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A TARTALOMBÓL

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2008. augusztus
28-án rendkívüli ülést tartott, ahol
elsõsorban az aszódi kistérséggel 
kapcsolatos napirendi pontokról 
tárgyaltak a képviselõk. 2. oldal

SZENT ISTVÁN NAP  
A Hõsök terén a gyönyörû szépen
felújított emlékmûnél, valamint 
a mûvelõdési házban emlékeztünk
meg államalapító szent Istvánról.
Idén elõször tûzijáték is színesítette
a programot.      4. oldal

A MAGAM EREJÉBÕL... 
Új rovatunkban olyan bagi
embereket mutatunk be, akik 
sikeresek a munkájukban, 
és falunkért sem restek tenni.
Elsõként Kiss Józseffel beszélgetett
munkatársunk.        6. oldal

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoz-
tatása szerint a sikeres pályázat nem jelent

automatikusan megvalósuló beruházást. A ked-
vezményezettek számára most kezdõdik a mun-
ka azon része, amelynek során az uniós pályáza-
ti elvárásokkal összhangban támogatási szerzõ-
dést kell kötniük, megfelelõ közbeszerzési eljárá-
sokat kell lefolytatniuk, majd pedig a fejlesztési
folyamat során végig tartaniuk kell magukat a
pályázati anyagban megfogalmazott szakmai cé-
lokhoz és kiírói elvárásokhoz. A most eldöntött
pályázatok alapján a 2009/2010-es, illetve a
2010/2011-es tanévekben már megújult intéz-
ményekben kezdõdhet meg az oktatás Bagon.

Különösen nagy öröm ez a falu számára, hi-
szen az iskola nagyon rossz állapotban van, a va-
kolat omladozik, a mosdóhelyiségek balkáni állapotot mutat-
nak, olyannyira, hogy tavaly õsszel iskolakezdéskor roham-
munkában kellett az egyik mosdót rendbe tenni, hogy egyálta-
lán megindulhasson a tanítás. Idõszerû a fûtés- és vízvezeték-
rendszer korszerûsítése, valamint számos felújítási munka is,
hogy a bagi kisdiákok és tanáraik modern és színvonalas intéz-
ményben tanuljanak, taníthassanak. 

Emellett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott to-
vábbi pályázatokon is jelentõs összegeket nyert önkormányza-
tunk: az általános iskola komplex akadálymentesítésére 
25 millió Ft-ot, a polgármesteri hivatal komplex akadálymen-
tesítése 10 millió Ft-ot és az óvoda komplex akadálymentesíté-
sére 6 638 137 Ft-ot.  

-kr-

A jövõ iskolája
PÁLYÁZATON 222 MILLIÓ FORINTOT NYERT A BAGI ISKOLA 

Örömhírrel indult az új iskolai tanév Bagon. 
A Nemzeti Iskolafelújítási Program keretében Bag
Nagyközség Önkormányzata az Arany János 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény számára 222 712 466 Ft-ot nyert, miután 
a másodszorra benyújtott pályázata sikeres lett. 
Ebbõl az összegbõl megkezdõdhet az iskola épületének
felújítása, és jut belõle eszközbeszerzésre is. 
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Az épület falának omladozó vakolata is régóta
felújításra vár. Most végre megvalósulhat.
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Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-
testülete 2008. augusztus 28-án rendkívüli testületi
ülést tartott. 

Közoktatási Intézkedési Terv módosítása
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Közoktatási Intézkedési Tervének módosítása került elsõ napi-
rendi pontként a képviselõk elé. A képviselõ-testület a Bag
Nagyközség Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbi-
zottsága által kidolgozott módosítást fogadta el, és javasolja az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának
elfogadásra.

A módosítás érinti az óvodai alkalmazottakat, ahol ezentúl
az intézkedési tervben 5 fõ speciális képesítéssel rendelkezõ
óvópedagógus alkalmazása szerepel, akik közül két fõ fejlesztõ
pedagógus, valamint rögzíti az óvópedagógusokra vonatkozó
egyéb végzettséggel kapcsolatos adatokat is. 

Támogatási pénzek átrendezése 
az aszódi múzeum számára
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
azzal  a kéréssel kereste meg önkormányzatunkat, hogy a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága az aszódi Petõfi Múzeuma ré-
szére nyújtandó támogatás forrásaként felhasználhassa a felszí-
ni vízelvezetési projekt-elõkészítõ alap megmaradt összegét,
mintegy 660 000 Ft-ot, valamint a belsõ ellenõrzési feladatra

átadott önkormányzati hozzájárulásokból megmaradt 140 000
Ft-ot. Az összeget egyébként az aszódi múzeum évfordulójának
támogatására fordítanák. Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselõ-testülete hozzájárult a maradványpénzek ily módon
történõ felhasználásához.

Ezredforduló települései – Bag
Tóth Gábor polgármester elõterjesztésében jelezte, hogy szük-
ségessé vált az „Ezredforduló települései“ sorozatban kiadott,
Bagról szóló könyv újbóli kiadása, hogy a községünkbe érkezõ
vendégek, lehetséges befektetõk minél pontosabb képet kap-
hassanak falunkról.

A képviselõ-testület abban egyet értett, hogy szükséges
egy falunkat bemutató könyv kiadása, de azzal már nem ér-
tettek egyet, hogy a már létezõ könyvet adja ki újból az ön-
kormányzat. Úgy döntöttek, hogy új könyvet készítenek el,
melynek munkálatait egy õsszel felállítandó szerkesztõ bizott-
ságra bízzák. 

Vízelvezetési munkálatok a Béke téren 
és a Szentlászlói utcában
Önkormányzatunk nagyszabású útépítési munkálatokba kez-
dett a Béke térnél és a Szentlászlói utcában, melynek célja a
jobb és megfelelõ csapadékvíz-elvezetés. Akik augusztus végén
arra jártak, láthatták, hogy a vízelvezetõ árkokat munkagépek-
kel mélyítették, valamint az út szélét legyalulták, hogy a csapa-
dékvíz ne az úttesten álljon egy-egy nagyobb esõzés alkalmával. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI!

KISTÉRSÉGI HÍREK

A Tanács elsõ napirendi pontként tárgyalta és fogadta el a Társu-
lás 2008. I. féléves pénzügyi beszámolóját. A Társulás 2008. évi
költségvetésének fõösszege megközelíti a 136 m Ft-ot, amelybõl
az állami költségvetésbõl származó normatív támogatás 85 m Ft,
a társult önkormányzatok hozzájárulása a közösen vállalt felada-
tokhoz 15,7 m Ft, az egyéb támogatásértékû bevétel 20,5 m Ft.
A kiadások teljesülése idõarányos. A Társulás a társult önkor-
mányzatok közszolgálati feladatai ellátását a normatív támogatá-
sokból és egyéb forrásokból 87 m Ft-tal segíti (közoktatási feladat
18,2 m Ft, pedagógiai szakszolgálati feladatok 34 m Ft, szociális
és gyermekjóléti feladatok 29,2 m Ft, belsõ ellenõrzés 5,6 m Ft).

Ezután a Kistérségi közoktatási intézkedési terv megtárgyalá-
sa következett. Az intézkedési terv tartalmazza a kistérség 9 tele-
pülése közoktatási helyzetfelmérését, a következõ 3 év fõbb szak-
mai és fenntartói feladatait. (Az intézkedési terv a Társulás honlap-
ján olvasható.) A felülvizsgált intézkedési tervet a Társulási Tanács
egyhangúlag elfogadta.

