felújított 
épületet.
 Közben elindult a szabadidő-szervező munkája is. Mivel 
a megszólított emberek nem vállalták a feladatot, a pályázatíró 
javaslatára Pölöskei Juditot kértük meg ennek ellátására, mivel 
minden végzettsége megvolt hozzá. Így ő szeptembertől kezdve 
különböző csoportokat hozott létre és írányít mind a mai napig 
(még a járvány miatti karantén alatt is): a gyerekeknek Háztartási 
fortélyok, Gyermek énekkar és Színjáték Kör, a felnőtteknek Nagy-
szülők Köre, és a különféle templomi imádságok: fatimai első-
szombati imádság, Taize-i imaóra, szentségimádások; de ide so-
rolható a Női Kör folytatása is.
 Az eszközbeszerzés ugyan még nem fejeződött be, de 
remélhetőleg év végére ez is rendben lesz.
 Nagy köszönet mindenkinek, aki segítségre volt a pályá-
zat végrehajtásában. Külön is köszönöm azoknak a kedves testvé-
reknek a segítségét, akik, amikor arról volt szó, eljöttek, hogy kipa-
kolják az Apostol Szállásban található dolgokat és kitakarítsanak, 
hogy elkezdődhessen a munka! Isten fizesse meg mindenki áldo-
zatát és munkáját! S mivel úgy tűnik, sikerült elnyernünk a Kántor 
Ház felújítására is a pályázatot, továbbra is számítunk a segítségre, 
és a támogatásra!

Pályázat
az Apostol Szállásra!

Pályázat
az Apostol Szállásra!

 Itt a nyár, a szünidő, ami nem telhet el ora-

tórium nélkül! Tavasszal még úgy tűnt, hogy nem fogjuk 
tudni megrendezni a járványhelyzet kialakulása miatt a XI. 
nyári oratóriumot. Az idő előre haladtával mégis csak lehe-
tőségünk volt elkezdeni a július 27-től augusztus 1-ig tartó 
program szervezését, több mint 70 gyerek számára. Az előké-
szítés és a lebonyolítás során több feladatunk volt, mint az 
előző években. A lázmérés és a gyakori fertőtlenítés mellett új 
elem volt, hogy idén ebédet és felügyeletet biztosítottunk 12 
és 15 óra között. Az ebédeltetésben és az azt követő szabadidő 
eltöltésében felnőtt önkéntesek segítettek.

 Az idei oratóriumnak témája: „Taníts meg imádkoz-
ni!” A napi programok hasonlóak voltak a korábbi évekhez: 
jelenetek, kiscsoportos beszélgetések, kézműves foglalkozá-
sok, délutáni csapat vetélkedők, táncok, szabad játék. Egy 
újabb programmal bővült a tábor: a délelőttök végén az ún. 
kreatív félóra feladatai elősegítették a délutáni csapatok 
összekovácsolódását.
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szan, március huszonötödikén már harmincan voltak, akik 
mise után hallgatták Don Bosco tanítását, s utána is vele ma-
radtak. Öt évvel később négyszáz lett a fiúk száma! Ettől kezd-
ve töretlen volt az oratórium működése, miközben őt magát 
sok támadás érte, gyakran törtek életére. 1859-ben alapította 
meg a szalézi rendet, amely - már a női ággal kiegészítve 1874-
be kapott jóváhagyást.
 Bagon 2009-ben volt először nyári oratórium a mo-
gyoródi Segítő Szűz Mária Leányai Nővérek segítségével. Fia-
taljaink tőlük tanulták meg, eljárva a képzésekre, az oratóri-
um lebonyolításának menetét, de sokat fejlődtek az éves ta-
pasztalatok kapcsán is. Azóta az idén már a XI. Nyári Orató-
riumot tarthattuk.
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ratóriumunk védőszentje, Don Bosco úgy nevelte a 
gyermekeket, hogy az életüknek egyaránt részét 
képezze az ima, a munka és a játék. Az oratóriumok 

