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KOMPETENCIAMÉRÉS

2009. január 28-án önkormányzatunk képviselõ-testülete
ülést tartott, amelyen újabb döntések születtek szennyvíztelepünk
bõvítésével kapcsolatban.

Minden év elején megrendezi a Bagi
Nyugdíjas Egyesület az immár
hagyományos pótszilveszteri mulatságát, zenével tánccal, tombolával.
Az eseményen mi is ott jártunk.

A 2007. évi kompetenciamérésen
a bagi iskolások szövegértésbõl
az országos átlag, matematikából
pedig a kistérségi átlag felett
teljesítettek.

2-3. oldal

4. oldal

6. oldal

Bagi színjátszók a Tréfa címû filmben
Négy bagi általános iskolás színjátszó fiú:
Palkovics Medárd, Leszák Márk, Kiss Márton és
Baranyi Richárd szerepet kapott a Gárdos Péter
Tréfa címû filmjében, amely az idei Filmszemlén
nagy sikerrel szerepelt.
40. Magyar Filmszemle versenyfilmjei között szerepel Gárdos Péter
Tréfa címû filmje, amellyel a
direktor a játékfilmes kategória legjobb rendezõi díját
nyerte el.
Az irodalmi alapanyagból, Kosztolányi Dezsõ azonos címû novellájából készült
film története a századfordulón játszódik egy papi kollégiumban, és egy gyerekgyilkosságról szól.
Összesen három profi
színész volt az egész stábban
(Lengyel Tamás mellett Váta
Lóránd és Kovács Zsolt), rajtuk kívül csak amatõrök szerepelnek, „akik tehetségesek
és teljesen autentikusak” – írta róluk egy kritika. Közöttük
van négy bagi fiú: Palkovics
Medárd, Leszák Márk, Baranyi Richárd és Kiss Márton.
A film nézõi egy kisvárosi
felekezeti iskolába csöppen-

Ez a kép a forgatáson készült, a háttérben Kiss Márton jól
látszódik, amint figyel a filmkészítõ instrukcióira.

nek a Titanic katasztrófájának évében, 1912-ben. A keresztény hagyományok jegyében kezdõdik az új tanév,
a gyerekek a serdülõkor kalandkeresõ fázisában járnak:
folyton a tréfákon és „egymás bosszantásán“ agyalnak,
összekötik a bakancsok cipõfüzõit, tintát öntenek a szentelt vízbe, ebéd közben pedig
azon licitálnak, ki hogyan

pofozná meg a tiszteletes
atyákat. A kamaszok a felnõtté válás elõszobájában
állnak, és bolondozásaiknak
egyetlen célja van: színesebbé tenni unalmas és szürke
hétköznapjaikat.
A kollégiumba érkezõ tornatanár (Lengyel Tamás
Weigl atya szerepében) a közelgõ világháború katonás
hangulatát hozza az iskolába
(tornaórán a tökéletes kúszást tanítja a gyerekeknek),
agresszív tanítási módszereivel fegyelmezi a diákokat,
amivel csak a félelmet hozza
elõ belõlük. Az osztályfõnök,
Zoltán atya, liberális szelle-

miségével a megengedõbb,
elnézõbb, aki inkább hagyja,
hogy fejlõdjenek a fiatal jellemek. A két pap, a két világnézet mindennapokban vívott harcát mutatja be a film,
amelyben a gyerekek szerencsétlen áldozatokká válnak. A
felnõtt erõszak kihat a kamaszokra is, így elõbb-utóbb
óhatatlanul bekövetkezik a
tragédiába torkolló tréfa.
Nos minden baginak
ajánljuk, hogy nézze meg a
filmet, amely nemcsak tartalmas kikapcsolódást jelent, de
bagi gyerekarcokat is láthatunk benne.
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! AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Bag Nagyközség Önkormányzata 2009. január
28-án rendkívüli testületi ülést tartott. Tóth Gábor
polgármester szabadságon volt, így az ülést
dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony vezette.

Képviselõi kérések

Önkormányzati képviselõink Nagy Jenõné, Katona Károly és
Balázs Gusztáv arra kérték dr. Labundy Norbert jegyzõt, hogy
folymatosan tájékoztassa õket az üléseken hozott határozatok
végrehajtásáról. Például jó lenne tudni, hogy hogy áll a Peresen
lévõ telkek eladása, a vevõ átutalta-e az elmúlt év végéig esedékes 31 millió forintot stb.

HULLADÉKPÁLYÁZAT

ÚJ SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÕ SZIGETEK

Az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, melynek önkormányzatunk is
tagja a Hídtechnika Kft.-t bízta meg azzal, hogy a
társult településeken szelektív gyûjtõszigeteket
hozzon létre. A cég képviselõi januárban járják végig a településeket, hogy kijelöljék az alább vázlatosan bemutatott gyûjtõszigetek helyét.