Határozat született a jogosulatlanul igényelt állami támogatá-
sok (normatívák) utáni kamatfizetési kötelezettség teljesítésérõl,
majd a Tanács meghallgatta és elfogadta a 2008. évi normatívák
változásáról szóló tájékoztatót. Normatíva lemondást, illetve pót-
igénylést a többcélú kistérségi társulások július 31-éig nyújthattak
be, amely során a Társulás éves normatív támogatásának össze-
ge több mint 3,8 millió Ft-tal növekedett.

A Társulási Tanács elfogadta a 2008. évi belsõ ellenõrzési fel-
adatok megvalósulásáról szóló tájékoztatót. Az elsõ félévben 4 el-
lenõrzést végzett a belsõ ellenõr, illetve eseti megállapodás alap-
ján külsõ szolgáltató, 4 településen 9 közoktatási intézmény lét-
szám- és bérgazdálkodásának ellenõrzését végezte a Prekog Pe-
dagógiai Szolgáltató Intézet szakértõje, valamint 19 ellenõrzést
végzett el a Vincent Auditor Kft.

Verseg polgármestere együttmûködési
megállapodás megkötését kérte a Társulás-
tól egy pályázati projekt (Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér kialakítása) tervezéséhez
és megvalósításához. Minthogy a megállapodás célja összhang-
ban van a Társulási megállapodásban foglalt célokkal, a Tanács az
abban foglaltakkal egyetértett, és az együttmûködési megállapo-
dás megkötésérõl szóló beszámolót elfogadta.

Végezetül a polgármesterek tájékozódtak a munkavédelmi
feladatellátás terén a nyári hónapokban végzett munkáról, vala-
mint az ÚMFT aktuális, az önkormányzatok számára kiírt pályáza-
ti lehetõségeirõl.

A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális ese-
ményekrõl és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az Aszódi Kistér-
ség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján olvashat-
nak (www.aszodikisterseg.hu).

A Többcélú Társulási Tanács augusztus 27-i ülésérõl

"

Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása –
Kistérségi Iroda honlapján az alábbi új pályázatok találhatók
tájékoztatta lapunkat Ruszkai Anna kistérségi referens.
 Egyenlõ esélyt a tanulásban mindenkinek!
 Sport és rekreációs terápiák fogyatékkal élõ gyermekeknek
 Magánszemélyeket érintõ, veszélyeztetõ lakhatási 

és szociális krízishelyzet elhárításának és megoldásának 
részbeni támogatása

 Pályázati felhívás kedvezményes erdei iskolára és nyári
táborozásra

Aszódi Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása - Kistérségi Iroda

2170 Aszód, Kossuth u. 59., Levélcím: 2170 Aszód, Pf. 1
tel./fax: 06 28 400 676, e-mail: info@aszodikisterseg.hu

Ruszkai Anna, kistérségi referens



2008. SZEPTEMBER BAGI HÍRLAP  3KÖZÜGY

TÛZ A SZÕLÕHEGYEN
Tavasszal Bag Polgármesteri Hivatala levélben kérte a Temetõ-dûlõ telkeinek
tulajdonosait a terület rendbe tételére, gaztalanítására. Már akkor tartottak at-
tól, hogy a hatalmas gaz, elhagyatott szõlõk a nyári melegben könnyen láng-
ba borulhatnak. Sajnos ez augusztusban bekövetkezett, igen nagy területen
égett a hegyoldal. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a széljárás megóv-
ta Bag és a szomszédos Hévízgyörk házait a tûztõl. Ez is jelzi, hogy idõszerû a
terület rendbe tétele, valamint hasznosítása. -kr-

Hamarosan a képviselõ-testület elé
kerül az M3-as autópálya melletti,
Árokalja elnevezésû terület belterü-
letbe vonásának kérdése. 2008. 
augusztusában másfél éves egyeztetés
után megtartották a terület hatósági
bejárását, ahol egyébként jószerivel
csak a Galgamenti Víziközmû Kft.
szakemberei vettek részt. 

Ezt követõen 30 nap leteltével a
képviselõ-testület dönt arról, hogy bel-
területbe kívánja- e vonni a területet.
Ha igen, akkor megkezdõdhet a belte-
rületbe vonási eljárás, majd a területen
megindulhat a fejlesztési program. 

Mint arról már lapunkban több
alkalommal is beszámoltunk, a jelen-
legi bagi önkormányzat megválasztá-
sa óta dolgozik azon, hogy falunk te-
rületén ipari parkot, kereskedelmi,
szolgáltató egységet hozzon létre, an-
nak érdekében, hogy munkahelyeket
teremtsen, illetve bevételi forráshoz
jutassa az önkormányzatot iparûzési
adó formájában. A Juharos elnevezé-
sû terület egyfajta hasznosítási elkép-
zelésérõl, tervérõl júliusi lapszámunk
címoldalán már beszámoltunk.        

-kr-

Fejlesztési program
az Árokalján

A program: 
9.00: találkozó a helyszínen (Petõfi-forrás – a Csintovány-dûlõ, Gödöllõ és Aszód között)
9.15–9.30: eligazítás, tájékoztatás. 9.30–12.00: szemétszedés, tereprendezés. 12.00–13.00: ebéd.
13.00–18.00: munka folytatása, végsõ simítások.

A szemétszedés, tereptisztítás mellett szeretnénk a forráshoz vezetõ utat murvával leszórni. Ehhez markos
legények, férfiak jelentkezését várjuk! Kérjük, ha van rá lehetõsége hozzon magával: lapátot, gereblyét, ásót,
kapát, metszõollót. védõkesztyût, fûrészt. Amennyiben teheti, hozzon magával egy lombhullató facsemetét!

TALÁLKOZUNK A FORRÁSNÁL!

CSELEKEDJÜNK egy JÓT!
Immáron második alkalommal rendezzük meg tisztító-óvó akciónkat a Petõfi-forrásnál,
ahol minden tenniakaró természetbarátot várunk szeretettel szeptember 27-én.

Köszönettel és tisztelettel: Dobos Csaba, elnök
Porszem Közösségi Mûhely
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Az idei ünnepnek kü-
lönleges színt adott az a

cselekvõ hazafiság, melytõl
indíttatva a Bagi Polgári Kör a
Bagi Nyugdíjas Egyesülettel
karöltve az elmúlt idõszakban
felújította a falunk központi
terén álló két mementót, a
Jegyzõ-keresztet és az elsõ vi-
lágháború hõsi hallottainak
tiszteletére állított emlékmû-
vet. A Szent István napi meg-
emlékezés nyitányaként ezek
felszentelésére került sor rö-
vid megemlékezés keretében.

Sánta János, falunk új
plébánosa, mielõtt Antal
Ádám mûsorközlõ felkérésé-
re a Jegyzõ-keresztet felszen-
telte röviden bemutatkozott.
Elmondta, hogy a sajnálatos
paphiány miatt került sor
Tóth Ferenc atya áthelyezésé-
re, és ezentúl õ fogja ellátni a
papi szolgálatot falunkban
Aszód és Hévízgyörk mellett.
A megszépült kereszt megál-
dásakor áldást kért minden
Bagon lakó emberre, aki sze-
retne tenni falujáért.

Ezek után a szép számú
jelen lévõk átsétáltak a meg-
újult emlékmûhöz. A felújí-
tási munkálatok 2008 tava-
szán kezdõdtek a Bagi Polgá-
ri Kör kezdeményezésére.
Tagjainak áldozatos munkája
nyomán gyönyörû szépen,
ízlésesen felújított, a bagi
hõsök emlékéhez és az emlé-
kezõ és tisztelgõ utódokhoz
méltó emlékmû elõtt ünne-
pelhette falunk a magyar ál-
lamalapítás napját. 