során és animátorközösségben, mi is arra törekszünk, hogy ez 
a három dolog tartson össze bennünket. Az évközben meg-
rendezésre kerülő állandó programjaink segítenek abban, 
hogy a nagy nyári oratóriumra mindig már egy összeszokott 
csapat álljon készen. Idén a koronavírus járvány sajnos sok 
programunk megrendezését gátolta, de mi igyekeztünk 
együtt maradni. Például közös online ima alkalmat szervez-
tünk a járvány megfékezéséért, segítettünk bevásárolni idős 
embereknek az egyházközségben, online húsvéti locsolko-
dást, online animátorképzést és megbeszélést is tartottunk.
 A korlátozások enyhülésével már személyesen is 
tudtunk találkozni: a nyarat egy fergeteges csapatépítő tré-
ninggel nyitottuk meg; közös munkával a plébánia felújítások 
utáni rendrakást, rendezést is megszerveztük. A járvány mi-
atti szünetet észre sem véve, hamar összeforrott lelkes csapa-
tunk és így vágtunk bele a nyári oratórium szervezésébe, ahol 
szintén nem volt hiány imából, munkából és játékból, de a 
legjobb mégis csak az volt, hogy végre együtt lehettünk! 

Volter Domonkos

Az imádság helye

Ami összehozza a csapatot
 Mint minden évben, záróesttel fejeztük be az egyhe-
tes tábort. A hozzátartozók a felújított apostolok szállásán 
megtekinthették a gyermekek által kézműves foglalkozá-
sokon készített alkotásokat. A záró szentmisét Andrásfalvy 
János atya, magyar szalézi tartományfőnök mutatta be. Ezt 
követte a vidám záróest, amely során a népszerű táncok mel-
lett színpadi előadások, jelenetek, egyéni és csoportos pro-
dukciók tették színessé az estét. Itt került sor a délutáni csapa-
tok versenyének eredményhirdetésére is. A győztesnek járó 
vándorkupát idén a sárga csapat nyerte meg. Gratulálunk 
nekik és mindenkinek, aki részese volt az oratóriumnak!

Horváth Gergely animátor
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Hévízgyörk, Bagi Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár, 
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z elmúlt esztendőben megnyílt egy lehetőség a Magyar A Falu Programban, amellyel felújíthattuk, illetve átalakít-
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nyertünk el, hála Tóth Tiborné Margitka szakszerű és ügyes pályá-
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 Januárban kezdődtek a munkálatok, s a vírushelyzet il-
letve más egyéb akadályok leküzdésével el is készült az átalakítás. 
Új konyharész lett kialakítva,a felső terem energiagazdaságosabb 
lett, új beépített szekrényekkel.  Közben saját forrásból új kazánt  
kapott az épület, s más kisebb átalakításokat is sikerült megvalósí-
tani. A munkákat, miután az egyháztanács tagjai sem találtak 
olyan céget, aki elvállalta volna a kivitelezést, hosszabb rábeszélés 
után, az Archimount nevezetű cég vállalta, akik készítették a 
pályázati anyag építészeti árajánlatát is. Mostanra már, leginkább 
az oratórium alatt, birtokba is vehették gyermekeink a felújított 
épületet.
 Közben elindult a szabadidő-szervező munkája is. Mivel 
a megszólított emberek nem vállalták a feladatot, a pályázatíró 
javaslatára Pölöskei Juditot kértük meg ennek ellátására, mivel 
minden végzettsége megvolt hozzá. Így ő szeptembertől kezdve 
különböző csoportokat hozott létre és írányít mind a mai napig 
(még a járvány miatti karantén alatt is): a gyerekeknek Háztartási 
fortélyok, Gyermek énekkar és Színjáték Kör, a felnőtteknek Nagy-
szülők Köre, és a különféle templomi imádságok: fatimai első-
szombati imádság, Taize-i imaóra, szentségimádások; de ide so-
rolható a Női Kör folytatása is.
 Az eszközbeszerzés ugyan még nem fejeződött be, de 
remélhetőleg év végére ez is rendben lesz.
 Nagy köszönet mindenkinek, aki segítségre volt a pályá-
zat végrehajtásában. Külön is köszönöm azoknak a kedves testvé-
reknek a segítségét, akik, amikor arról volt szó, eljöttek, hogy kipa-
kolják az Apostol Szállásban található dolgokat és kitakarítsanak, 
hogy elkezdődhessen a munka! Isten fizesse meg mindenki áldo-
zatát és munkáját! S mivel úgy tűnik, sikerült elnyernünk a Kántor 
Ház felújítására is a pályázatot, továbbra is számítunk a segítségre, 
és a támogatásra!
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 Itt a nyár, a szünidő, ami nem telhet el ora-