Szerzõdésbontás az önkormányzat
jogi képviselõjével
Felbontotta szerzõdését önkormányzatunk dr. Furulyás Ibolya
ügyvéddel, akit az elmúlt évben bízott meg állandó jogi képviselettel. Az ülésen megtudtuk, hogy a szakítás oka az volt, hogy
dr. Furulyás Ibolya önkormányzatunk elvárásainak nem megfelelõen végezte feladatát.

Szennyvíztelep bõvítése

Képviselõ-testületünk 2007. július 3-i ülésén hozzájárulását
adta ahhoz, hogy az aszódi szennyvíztisztító telepre érkezzen
Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu, Kisnémedi és Püspökszilágyi települések szennyvize is.
E felsõ Galga menti öt település még csatornázatlan, õk
Galgamácsa vezetésével uniós pályázatot adtak be a csatornázás megvalósulására, és ehhez a pályázathoz kapcsolódott a
Bagon létesítendõ szennyvíziszap komposztáló megépítése,
amivel lehetõség nyílik arra, hogy a beruházás pályázati pénzbõl valósulhasson meg.
Ha Bag Nagyközség Önkormányzata nem csatlakozik a
Galgamácsa község által elõkészített, 19 települést érintõ beruházáshoz, akkor saját erõbõl, mintegy 40 millió Ft-os beruházásból kellene megépítenie a komposztálót. Különben a
környezetvédelmi hatóság bírsággal sújthatja (200 000–
10 000 000 Ft-ig terjedhet ennek összege, illetve egy-egy ellenõrzés alkalmával 500 000 Ft), sõt büntetõjogi felelõsségre
is vonhatja.
A galgamácsai pályázat elsõ körben nyert, de a továbblépéshez a társult településeknek jogi személyiségû önkormányzati társulást kell alapítaniuk. Errõl határozott ez alkalommal képviselõ-testületünk. Így hozzájárulását adta (8 igen
és 3 nem szavazattal) a Galga menti Víziközmû Beruházást
Lebonyolító és Üzemeltetõ Társulás létrejöttéhez, valamint
elfogadta alapító okiratát is.
-kr-

" KISTÉRSÉGI HÍREK
ÖSSZEFOGLALÓ A TÁRSULÁSI TANÁCS
JANUÁR 21-EI ÜLÉSÉRÕL
Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Tanácsa tervezett napirendjén szerepelt a Társulás új elnökének megválasztása, azonban a Tanács tagjai a februári
ülésre halasztották az elnök személyére vonatkozó döntést.
A következõkben sor került a Társulási megállapodás
tagnyilvántartásának aktualizálására, majd a polgármesterek tájékoztatót hallhattak a tisztségviselõk megválasztásának rendjérõl.
A Tanács elfogadta a 2009. I. félévi munkaprogramot.
A Tanács havonta egyszer ülésezik, várhatóan februárban
fogadja el a Társulás 2009. évi költségvetését, márciusban
kerül napirendre a kistérség informatikai fejlesztési koncepciója, Juhász Bálint koordinátor minden hónapban tájékoztatja a Tanácsot az aktuális pályázati lehetõségekrõl. Júliusban és augusztusban a Tanács nem ülésezik.
A kistérség településein december óta téli közmunkaprogram keretében 33 fõt foglalkoztat a Társulás az önkormányzatok téli feladat-ellátásának segítésére.. A Tanács a
program jelenlegi állásáról hallgatott meg tájékoztatót.