Sánta János plébános Isten
áldását kérve e szavakat mond-
ta: „Mindenható Istenünk, te
arra tanítasz minket, hogy éle-
tünket adjuk egymásért, mi-
ként JÉZUS KRISZTUS is éle-

tét adta értünk. Ezek az em-
berek, akiknek emlékmûvét
most megáldjuk, életükét ad-
ták másokért. Lehet, hogy té-
vedések közepette éltek, le-
het, hogy gyarlóságokkal
küszködtek, lehet, hogy saját
sorsuk felett nem is saját ma-
guk döntöttek, de mégis éle-
tüket adták másokért. Fo-
gadd, Urunk, életáldozatukat
irgalmasan, és tedd õket
mennyországod részeseivé.
Idézd, Urunk, emlékezetünk-
be, hogy a háború gyökere
mindig a türelmetlenség, ami-
kor valamit kapkodva aka-
runk, s közben óhatatlanul el-
tiporjuk a másikat. Szabadíts
meg minket ettõl a béklyótól.
Idézd mindig emlékezetünk-
be, hogy bûnt soha nem lehet
bûnnel megszüntetni, csak jó-
tettel és áldozattal. Add ne-
künk, Istenünk, Szentlelked
megvilágosító erejét, hogy az
egymás iránti szeretetben le-
gyünk hõsök, s a jövõben ne
kelljen ilyen emlékmûveket
állítanunk. Add, Urunk, hogy
Jézusod békéje töltse el szí-

vünket, amely elejét veszi
minden viszálynak és háború-
nak. Tanuljuk meg Jézustól
azt is, hogy ha a szeretet pa-
rancsa szerint élünk, akkor
meg fogjuk találni helyünket
a világban, s nem fogunk egy-
más helyére pályázni, hiszen
minden háború ebbõl fakad.“ 

Ezt követõen Baczoniné
Felszeghy Katalin megemlé-
kezõ beszédében kiemelte,
hogy Szent István királyunk

volt az, aki országunkat or-
szággá tette. Õ volt az, aki be-
látva az apák, nagyapák böl-
csességét, tanítását, meglátá-
sait, követve az õ útmutatásai-
kat, elérte azt, hogy ország le-
gyünk, egységes nép. Szent
István király fiához, Imre
herceghez írt intemei közül a
nyolcadik intelmet emelte ki,
mely az õsök tiszteletére, sza-
vuk meghallgatására és meg-
fogadására, példájuk követé-
sére, intelmeik megtartására
buzdítja az utódokat. Mint el-
mondta, falunkban szép szám-
mal akadt, akad olyan, aki
ezen intelem szellemében élt,
él, és ennek köszönhetõ, hogy
van még Bag és annyian élnek
itt. Külön köszönetet mon-
dott a bagi társadalmi szerve-
zeteknek, akik a hagyomány-
õrzés, a sport, a helytörténet
és a cselekvõ hazafiság terén
igyekeznek helytállni és tenni
falunkért. 

Õt követõen a Bagi
Nyugdíjas Egyesület Rozma-
ring vegyes kórusa a „Szállj,
szállj sólyom szárnyán“ címû
dalt énekelte el, majd Antal

Szent István napi ünnepségre falunk lakosai a Hõsök
terén gyülekeztek, ahol a felújított Jegyzõ-kereszt és 
az elsõ világháborús emlékmû felszentelésével indult a
megemlékezés, majd a Dózsa György Mûvelõdési Ház-
ban kenyérszenteléssel és ünnepi mûsorral folytató-
dott. Idén elõször tûzijáték is színesítette a programot.

Sánta János új plébánosunk és Tóth Gábor polgármester 
az emlékmûnél

Köszönet Kiss Józsefnek és Hajdú Jánosnak az óriási segítségért 

Emlékmû avatás és tûzijáték...
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1923-ban vetették föl az elsõ világháborúban
elesett hõsök tiszteletére állítandó emlékmû
gondolatát. 1924. március 4-én a községhá-
zán tervtárgyaló ülést tartottak, és az elkészült
tervek közül Shafner Béla nyugalmazott hu-
szárkapitány, a hõsök emlékét megõrzõ bi-
zottság elnökének javaslatára Müller Tibor
tervét fogadták el. Az elkészült emlékmû ak-
kori értéke 50 mázsa búza volt, a község pol-
gárainak önkéntes adományaiból készült. 

A felállítandó emlékmû helyeként Bag
központi terét jelölték ki, melyet akkor még
Erzsébet térnek hívtak. Ez csak késõbb, a II.
világháború után kapta a Hõsök tere elneve-
zést. Az emlékmû avatását 1925. március 15-
én tartották, amikor egy kilencéves kislány az
alábbi verset szavalta el édesapja tiszteletére: 

Istvánné képviselõ asszony az
emlékmû történetével ismer-
tette meg a jelenlévõket. El-
mondta, hogy 83 évvel ezelõtt,
1925. március 15-én, az em-
lékmû felavatásakor egy ki-
lencéves kislány elszavalta a
Hõs apám címû verset. E ver-
set Povázson Margit jegyezte
le, az õ nagymamája a szavaló
kislány, és Tóth Mihálynak kö-
szönhetjük, hogy Antal Ádám
el is szavalhatta nekünk. 

Veres Zoltánné, a Bagi
Polgári Kör vezetõje és dr.
Balatoni Gyöngyi alpolgár-
mester asszony jelképes aján-
dékot nyújtott át Kiss József-
nek és Hajdú Jánosnak, akik
az emlékmû felújításának
anyagi hátterét – nem kis ál-
dozatot vállalva – biztosítot-
ták. Mi is köszönjük nekik,
hiszen bárki érkezik falunk-
ba, valamennyien dicsérik a
rendezettséget, a gondosko-

dó kezek áldozatos munkájá-
nak eredményeként szépülõ
falut és lakosait.

Tóth Gábor polgármester
az ünnepség végén köszön-
tötte új plébánosunkat, Sánta
Jánost, majd a bagi önkor-
mányzat nevében köszönet
mondott mindenkinek, aki az
emlékhely megóvásában, fel-
újításában részt vett. Zárás-
ként a felújításban részt ve-
võk elhelyezték koszorúikat

az emlékhelyen, majd a Bol-
dogasszony anyánk kezdetû
egyházi himnuszt énekelték
el  közösen a jelenlévõk.

A megemlékezés a mûve-
lõdési házban folytatódott
tartalmasan összeállított mû-
sorral, majd kenyérszentelés-
sel. Az ünnepi beszédet Né-
meth Péter egyetemi adjunk-
tus mondta el.                 

-kr-

AZ EMLÉKMÛ TÖRTÉNETE

HÕS APÁM
Ezernyi sebtõl lett véres az anyaföld
Mikor évekkel ezelõtt a háború kitört.
Mi voltam még akkor, gondtalan kisgyermek. 
A szörnyû háborút korán ismertem meg 
Szemem könnybe lábadt, szívem elszorult
Rá gondolok, hogy elment búcsútlanul
Itt hagyott bennünket, bátran ment a vészbe
És mi imádkoztunk reszketve, remélve
Dúló csaták közben sok hõsünk elesett
hiába vártunk tõlük üzenetet
Köztük jó apám is meghalt a hazáért
az édes szép, régi Magyarországért.
Hová temették el, nem látta senki se
Jeltelen sírjában ki tudja hol pihen
Lombos erdõk árnyán, ahol madár dalolgat
Talán ott a sírod, ott alszod álmodat.
Pihenj édesapám, ti hõsök mindnyájan, 
mert lelketek fönt van már a szép mennyországban.
Mert van-e szebb erény, mint a hazaszeretet, 
hazádért áldozni fiatal életed?
Nevetek arannyal van e kõbe vésve
de örök betûvel szívünkbe vésve.
Vándor, ki itt elmégy vedd le a kalapod, 
mert ki életét adta, az a legtöbbet adta.
Szemeim könnyeznek, de nem sírok tovább, 
vitéz édesapám büszke vagyok rád.