tórium nélkül! Tavasszal még úgy tűnt, hogy nem fogjuk 
tudni megrendezni a járványhelyzet kialakulása miatt a XI. 
nyári oratóriumot. Az idő előre haladtával mégis csak lehe-
tőségünk volt elkezdeni a július 27-től augusztus 1-ig tartó 
program szervezését, több mint 70 gyerek számára. Az előké-
szítés és a lebonyolítás során több feladatunk volt, mint az 
előző években. A lázmérés és a gyakori fertőtlenítés mellett új 
elem volt, hogy idén ebédet és felügyeletet biztosítottunk 12 
és 15 óra között. Az ebédeltetésben és az azt követő szabadidő 
eltöltésében felnőtt önkéntesek segítettek.

 Az idei oratóriumnak témája: „Taníts meg imádkoz-
ni!” A napi programok hasonlóak voltak a korábbi évekhez: 
jelenetek, kiscsoportos beszélgetések, kézműves foglalkozá-
sok, délutáni csapat vetélkedők, táncok, szabad játék. Egy 
újabb programmal bővült a tábor: a délelőttök végén az ún. 
kreatív félóra feladatai elősegítették a délutáni csapatok 
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GYEREKSAROK
Most kipróbálhatod, hogy mennyire vagy jó 

megfigyelő!
Nézd meg jól a két képet, és találd meg a közöttük 

levő nyolc eltérést!

Hozzávalók / 8 adag
A tésztához: 70 dkg szilva (magozott), 10 dkg vaj (puha), 10 
dkg finomliszt, 10 dkg dió (darált), 10 dkg cukor, 6 db tojás, 1 
citromból nyert citromhéj (reszelve), 1 kk fahéj (őrölt), 1 tk 
sütőpor
A tetejére: 5 dkg cukor, 1 kk fahéj (őrölt), 5 dkg dió (durvára 
vágva)

Diós-szilvás

süti
Őszköszöntő süti.
Minél többféle szilvából
készítjük, annál finomabb.
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nóthi szeauton, vagyis ismerd meg önmagad. Ez a 

G felirat állt a delphoi jósda falán. A szöveg folyta-
tása: Ismerd meg önmagad, és tudni fogod sorso-