December 20-án a Közmunka Tanács munkatársa helyszíni
ellenõrzést tartott a kistérségben (Bag, Tura és Galgahévíz településeken). Az értékelés szerint a feladatok megvalósulása
idõarányos, a munkák a tervezett ütemben haladnak.
A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium úgy döntött, hogy meghosszabbítja a téli közmunkaprogramot, így a Társulás pályázatot nyújtott be, hogy
egészen március 31-ig foglalkoztathassa a közmunkásokat.
A pályázat eredményességérõl január 26-ig születik döntés.
Miután a Parlament elfogadta a 2009. évi költségvetési törvényt, a költségvetési koncepcióban tervezetthez képest módosul a Társulás éves normatív támogatása is: a
költségvetési koncepcióban szereplõ 90.923 ezer Ft-os normatív támogatás összege 102.473 ezer Ft-ra emelkedik. Az
errõl szóló tájékoztatót a Társulási Tanács elfogadta.
Végül Juhász Bálint kistérségi koordinátor beszélt az önkormányzatokat érintõ uniós pályázati kiírásokról.
www.aszodikisterseg.hu
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Hulladékgyûjtés közbeszerzéssel
Mivel az aszódi szeméttelep
februárban bezárt, a kerepesi hulladéklerakó pedig várhatóan csak
ez év végére készül el, önkormányzatunknak gondoskodnia kell a
kommunális hulladék elszállításáról és elhelyezésérõl. Önkormányzatunk ezért ajánlattételi felhívást
adott közre. Bag Nagyközség kommunális hulladékának összegyûjtése (292 tonna), elszállítása és elhelyezése tehát 2009. április 1-jétõl 2009. december 31-i közszolgálati szerzõdés keretében fog
történni az új szerzõdött féllel.
A közszolgálati eljárás keretében
elbírált ajánlatok közül a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatást kérõ ajánlattévõt választják ki. Alkalmatlannak minõsítik azt az ajánlattevõt,
akinek a jelen felhívás tárgyával megegyezõ hulladékszállításra vonatkozó
tevékenységbõl származó forgalma a
2007. és 2008. években nem érte el
összesen a nettó 10 millió Ft-ot. Alkalmatlan az ajánlattevõ akkor is, ha nem
rendelkezik legalább három a, jelen beszerzés tárgyával egyezõ hulladékszállításra vonatkozó referenciával az ajánlattételi felhívás megküldését megelõzõ
két évben, ahol az ellenszolgáltatás öszszege meghaladja összesen az évi 10
millió Ft-ot. Az ajánlattevõnek a 2007.
és 2008. évi hulladékszállításra vonatkozó tevékenységének forgalmáról igazolást kell benyújtania.
A kiválasztott ajánlattévõenk az önkormányzat negyedévente egy alkalommal kiállított számla alapján, 30 napos
banki átutalással fizet. A lakossággal
történõ elszámolás negyedévenként a
kiválasztott vállalkozó feladata, a teljesítést követõen utólag. Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató a Ptk-ban
meghatározott késedelmi kamatot számítja fel.
Az ajánlatokat 2009. február 20. 11
óráig lehet tenni Bag Nagyközség Önkormányzatának székhelyén. (Bagi Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52.) és az ajánlatkérõ egyszeri alkalommal teljes körû hiánypótlásra biztosít lehetõséget.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ
vagy a közbeszerzés értékének 10 száza-

Szemét hegy, hová „kerülsz“?

lékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánó alvállalkozó az, aki a Kbt.
60. § (1) bekezdés, a Kbt. 61 § (1) bekezdés d) pont, a Kbt. 61. § (2) bekezdés, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) és c)
pont, Kbt. 62. § (1) bekezdés, hatálya
alá tartozik. A Kbt. 60 § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok megfelelõen alkalmazandók a Kbt. 66 § (20) bekezdése, illetve a Kbt. 67 § (4) bekezdése szerinti szervezetekre is. A kizáró okok
fenn nem állásáról az ajánlattevõnek
nyilatkoznia kell a Kbt 2099 § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
Az ajánlatokat egy eredeti és egy
másolati példányban kell benyújtani. Az
ajánlattevõnek ajánlatában nyilatkoznia
kell a Kbt. 70 § (1) bekezdés, a Kbt. 71
§ (1) bekezdésre és a Kbt. 71 § (3) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlatkérõ a
Kbt. 13 § (4) bekezdése alapján felhívja
a minõsített ajánlattevõk figyelmét,
hogy a közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minõsítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapítja meg a 65-69. §
alapján az ajánlattevõ pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetõleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az ajánlatkérõ tájékoztatja az
ajánlattevõket, hogy a Kbt. 56 § (1) be-

kezdése alapján az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítõ tájékoztatást kérhetnek a dokumentációban meghatározott szervezettõl az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt tíz nappal.
A Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján az
ajánlatkérõ tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy ahol a Kbt. alapján az ajánlatkérõ a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elõ, az igazolás
egyszerû másolatban is benyújtható.
Amennyiben ajánlatkérõ az összegzésben megnevezi a második legkedvezõbb ajánlatot tett ajánlattevõt, úgy az
eljárás nyertesének visszalépése esetén a
következõ legkedvezõbb ajánlatot tevõnek minõsített szervezettel (személlyel)
kötheti meg a szerzõdést, a Kbt. 91.§
(2) bekezdése alapján. Az ajánlatkérõ
ajánlattételi dokumentációt bocsát az
ajánlattevõk rendelkezésére.
A dokumentáció beszerzésének határideje 2009. február 20. 11 óra. A dokumentáció díjtalan. Az ajánlattételi
dokumentáció átvehetõ az ajánlati felhívás megjelenésének napjától kezdve
munkanapokon 9-12 óra között, az
ajánlattételi határidõ utolsó napján
9-11 óra között az ajánlattételi határidõ
lejártáig.
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nyugdíjas módra