Sajnos az emlékmûvet nem kímélte az idõ és a lezajlott újabb világhá-
ború sem. 22 évvel késõbb már idõszerû lett a felújítás. 1947. március 14-én
megalakult bagi 48-as Ifjúsági Bizottság az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc centenáriumának méltó megünnepléseként, önkéntes munká-
val, helyreállította az emlékmûvet, és egyben a II. világháború hõseinek
emlékhelyévé is avatta.

Forrás: Egres, Tóth Mihály helytörténeti gyûjteménye

Felújítás elõtt és után (fent) Az emlékmûvet felújító csapat (lent)
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– Mi köt téged Baghoz?
K.J.: Apám, Kiss László ugyan nyáregyházi születésû, de

anyám Némedi Magdolna – így anyai õseim is – bagi szárma-
zásúak. Én is Bagon születtem 1956. július 31-én, azóta élek itt,
nem is vágyom máshová. Heten voltunk testvérek (kettõ korán
meghalt), én voltam a legkisebb. Szüleink rendkívül szorgal-
mas, becsületes emberek voltak, ezt láttuk, ezt tanultuk meg mi
is. Sajnos a szüleink már nem élnek. Bagon végeztem a 8 álta-
lánost, majd Pesten festõ, mázoló, tapétázó szakmát tanultam a
MÜM 35-ös Szakmunkásképzõ Intézetben. Mindmáig hálás
vagyok az ott tanító tanároknak, oktatóknak, mert õk annyira
az életre készítettek fel minket, hogy az ott tanultakat ma is
hasznosítani tudom.
– Hol kezdted a munkát, hogyan lettél önálló vállalkozó?
K.J.: Aszódon, a Vegyesipari Ktsz-ben kezdtem dolgozni, majd
egy építõipari vállalathoz kerültem, a PÁÉV-hoz, mint festõ-
mázoló. Mivel itthon Bagon nagy igény jelentkezett a szakmám
iránt, ezért már 19 évesen kiváltottam a másodállású iparenge-
délyt. 21 évesen megnõsültem, a turai származású Sára Ilona
lett a feleségem. Aztán két évig katonáskodtam, majd fõállású
iparosként folytattam a szakmát. Néhány év után megépítet-
tem a szülõi ház helyén a családi házunkat. Nemsokára meg-
születtek a gyerekeink: Krisztián és Lívia is. Egyik gyermekem
sem vitte tovább a szakmámat, Krisztián informatikai mérnök
lett, Lívia pedig a pécsi jogi egyetemen végzi tanulmányait.
Bagon, de a környezõ településeken is olyan sok volt a munka,
hogy vállalkozásomat 2001-ben betéti társasággá alakítottam,
és cégformában végeztem a alakossági szolgáltatásokat és a kö-
zületi munkákat is ezek után.
– Volt olyan munkád, amelyet különösen szépnek találtál,
amelyre büszke vagy?

K.J.: Több munkánkra is azért lehetünk büszkék, mert komoly
szaktudás kellett hozzá, s mi évrõl évre bizonyítani tudtunk.
Ilyen munkánk volt pl.: az ikladi evangélikus templom felújítá-
sa, aztán Budapesten a Liszt Ferenc Zeneakadémia karbantar-
tó felújítása, amelyet az akadémia nyári leállásai alatt végez-
tünk évente. Itt szakmai tudásunk legjavát kellett nyújtanunk.
Jó érzés, hogy a díszteremben nem tud úgy leülni a nézõ, hogy
az én munkámat ne lássa.
Közben a társaságom létszáma is nõtt, így mindig nagyobb és ko-
molyabb feladatokat kaptunk. Nagy méretû, új építésû társashá-
zak festési munkálatait vállaltuk el. Büszke vagyok arra, hogy
nemcsak a vállalkozók, hanem leendõ lakók is messzemenõkig
meg voltak elégedve a munkánkkal, ugyanis itt a lakók különbö-
zõ igényeit is sikeresen kielégítettük, illetve kielégítjük azóta is. 
Aztán olyan öröm ért, ami kevés embernek adatik meg. Már-
cius táján egyik pályázaton egy barátommal elnyertük annak a
háromemeletes iskolának a külsõ felújítását, ahova én 14 éve-
sen bekerültem szakmunkástanulóként. Ez azért szép feladat,
mert itt megmutathatom, hogy mit is tanultam volt mestereim-
tõl, tanáraimtól, meg az elmúlt 35 évi munkáim alatt.
– Úgy tudom, a faluban, a faluért is több munkát vállaltál.
K.J.: Mindig is végeztünk a faluban , a faluért munkákat. Tavaly
felajánlásként az iskola tornacsarnokában végeztem különbözõ
munkálatokat, a Polgári Körrel együtt pedig felújítottuk a Hõsök
terén álló feszületet. Idén a Hõsök terén lévõ katonai emlékmû-
vet szerettük volna a Polgári Körrel együtt olyan állapotba hoz-
ni, hogy méltó legyen ahhoz, amiért 1925-ben létrehozták.
– Ez igazán sikerült is, és mindannyiunk nevében szeretnék kö-
szönetet mondani neked, Hajdú Jánosnak és a Polgári Körnek
is áldozatkész munkátokért, melyet falunk szépítéséért végez-
tetek. Mik a terveid a jövõre nézve?
K.J.: Világéletemben az volt a meglátásom, ha valaki úgy érzi,
hogy azon a szinten akar maradni, ahol most van, az megállt a fej-
lõdésben, illetve elindult visszafelé. Ez nem jó. Számomra az a jö-
võ célja, hogy haladjak elõre, hogy meg tudjak felelni a jövõ kihí-
vásainak a legjobb szakmai tudásom szerint. Egész életemben ar-
ra törekszem, hogy ami kikerül a kezem alól, az jó és szép legyen.
– Ehhez kívánunk sok sikert és jó egészséget!

Baczoniné Felszeghy Katalin

„A magam erejébõl“ címmel ebben a hónapban új so-
rozatot indítunk, amelyben falunk olyan lakóit szó-
laltatjuk meg, akik a saját szorgalmukkal, tudásukkal
egyesületet, vállalatot alapítottak, és tehetségükhöz
mérten Bagot is igyekeztek munkájukkal és anyagi
juttatásokkal is támogatni. Elsõként Kiss József szoba-
festõ, mázoló, tapétázó vállalkozóval beszélgettem.

A szép szeretete

Az egykori MÜM 35-ös Szakmunkásképzõ Intézet a budapesti Szondi
utcában. „Nagy öröm volt az egykori iskolámat felújítani.“

Kiss József, aki saját bevallása szerint egész életében arra
törekedett, hogy ami kikerüla keze alól az jó és szép legyen



Az óvodai beszoktatás kezdetén el-
mondható: ha a szülõ megszokja,

idõ multával gyermeke is így tesz. Persze
elõzetesen egy-egy anyuka, apuka sokat
tehet azért, hogy ne érje gyermeküket
hideg zuhanyként az óvoda. Gyakran
hallottam, mikor egy-egy anya így fe-
gyelmezte kicsijét – „…megállj, majd ha
óvis leszel, ezt nem csinálhatod …, kapsz
az óvó nénitõl!”