dat. Hányszor gondolkodunk azon, hogy mi a mi sorsunk, mi 
fog történni velünk az életünkben, mi lesz a munkánk, sike-
reink lesznek-e, vagy kudarcaink? Felvesznek-e a vágyott 
suliba? Tényleg jó helyre jelentkeztem? 
 Ezekre a kínzó kérdésekre nyilván tényleg csak egy jós 
tudna válaszolni, de jósok ugyebár nincsenek. Viszont a helyes 
önismeret valóban felfedheti előttünk a jövőnket, nagyvona-
lakban. Mire gondolok? Lássuk azt a kérdést például, hogy 
vajon boldog leszek-e az életemben? Mindenki boldog akar 
lenni, nincs fontosabb célunk, de a boldogság nem minden-
kinek ugyanazt jelenti. Van, aki családot szeretne, más híres 
szeretne lenni, vagy gazdag, esetleg segíteni akar másoknak, 
vagy utazni keresztül-kasul a világon. Vagy mindezt egyszerre. 
Nem árt végiggondolni, mi mire vágyunk.
 Tudnunk kell tehát egyrészt, hogy mit akarunk, és 
tudnunk kell azt is, hogy mire vagyunk képesek. Mert – bármit 
is állítson bárki – nem vagyunk képesek akármire pusztán az 
akaratunkkal, de általában mégis többre, mint amit hiszünk 
magunkról. A következő kérdés pedig az, hogy hogyan ér-
hetjük el, amit akarunk. Hát, itt jön képbe a helyes önismeret.
 De hogyan ismerhetjük meg önmagunkat? Egyrészt, 
természetesen önmagunk megfigyelésével, a magunkról való 
gondolkodással. Például este visszagondolunk a napunkra: mi 
történt, hogyan reagáltam, mit éreztem bizonyos helyzetekben, 
miből tanultam és mit, hogyan kellene/kellett volna tennem 
legközelebb, stb. Van, aki naplót, vagy blogot ír, vagy vlogol. 
De nagyon jó, ha van valaki, akivel személyesen tudunk be-
szélgetni a legkülönfélébb témákról, tervezgetni a jövőt, álmo-
dozni arról, hogy „megváltjuk a világot”. Miközben kimond-

juk, leírjuk, megosztjuk a gondolatainkat, aközben jobban ki-
kristályosodik a véleményünk az adott témáról. Fontos, hogy 
olvassunk, tájékozódjunk (Lehetőleg hiteles forrásból, szóval 
néha hagyjuk a wikipédiát.) mindenféle témakörről, hiszen ez 
segít kialakítani a saját, egyéni véleményünket a világról. 
Segíthet az önismeretben, ha nyitott füllel és szívvel hallgatjuk, 
amikor valaki rólunk mond véleményt, de csak olyanokra 
érdemes valóban odafigyelni, akik személyesen és tisztelettel 
mondják el akár dicséretüket, akár kritikájukat. (A netes, 
névtelen vagy arctalan cikizések, a bullying nem tartozik ezek 
közé, természetesen.) Figyelj, hogy hogyan reagálnak rád a 
társaid! Beszélgetni szeretnek veled, mert jó hallgatóság vagy? 
Bulizni, mert mindig vidám vagy? Tőled kérik el a leckét, mert 
te mindig megbízhatóan elkészíted? Te vagy az, aki pár mon-
datban össze tudja foglalni egy hosszú tananyag lényegét? 
Megőrzöd mások titkait? Te rábízod bárkire is a titkaidat? 
Igényled, hogy meghallgassanak, vagy nehezen oldódsz fel? 
Ha valamit el szeretnél érni, hajlandó vagy dolgozni érte, vagy 
te vagy az örök négyes, akinek csak egy kicsi hiányzott az 
ötöshöz? Simán elüldögélsz egész nap az ágyadon, vagy 
mindig menni akarsz? 
 Az önmagunkon való gondolkodás nem időpazarlás, 
sőt, egész életünk során fontos tevékenységünk kell legyen. De 
nem tudunk meg mindent ebből. Nagyon sokat segíthet, ha 
kipróbáljuk magunkat egy-egy helyzetben. Ez persze lehet 
afféle kihívás - egy nap telefon nélkül, mondjuk -, de például a 
szituációs-, vagy dráma játékok, az amatőr színjátszó körök is 
remek terepet nyújtanak ahhoz, hogy mélyítsük az önismere-
tünket. Keressük az alkalmat arra, hogy többet tudjunk meg 
magunkról, mert így könnyebb megtalálni a helyünket az élet 
nagy játéktábláján és boldogabbak lehetünk. 