Az óvodával ne ijesztgessünk, hanem
igyekezzünk pozitív képet kialakítani fo-
lyamatosan óvi kezdésig a gyermekünk-
ben. A zökkenõmentes beszoktatásra
nincs kész megoldás, minden gyermek-
hez külön, egyénre szabva kell megtalál-
nunk a kulcsot.

Minden anya fél attól, hogy gyerme-
ke sír, amikor õ otthagyja az óvodában.
Néhány gondolat, tanács, tipp, ami talán
megkönnyíti az óvodai beszoktatást: 

Beszéljünk neki az óviról!
Senki nem szereti, ha úgy érik az esemé-
nyek, mint derült égbõl a villámcsapás.
Apró, óvatos kis lépésekkel készítsük fel
gyerekünket az óvodára. Sétáljunk arra-
felé, kukkantsunk be, és meséljük neki,
hogy nemsokára õ is nagy lesz, és a többi
kisgyerekkel itt fog játszani. Otthon is
beszélgessünk a témáról, a könyvei közé
becsempészhetjük Kormos István: Vac-
kor óvodába megy címû meséjét. De
azért ne vigyük túlzásba a felkészítést. Ha
túl sokat beszélünk az óvodáról, valamint
arról, hogy milyen jó is lesz a többi gye-
rekkel, ellenkezõ hatást is elérhetünk.

Bízzuk néha másra is 
a gyereket!
A legnehezebb helyzetben azok a gyere-
kek vannak, akik az óvoda elkezdése
elõtt egyáltalán nem töltöttek el külön
idõt az anyjuktól. Érdemes egy-egy dél-
utánra nagymamára, rokonokra bízni
gyerekünket. Neki is meg kell tapasztal-
nia, hogy néha elszakad az anyjától, de
aztán újra találkoznak. De ne szökjünk
ki az ajtón, nézzünk a szemébe, búcsúz-
zunk el, mondjuk el, hogy visszajövünk.
Ez a rituálé késõbb, az óvodai beszokta-
tás idején is jól jön. 

Járjunk közösségbe!
Fontos még, hogy vigyük a kicsit sokat a
játszótérre, játszóházba, hogy találkoz-
zon más gyerekekkel. Legyen némi ru-
tinja a közös játékban, és érezze, hogy
kortársaival mások a játékszabályok,
mint a felnõttekkel. 

Mikor elõször otthagyjuk
• Ne szökjünk ki az ajtón, nézzünk a

szemébe, mondjuk el, hogy elme-
gyünk, és majd visszajövünk. 

• Az érkezésünket kössük egy pontos
idõponthoz, ebéd elõtt, ebéd után, al-
vás után… 

• Ha már egyszer kiléptünk az ajtón,
próbáljunk erõsek lenni, és ne men-
jünk vissza, sírjon bármennyire is
gyermekünk. 

• Ha azonban mégis visszafordultunk,
ne ostorozzuk magunkat tovább a
gyengeségünkért. Vonjuk le a követ-
keztetéseket, és próbáljunk másnapra
elég erõt gyûjteni magunkban a gyors
búcsúhoz. 

• Ha megyünk vissza a gyerekért, le-
gyünk mindig nagyon pontosak. Ha
azt ígértük, hogy alvás után ott le-
szünk, mi öleljük elsõként magunk-
hoz, ahogy felébred. 

• A délutáni alvást megkönnyíthetjük,
ha elviheti a gyerekünk otthonról a
legkedvesebb tárgyait: takaróját, babá-
ját, akár a cumiját. Annyi új dologhoz
kell alkalmazkodnia, hogy nagyon is
szüksége lehet az otthoni fogódzókra.

Utálja az óvodát
A gyerekek többsége igen hamar meg-
szokja, megszereti az új környezetét. De
vannak olyanok is, akik talán nem is til-
takoznak olyan vadul az óvoda ellen,
mégis különféle óvodakerülõ tüneteket
produkálnak: újra bepisilnek, agresszív-
vé válnak, dadogni kezdenek, rágják a
körmüket, pislognak, szopják az ujjukat,
nem esznek. Sokan betegeskednek is, de
hát gondoljunk bele, micsoda változás ez

a kicsi életében. Nem csoda, ha inkább
visszavágyik az anya közelébe. Bármi-
lyen nehéz is, ne hagyjuk, hogy sokat ki-
maradjon a gyerek az oviból, mert egyre
nehezebb lesz a visszaszoktatás. Ha a tü-
netek nem múlnak, kérjük az óvónõk,
óvodai pszichológus véleményét.

Visszahúzódó gyermek
• Az öltözõben (gyermekünk jelenlétében)

beszélgessünk más gyermekekkel, ér-
deklõdjünk felõlük, dicsérjük meg a ru-
hájukat, hajukat, játékukat! Vonjuk be
gyermekeinket is a beszélgetésbe.

• Ha van rá idõnk, kísérjük el a csopor-
tot egy-egy alkalommal óvodán kívü-
li programra! Ezáltal jobban megis-
merjük a társait és a viselkedésüket.

• Beszélgessünk otthon a társairól, kér-
dezgessük felõlük gyermekünket!

• Ha megtehetjük, rendezzünk cseme-
ténknek szülinapi/névnapi zsúrt, aho-
va elhívhatja a számára kedves társa-
it! Ha van egy-két barátja, akkor ve-
lük erõsíthetjük a kapcsolatot oly mó-
don, hogy elhívjuk gyermekünkhöz
játszani, vagy közös programot szer-
vezünk nekik. -kr-
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Beszoktatás az óvodába
Õsszel új „tanév“ kezdõdik óvodánkban is, sok kisgyermek elõször kerül
most, illetve az év folyamán gyerekközösségbe. Ez óriási dolog a szülõk
és gyermekük életében, az elsõ leválás nem megy könnyen senkinek. 
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GYERMEKNEVELÉS A CSALÁDBAN

Két évvel ezelõtt meghívtak egy asszonykonferenciára.
Nagyon rokonszenves asszonyok voltak ott, különbözõ

korúak. Az elsõ alkalommal, hogy egy kicsit ismerkedjünk,
mindenkit megkértem, hogy néhány szót szóljon a családjáról.
Erre mindenki elmondta, hogy hány gyereke van, többen az
unokákról is beszámoltak, de a férjérõl senki nem szólt egy ár-
va szót sem. Akkor megkérdeztem, hogy miért nem, talán
nincs férjük? „Van, tulajdonképpen van“ – válaszolták – „de a
család szempontjából az nem olyan fontos“. Valóban ez él a
közgondolkodásban. Ugyanakkor olvassuk el a következõ bib-

liai verset: „Ti apák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem
neveljétek õket az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel,“
pontosabban: „fegyelmezéssel és biztatással.“ (Efézus 6,4)
Amikor Pál apostol leveleiben ezt olvassuk: „az Úr“, akkor ál-
talában JÉZUSRÓL van szó. Ez tehát egy olyan jézusi tanítás,
amit az evangéliumok nem jegyeztek föl. Néha szerettem vol-
na, ha az állna itt, hogy „Ti anyák“, de sajnos nem az van ide-
írva. De hol vannak az apák? A mai gyerekek életterében alig
szerepelnek. A Biblia szerint az apai felelõsség nagyon fontos.
Nos hát, milyen családba jönnek a gyerekek ma? Néhány ábrát
szeretnék mutatni ezzel kapcsolatban. Nyilván sokkal többféle
család létezik, mint ami itt most szerepelni fog, de nézzünk
meg néhány jellegzetest.

dr. Pálhegyi Ferenc
Rajzok: Gaál Éva

Kinek a feladata a családi nevelés? Valaki azt súgja
itt, hogy a „mamáé“. Igen, valóban ez él ma a köz-
gondolkodásban.

Ez a figura itt „õfelsége az APA“. Õ a családfõ. Trónuson ül,  korona van a fején. A XX. században
már fotelban trónol. Alattvalói hódolnak neki. Persze ez a „fajta“ ma már titka, mert a feminista va-
dászok már majdnem kiirtották, csak itt-ott bújik meg néhány, de azért létezik.

Világos, hogy ez nem jó minta a gyerekek számára. Az apai szeretetnek nagy a jelentõsége. Hi-
szen az apának azt kell bemutatnia, hogy milyen Isten. Talán egy kicsit szokatlan ez a gondolat. Ho-
gyan tudjuk ezt bemutatni? Gondoljunk arra, hogy a Biblia ezt a hasonlatot gyakran használja. Ma-
ga az Úr Jézus tanítja, hogy szólítsuk az Istent Apánknak, mert közel van hozzánk az Isten. A té-

kozló fiú története is arról szól, hogy szeretõ szívû az Isten. De hol látnak apát ma a gyerekek?
Kevés a férfi a látóterükben. Az iskolában alig van, de a televízióban igen, hiszen ott megje-

lenik Bud Spencer és Schwarzenegger különbözõ szerepekben. Egyiküktõl azt lehet
megtanulni, hogy ököllel kell megoldani a feszült helyzeteket, de neki legalább van
humora, míg a másiknak „csak“ géppisztolya van. Hát ilyen a jó apa? Biztos, hogy
Isten nem ilyen. Az Isten fegyelmet vár, gyûlöli a bûnt, de szereti a gyermekeit. Vala-
hogy ezt kellene megmutatni, mert a verés, a fizikai erõszak nem megoldás!

A következõ képeken férfi helyett
„papucs-hõst“ találunk. Ebbõl elég
sok van. A családi élet minden ter-

he az asszonyra nehezedik,
különösen akkor, ha a férjben

nem tud támaszt találni. Ezeket 
a terheket nem tudja az asszony 

sokáig cipelni magával.
Milyen a helyzete ebben a gye-

reknek? Itt sem kap olyan mintát,
amely a fejlõdését elõsegítené. 

Akkor hol kap? Talán ott, ahol
a gyerek van a középpontban?

Sokszor hallom: „Mi a gyerekért élünk“. Hogy egymásért is élhetnénk, az már rég
túlhaladott gondolat. „A gyerek miatt együtt maradunk“. Nem ez a bibliai családmo-
dell! Azt olvastuk, hogy Isten teremtette az embert a maga képére és hasonlatossá-
gára, férfivá és asszonnyá, vagyis házasságra. A kettõjük feladata, hogy szaporodja-
nak, és sokasodjanak. De ahhoz is két ember kell, hogy uralkodjanak a természe-
ten. Ehelyett az emberek egymáson próbálnak uralkodni. A házastársak kapcsolata
határozza meg, hogy milyen a család légköre. Sokszor szeretik a szülõk külön-külön
a gyerekeiket, de egymást nem.

EZ AZ ÉN CSALÁDOM?

EZ AZ ÉN CSALÁDOM?

EZ AZ ÉN CSALÁDOM?
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Ma már tudjuk, hogy nem csak attól van egy gyerek biztonság-
ban, hogy a szülõk szeretik õt, hanem attól, hogy a szülõk szeretik
egymást is. Különösen a kicsi gyerekre vonatkozik ez, hiszen az
emberpalánta teljesen rá van utalva a szüleire. Ha viszont azok
pusztítják egymást, akiktõl az élete függ, akkor szorongani fog. Ha
a szülõk egységben vannak, akkor a gyerek biztonságban érzi ma-
gát. Mit tehetünk a gyerekeinkért? Elsõsorban azt, hogy mi szülõk
egymással jó kapcsolatban legyünk. Ha ez megvalósul, akkor jó a
légkör otthon, és jól érzi magát a gyerek benne. A házasság olyan
bibliai kép, amely Isten és övéi kapcsolatát hivatott kifejezni.

Nem ritka manapság,
hogy a jóságos nagyi
irányítja a gyerekeket,
akinek a gyerekek el
vannak kötelezve. 
Õ vette nekik a lakást, 
õ tanítja meg a menyét,
hogyan kell fõzni. Elárul-
ja, hogy a fiacskájának
mi a kedvenc étele, és
mit kell beletenni még 
a bablevesbe. Õ a leg-
fontosabb személy, 
õ irányít. Ez sem bibliai
modell! Hiszen a Biblia
szerint: „a férfi elhagyja
apját és anyját“. Tiszteli
és szereti õket, de az az
ember, akihez õ most
már elsõsorban tartozik,
az a házastársa és 
nem a szülei.

Ha a szülõk között „háború“ dúl, akkor félnek a gyerekek, 
de vajon jobb-e, ha helyette olyan „béke“ van, amelyben nincs
kapcsolat a szülõk között? „Mindketten királyok vagyunk és egyen-
lõek“. Mindenkinek megvan a maga dolga, de nincs egység.

A „pásztor és nyája“ a bibliai családké-
pet mutatja be. A bárányok még nem
látják Jézust, akit követniük kell, de az
apa felelõssége, hogy õ lássa és köves-
se. A társnak nem szabad a vezetés 
felelõsségét átvennie, de részt kell 
vennie a vezetésben.

A következõ a csonka család
képe, ahol az egyik fél eltávozik. 
Így az apai feladatok is az anyára
hárulnak, az elromlott vasalót is 

neki kell megjavítani. Ennyi feladat
túl sok egy embernek. Ezek a csalá-

dok nem alkalmasak arra, amire 
Isten szánta õket. A nevelés felada-

ta a szülõké. A verbális tanítás 
kevés. Preventív gyermekvédelem 

a házasság gondozása.

EZ AZ ÉN CSALÁDOM? EZ AZ ÉN CSALÁDOM?

EZ AZ ÉN CSALÁDOM?

EZ AZ ÉN CSALÁDOM?EZ AZ ÉN CSALÁDOM?
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Tapasztalataink szerint a tanév kez-
detekor megemelkedik a gyermek-

balesetek száma. Ennek egyik oka, hogy a
szünidõben kevesebb a kötöttség, a gyer-
mekek felszabadultabbak, idõbe telik, míg
ismét felveszik a napi ritmust, és vissza-
zökkennek a megszokott rendbe. 

A gyermekbalesetek megelõzése érde-
kében a Pest Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság Baleset-megelõzési Bizottság a rendõr-
kapitányságok bevonásával minden évben
megszervezi a szeptemberi iskolakezdési
akciót, melynek keretében a közlekedés-
biztonsági szempontból veszélyeztetett ál-
talános iskolák környékén a kapitánysá-
gok fokozott rendõri jelenlétet biztosíta-
nak a napi oktatás kezdetén és befejezése-
kor. Kiemelt figyelmet fordítanak a gép-
jármûvezetõk jogkövetõ magatartásának
ellenõrzésére, fõként a biztonsági öv és a
biztonsági gyermekülés használatára, segí-
tik a gyermekek biztonságos közlekedését,
a pedagógusokkal közösen, pedig baleset-
megelõzési témájú elõadásokat, oktatáso-
kat szerveznek a tanulók számára. 