Görög Viktória

Ismerd meg önmagad – kamaszokra hangolva

Elkészítés
 A puha vajat a cukorral robotgépben habosra ke-
verjük. Egyesével beledolgozzuk a tojássárgákat. Hozzáadjuk a 
reszelt citromhéjat. A lisztet elvegyítjük a dióval, a fahéjjal és a 
sütőporral. Hozzákeverjük a vajas masszához.
 A tojásfehérjéket kemény habbá verjük és óvatosan a 
tésztához forgatjuk. Kivajaztott-lisztezett (kb. fél gáztepsinyi 
méretű) tepsibe simítjuk a masszát. A fél szilvákat a fahéjas cu-
korba forgatjuk és egyenletesen a tészta tetejére rakosgatjuk. 
Rászórjuk a diót.
 Légkeverésen 180 fokra előmelegített sütőben 50-60 
perc alatt megsütjük. Tűpróbával ellenőrizzük!

(forrás: nosalty.hu, Petra receptje)

A községi könyvtár kínálatában nem csak könyvek szerepelnek, 

természetesen. Több, mint 20 féle folyóiratból, magazinból és újságból 

válogathatnak az érdeklődők. A kiadványokat lehet helyben is, a nyáron 

is mindig hűs könyvtárban olvasni, de – a legfrissebb példányok 

kivételével – egy hétre ki is lehet őket kölcsönözni.

A könyvtár nyitvatartása: 

Hétfő:   14-18 óra között
Kedd:   9-12 és 13-16 óra között
Szerda:   SZÜNNAP
Csütörtök:  9-12 és 13-16 óra között
Péntek:   14-18 óra között
Minden hónap első szombatja: 9-12 óra között

Kölcsönözni beiratkozás után lehetséges, melynek díja egy 
évre mindössze 500 forint. 18 év alatt és 65 év felett a 
könyvtárhasználat ingyenes.

A teljesség igénye nélkül a következő érdekes és tartalmas 
kiadványok érhetőek el a könyvtárban:

Sportoljunk, kiránduljunk:

Szórakozzunk:

Tanuljunk, tájékozódjunk erről-arról:

És természetesen megtalálható 
nálunk nem csak a legfrissebb Bagi 
Hírlap, de a régebbi példányok is, 
egészen a kezdetekig! 

Süssünk-főzzünk:

Görög Viktória könyvtáros
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GYEREKSAROK
Most kipróbálhatod, hogy mennyire vagy jó 

megfigyelő!
Nézd meg jól a két képet, és találd meg a közöttük 

levő nyolc eltérést!

Hozzávalók / 8 adag
A tésztához: 70 dkg szilva (magozott), 10 dkg vaj (puha), 10 
dkg finomliszt, 10 dkg dió (darált), 10 dkg cukor, 6 db tojás, 1 
citromból nyert citromhéj (reszelve), 1 kk fahéj (őrölt), 1 tk 
sütőpor
A tetejére: 5 dkg cukor, 1 kk fahéj (őrölt), 5 dkg dió (durvára 
vágva)

Diós-szilvás

süti
Őszköszöntő süti.
Minél többféle szilvából
készítjük, annál finomabb.
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 I. SZÁMÚ RENDELŐ

Dr. Balatoni Gyöngyi 
Hősök tere 1.
Tel.: 06 (28) 504 – 215
Rendel:  hétfő: 8-12
 kedd: 8-12
 szerda: 14-16 (időpontkérés)
 csütörtök: 8-12
 péntek: 8-11
Gyermektanácsadás: 
 hétfő 14-15 óráig

 II. SZÁMÚ RENDELŐ

Dr. Takács Beatrix
Dózsa György út 53.
Tel.: 06 (28) 514–020
Sürgős esetben hívható:
06 (30) 663 – 0356
Rendelési idő:
 hétfő:  12:00-16:00
 kedd:  12:00-16:00
 szerda:   7:30-11:30
 csütörtök: 12:00-16:00
 péntek:  10:00-12:00

ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI ÜGYELET

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 
Aszód Központi Orvosi Ügyeleti 
telephelyén történik.
2170 Aszód, Baross utca 4.
Ügyeleti idő:
 Hétköznap:  16:00-08:00
 Hétvége:  08:00-08:00
Telefonszám: 06/70-3703-104

Az Országos Mentőszolgálat 
hívószámai: 112 és 104

A FOGORVOS rendelési ideje

Dr. Szabó Melánia
(Bag, Hősök tere 1.)
Telefon: 06 (28) 409 – 670
Mobil: 06 0 2-3 90 2890
Rendelési idő: kedd, csütörtök 14-18 
óráig, szerda 9-13 óráig

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

vedono@bagfalu.hu

 1 KÖRZET
Védőnő: Botyik Katalin
Tel.: 06 20 566 6548
Elérhető:  kedd 10-14 óráig

 2 KÖRZET
Védőnő: Szemán Erzsébet
Elérhető:  hétfő 12-17 óráig
Tel.: 06 28 409 594 • 06 20 237 1441
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KÖRZETI MEGBÍZOTT
Jánvári Gábor  +36 20 289 1764

POLGÁRŐRSÉG
Tel.: +36 30 515 69 45

Simogasd amíg lehet,
a megfáradt öreg kezeket
Hisz ők neveltek fel téged
Oly sokat fáradoztak érted

Ne engedd el két kezét
Simogasd meg őszülő fejét
Hisz Te voltál neki a mindenség
Húzd magadhoz megfáradt kezét

Most szeresd amíg lehet,
ma még megteheted
Tőlük kaptad az életet
Ott volt veled, míg lehetett

Keblére szorította kócos fejedet
Mindentől óvott, védelmezett
Tiéd volt szívében a dobbanás
Mosoly voltál az ajakán

Ha ráborulnak a hideg éjszakák
Soha meg ne bántsd
Szívedben ő legyen a dobbanás
Hisz te érted sírt, oly sok éjszakán

Simogasd amíg lehet,
a megfáradt öreg kezeket
Ha tudatuk nem a régi már
Te akkor is szeretettel tápláld

Öregedő ráncos kezek
Remegve keresik a szeretetet
Türelemmel kísérd sorsukat,
mert egyszer az életük kettészakad

Akkor már nem tudsz hazamenni
Szülői háznál nem vár már senki
Hiába mondod, hogy szerettelek
Síron túl, már nem hallják meg

Hát most szeresd, amíg él
Öleld magadhoz megfáradt testét
Simogasd amíg lehet,
a megfáradt öreg kezeket

(Jolie Taylor)

P
alya Zoltán polgármester úr, Bag 
Nagyközség Önkormányzata nevé-
ben, egy csokor virág kíséretében 

adta át a miniszterelnök által aláírt ok-
levelet

Takács Józsefné Katona Anna
és

Dr. Balázs Józsefné Kepes 
Erzsébet

számára, akik kilencvenedik születés-
napjukat ünnepelték családjuk körében.

 Ezúton kívánunk nekik további 
jó egészséget, sok-sok örömökben megélt 
napokat.

 A hosszú éveket megélt emberek 
számára minden egyes születésnap vissza-
tekintés a múltba. Csodálkozva nézi az em-
ber, hogy elszaladtak mellette az évek és 
közben elgondolkozik, hogy mennyire 
mások azok a dolgok, amik körbeveszik, 
amik örömet hoznak, vagy olykor fájdal-
masak.

 Ne hagyjuk őket magányukban, 
segítsük őket, forduljunk feléjük, ha csak 
egy szó erejéig is. Halljuk ki szavaikból azt 
a bölcsességet és tapasztalatot, ami a mi 
fiatal éveinket megsegíti.

 Ismét egy újabb útravaló a fiata-
loknak, akik körül ott élnek az öregek.

Kerek évfordulós

szépkorúak köszöntése

„Csak gyökeres szót adj.”
Áprily Lajos: Kérés az öregséghez

Simogasd amíg lehet

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

ÁLLATORVOS
Dr. Németh Mihály  +36/30-275-4718