Figyelembe kell venni, hogy a tanulók
jelentõs része gyalogosan vagy kerékpárral
jár iskolába, a közlekedés résztvevõi közül
pedig õk vannak a legveszélyeztetettebb
helyzetben. Ennek ellenére gyakran nin-
csenek tisztában az alapvetõ közlekedési
szabályokkal, figyelmetlenül közlekednek,
amit az is bizonyít, hogy a balesetek mint-
egy 40%-nál az érintett korosztály sza-
bályszegõ magatartása járul hozzá a bal-
eset bekövetkeztéhez.

Kérjük a szülõket, hogy iskolába indu-
lás elõtt beszéljék meg a gyermekekkel a
lehetséges közlekedési útvonalakat, ismé-
teljék át velük a szükséges közlekedési sza-
bályokat, hívják fel figyelmüket a lehetsé-
ges veszélyhelyzetekre!

A gyalogosan közlekedõ kisebb gyer-
mekekkel – fõleg az elsõ osztályt megkez-
dõkkel – az elsõ napokban közösen tegyék
meg az érintett útvonalat, beszéljék meg,
hol és hogyan közlekedjenek, különöskép-
pen figyelve az úttesten való átkelés hely-
színére és módjára. Sötétedés után a gyer-
mek jobb láthatósága érdekében jó szolgá-
latot tesznek a különbözõ  módon viselhe-
tõ fényvisszaverõ kiegészítõk (matricák,
prizmák, karpántok, mellény).  

Ha a gyermek kerékpárral közlekedik
a lakóhely és a tanintézet között, érdemes

már jó elõre biztonságos kerékpárútvona-
lat kijelölni az otthon és az iskola között,
melyet kezdetben szintén közösen kell vé-
gigjárni, közben pedig fel kell hívni a gyer-
mek figyelmét a veszélyes pontokra (ma-
gas járdaszegély, kapu illetve garázs be
nem látható ki- és bejárója, meredek, köz-
vetlenül úttestre vezetõ terek és utcák, út-
burkolati hibák) .

Sok baleset oka a szabálytalan kanyaro-
dás, ezért lényeges, hogy a mûvelet meg-
kezdése elõtt a kerékpáros mindig nézzen
hátra, és ne feledkezzen meg az irányjelzés-
rõl sem. Szintén gyakori baleseti ok az el-
sõbbség meg nem adása, ezért az ide vonat-
kozó szabályokat is meg kell ismertetni a
gyermekekkel. Azt is tudniuk kell, hogy
csak 12. életévük betöltése után kerékpá-
rozhatnak fõútvonalon, és a kerékpáron
egyáltalán nem szállíthatják társaikat.

A biztonságos kerékpározáshoz a
KRESZ ismerete mellett hozzátartozik a
gyakorlat és a jármûvek megfelelõ felsze-
relése, mûszaki állapota is. 

Elindulás elõtt ellenõrizni kell a jármû
7 kötelezõ felszerelését, melyeket 3 cso-
portba sorolhatunk:
! Látni és látszani: elöl fehér vagy kad-

miumsárga lámpa, hátul piros lámpa
vagy villogó és piros fényvisszaverõ, az
elsõ keréken sárga küllõprizma

!Megállás: elsõ és hátsó fék
!Hangjelzés: csengõ
! Ködös, borongós idõ vagy esõ esetén

már korlátozottak a látási viszonyok, a
kerékpárok kivilágítása ilyenkor is na-
gyon fontos! Jól mûködõ világítás,
fényvisszaverõ eszközök és megfelelõ
öltözék (feltûnõ színû ruha, fényvissza-
verõ kiegészítõk.) esetén a biciklizõk
még este is jól láthatóvá válnak.
Ezen alapvetõ szabályok és tanácsok

betartásával jelentõsen csökkenthetõ a
gyermekbalesetek kockázata.  

Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság

Szeptember 1-jén újabb iskolai
tanév kezdõdött. Vannak gyere-
kek, akik most lépték át elõször
az iskola kapuját, és vannak olya-
nok, akik már régebb óta koptat-
ják a padokat. Sok szülõ szájából
elhangzik ilyenkor: „Most aztán

már nincs játék, elsõ a tanulás.“

Pedig egy kisiskolás korú gyer-
meknek igenis szüksége van a já-
tékra, a tanulási folyamatnak ez
továbbra is szerves részét képezi.
Fontos, hogy sokat legyen szabad
levegõn, hiszen egy hatéves gyer-
mek agya, úgyszólván kész, fel-
nõtt agy, amit még négyszer-öt-
ször kisebb tüdõfelszín lát el oxi-
génnel. Ezért sokat és intenzíven
kell mozognia, szabadon játsza-
nia, lehetõleg a szabad levegõn. 

A szülõkben felmerül ilyenkor
az a kérdés is: tanuljanak-e kisis-
kolás gyermekükkel. Elõször is
feltétlenül különítsünk el neki egy
kis sarkot, helyet ahol tanulhat.
Itt ne legyen tévé, és semmiféle
zavaró tényezõ. A gyermekkel va-
ló tanulás ugyanolyan szabályok
szerint kell, hogy mûködjön, mint
amikor kisebb korában megen-
gedtük a gyereknek, hogy velünk
mosogasson. Egyszerûen hagy-
tuk, hogy utánozzon, és egy-két
törött tányér után belejött. Ha pél-
dául olvasás közben mindig el-
veszti a sort, mert odébb csúszik
az ujja, olvassuk el mi is ugyanazt
a sort mutatványképpen, ujjunk-
kal vagy egy ceruzával vezetve a
sort. Azt is jó tudni, hogy egy hat-
éves gyermek, ha megtanult vala-
mit az két nap múlva érlelõdik
meg benne. Ilyenkor ötven száza-
lékkal többre emlékezik, mint
közvetlenül a tanulás után. Leg-
jobban pedig akkor emlékszik a
tanultakra, ha tanulás után vala-
mi egészen másfajta dolgot csi-
nál, például szaladgál a szabad le-
vegõn. -kr-

Gyermekeink biztonságáért
Augusztusban a szünidõ végének közeledtével ismét elõtérbe kerül 
a gyermekek biztonságos közlekedésének kérdése. 

ISKOLA, ISKOLA...



HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE

DR. BALATONI GYÖNGYI

hétfõ, kedd, csüt.: 8-12-ig, 

szerda: 14-18-ig, péntek: 8-11-ig  

(pénteken csak páros héten rendel)

DR. PERJÉSI GYÖRGY

hétfõ, szerda: 8-12-ig, kedd, 

csütörtök: 12-16-ig, péntek: 8-11-ig 

(pénteken csak páratlan héten rendel)

A FOGORVOS RENDELÉSI IDEJE

DR. SZABÓ MELÁNIA

Bag, Hõsök tere 1. telefon: 28/409-670

hétfõ, szerda, péntek: 14.00-19.00, 

kedd, csütörtök: 8.00-13.00 

ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT 

 Szeptember  13-14.: DR. SZÕKE ZSOLT

Kartal, Felszabadulás u. 197., 

telefon: 06-20/956-6529

 !Szeptember  20-21.: DOBOS LÁSZLÓ

Tura, Thököly u. 35.,

telefon: 06-20/925-3824

 Szeptember  27-28.: DR. HUDÁK PÉTER

Gödöllõ, Százszorszép u. 58., 

telefon: 06-70/213-1961

 Október 4-5.: DR. NÉMETH MIHÁLY

Aszód, Kossuth L. u. 62., 

telefon: 06-30/275-4718

 Október 11-12.: DR. DÓKA JÓZSEF

Vácszentlászló, Kossuth u. 3., 

telefon: 06-30/270-6872

ORVOSI ÜGYELETEK"

LABDARÚGÁS 

LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG 2008/2009 ÉVI ÕSZI FORDULÓJÁNAK MÉRKÕZÉSEI

DÁTUM IDÕPONT MÉRKÕZÉS EREDMÉNY IFI EREDMÉNY

szeptember 7. (vasárnap) 16.00 Bag – Örkény ! –– ! ! –– !

szeptember 14. (vasárnap) 16.00 Viadukt – Bag ! –– ! ! –– !

szeptember 21. (vasárnap)15.30 Bag – Tápiószecsõ ! –– ! ! –– !

szeptember 27. (szombat) 15.00 Diósdi TC – Bag ! –– ! ! –– !

október 05. (vasárnap) 14.30 Bag – Erdõkertes ! –– ! ! –– !

október 11. (szombat) 14.00 Dunakeszi Vasutas – Bag ! –– ! ! –– !

október 19. (vasárnap) 13.30 Bag – Hévízgyörk ! –– ! ! –– !

október 26. (vasárnap) 13.30 Felsõpakony – Bag ! –– ! ! –– !

november 1. (szombat) 13.30 Bag – Pilisi LK-Legea ! –– ! ! –– !

november 8. (vasárnap) 13.30 Tárnok KSK– Bag ! –– ! ! –– !

november 16. (vasárnap) 13.00 Bag – Gödöllõ ! –– ! ! –– !

AZ IFJÚSÁGI MECCSEK MINDEN ESETBEN A FELNÕTT MECCSEK ELÕTT KÉT ÓRÁVAL KEZDÕDNEK!

#

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
ASZÓD, SZENT ISTVÁN PATIKA
Kondoros tér 49., tel.: 28/402-128
Páratlan héten szombaton: 8–12-ig, 
vasárnap 9.30–11.30-ig
ASZÓD, VÁROSI GYÓGYSZERTÁR
Szabadság tér 2., tel.: 28/500-015
Páros héten szombaton: 8–12-ig, 
vasárnap 9.30–11.30-ig

ELADÓ egy 12 kalapácsos 
terménydaráló, egy jó állapot-
ban lévõ 26’-os nõi csepel 
kerékpár, egy 170 literes 
boroshordó, és egy 115 literes
sziesztakályha palackkal
együtt, és egy teljesen új 
fatüzelésû vízmelegítõ. 
Érdeklõdni lehet: 
06/20-567-2318

2008. SZEPTEMBER BAGI HÍRLAP  11SPORT – SZOLGÁLATÓ
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TÓTH GÁBOR
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

Telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu

*
BERECZKI JÁNOSNÉ

POLITIKAI MUNKATÁRS
Telefon: 06-20-2158-140

E-mail:
bereczki.janosne@fidesz.hu

Fax: 06-28-435-220
Iroda: Tura, Tabán u. 42. 

Nyitva tartás:
pénteken 15-18 óráig

*
Képviselõi fogadóórák: 

Tura, Tabán u. 42. 
minden hónap utolsó péntek 

16-18 óráig, vagy
Bag, Szent Imre u. 52. 
(Polgármesteri Hivatal) 

minden hét csütörtök délelõtt.
Bejelentkezés: elõzetes 

idõpontegyeztetés alapján történik.

FOGADÓÓRÁK"

Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága
Szerkesztõk: Könczöl Rita, Baczoniné 
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás
Nyomdai munkák: RO-LA Nyomda, Valkó
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás: 
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu

IMPRESSZUM 

délelõtt délután
9. Pécel Isaszeg

10. Isaszeg Pécel
11. Pécel Pécel
12. Isaszeg Isaszeg
13. Vácszentlászló Zsámbok
14. Dány Valkó
15. Isaszeg Pécel
16. Pécel Isaszeg
17. Kistarcsa Mogyoród
18. Csömör Kerepes
19. Nagytarcsa Kistarcsa

20. Pécel Pécel
21. Isaszeg Isaszeg
22. Gödöllõ Gödöllõ
23. Mogyoród Kerepes
24. Csömör Kistarcsa
25. Isaszeg Pécel
26. Pécel Isaszeg
27–28. Egész nap Gödöllõ
29. Zsámbok Vácszentlászló
30. Valkó Dány

TRAFFIPAX ELÕREJELZÉS
2008. SZEPTEMBER HÓNAP

Az Arany János Általános Iskola (2191 Bag, Szent András út 41.) 

FELVÉTELT HIRDET GAZDASÁGI VEZETÕ MUNKAKÖR 
BETÖLTÉSÉRE.

Feltétel: mérlegképes könyvelõi végzettség, magyar állampolgárság,    
büntetlen elõélet.

A felvételnél elõnyt jelent: oktatási területen szerzett tapasztalat
Fizetés a Közalkalmazotti törvény szerint.

Jelentkezési határidõ: 2008. szeptember 15.
A pályázat benyújtásához az alábbi mellékleteket kérjük:

önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum(ok)
Érdeklõdni lehet: Fodor Mihály igazgatónál, a 06-28/504-155-ös telefonon

KEDVES SZÜLÕK, ÓVODÁS GYEREKEK!
Ebben az évben is elindul a zeneóvoda, ahová sok szeretettel várom, 
4-6 év közötti zeneszeretõ óvodások jelentkezését! 

A 45 PERCES ÉNEKES - ZENÉS FOGLALKOZÁS ALKALMAS 
A ZENEI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE, AMELY A GYERMEK TELJES
SZEMÉLYISÉGFEJLÕDÉSÉRE POZITÍVAN HAT.

Természetesen a foglalkozásokon 
a szülõk is részt vehetnek.
Helyszín és idõpont:
Bag, Arany János Általános Iskola, kedd 16 óra
Az elsõ foglalkozás idõpontja:
2008. szeptember 9. Nagy Emese

Geizerné Péli Melinda és
Antalóczyné Kurucz Ágnes óvó 
nénik idén is várják az óvodában
mûködõ BABA-MAMA klubba 

az óvodába még nem járó, 
de a kortársi közösséget már 

igénylõ gyermekeket és szüleiket. 

A havonta egy alkalommal
tartandó foglalkozások 

programján közös játék, 
mesemondás, mondókázás 
és kézmûveskedés szerepel.

Az elmúlt évek gyakorlata azt 
bizonyítja, hogy a baba-mama

klubba rendszeresen járó gyerekek
könnyebben, zökkenõmentesebben
illeszkedtek be az óvodai életbe,
ezért ajánljuk minden 1–3 éves 
korú gyermeknek és szüleinek.

Idõpontok: 
szeptember 15. (hétfõ)

október 13. (hétfõ)
november 17. (hétfõ)

LÁBTORNA 
AZ OVIBAN

A bagi Napközi Otthonos Óvodában
(2191 Bag, Sport u. 1.) kisgyermekek
számára lábtorna foglalkozások indulnak.

A foglakozást vezetõ két óvónõ:
Geizerné Péli Melinda és Palya Lívia
várja mindazon gyermekeket, akik
már lúdtalpasak, de minden gyer-
mek számára hasznosak lehetnek 

a foglalkozások, mivel kisgyermekkor-
ban még megelõzhetõ a lúdtalp 

kialakulása.

Lúdtalpbetét használata  sajnos
csak tüneti kezelést jelent, javulást

egyedül a lábboltozat izmainak
megerõsítésével érhetõ el lábtorna

segítségével.

Az elsõ foglalkozás 2008. 
október 2-án, csütörtökön lesz.
Minden érdeklõdõt szeretettel 

várnak a szervezõk: 
Geizerné Péli Melinda 

és Palya Lívia 

BABA-MAMA KLUB