1. A Rozmaring vegyes kórus
2. Öreg zenészek nem vén zenészek!
3-4. A jókedvé volt a fõszerep
5. Tálalják a finom vacsorát
6. A tombola fõdíja egy festmény volt

2009. január 5-én tartotta a Bagi Nyugdíjas Egyesület
szokásos zenés, mûsoros pótszilveszteri összejövetelét a mûvelõdési
házban.
Az estet Balázs János, az egyesület vezetõje nyitotta meg, köszöntve a vendégeket. Majd felhívta a
figyelmet a színpad bal szélén álló lépcsõre, amelyre a szép számú tombolanyereményeket helyezték el.
Mindenkinek megköszönte, aki
tombolanyereményt ajánlott fel, és
hangsúlyozta, hogy talán soha ilyen
nagy számú nyeremény még nem várt
gazdára, mint most, szinte minden bagi
vállalkozó, boltos felajánlott valamit,
ami azt jelenti, hogy becsülik a faluban
a nyugdíjasokat.
Ezután rövid mûsor következett, elsõként Giczi Rudolf Heltai Jenõ: Újév
címû mûvét adta elõ, amely arról szólt,
hogy a paraszolvencia ezelõtt száz évvel

is dívott, azaz mélyen gyökerezik az
emberi viszonyokban.
Ezek után a nyugdíjasok férfi kórusa lépett színpadra, akik Balázs János
citerajátékára nem kezdték meg az
éneklést. Vezetõjük ezt számon kérte
rajtuk, mire közölték, hogy csak akkor
hajlandók énekelni, ha kapnak fellépés
elõtt és után fél liter bort „kopoltyúként“. Miután ezt nem kapták meg,
Száraz Mihály kivételével levonultak a
színpadról. Õ el is kezdett énekelni, de
a többiek kintrõl hangos „nemtetszésüket” nyilvánították, ezért Balázs
János felajánlott a csapatnak 1 dl bort,
de õk kettõt követeltek. Végül is megegyeztek, hogy 2 dl fellépés elõtt 2 pedig utána jár. Ám a citeraszóra megint

némák maradtak, addig, amíg ott a
színpadon elõ nem került a demizson,
és meg nem itták „járandóságukat”.
E kellemes és humoros közjátékkal
tarkított énekszó után Basa Panka lépett színpadra, aki a 300 általa összegyûjtött Galga menti népdalból énekelt
el három dalt. Elõadása végén Balázs
Jánostól egy sámlit kapott ajándékba,
amire állítólag már nagyon régóta vágyott. A mûsort a Rozmaring vegyes
kórus zárta, akik humoros jelenetekkel
tarkították elõadásukat, majd a végén
kezüket felemelve, összekulcsolva énekelték a nyugdíjas himnusz sorait: „Adjon Isten még sok boldog évet, békességet, erõt, egészséget.”
Úgy legyen!
Ezek után következett a vidám tánc,
a finom vacsora és a koccintás az elkövetkezendõ új évre.
-kr-
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NÉHÁNY KÉRDÉS ÍZELÍTÕÜL:

KEVESEBBEN VÁLLALLTÁK, MINT TAVALY
2009. február elsõ napján, vasárnap délután rendezték meg nyugdíjasaink immáron hagyományos szellemi vetélkedõjüket, amely felkészülés és válogató verseny is egyben a márciusi országos vetélkedõre. Ezt minden évben más-más megyében rendezik meg, ahol
minden megye egy-egy csapattal képviselteti magát. Pest megye
képviseletében a mi nyugdíjasaink vesznek ezen rész.
Sajnos idén kevesen, szám szerint csupán heten szálltak ringbe,
és adtak számot történelmi, földrajzi, irodalmi, magyar nyelvi, zenei és általános tudásukról. A feladatlapokat Balázs János, Baczoniné Felszeghy Katalin és Pazsitka Zoltánné állították össze, õk voltak a zsûri tagjai is.
Ah, csak eszembe jutna...

TÖRTÉNELEM
Ki volt Bornemissza Péter?
a/ nyomdász
b/ az unitárius vallás megalapítója
c/ evangélikus pap, a Magyar Elektra címû
dráma szerzõje
Melyik században bontakozott ki
a kapitalizmus?
a/ 16. század
b/ 17. század
c/ 18. század
IRODALOM
Mi volt az eredeti foglalkozása
Mikes Kelemennek?
a/ festõ
b/ kamarás
c/ asztalos
Arany János elõtt ki írta meg Toldi életét?
a/ Ilosvai Selymes Péter
b/ Madách Imre
c/ Katona József

A második helyezett – Giczi Rudolf (szemben)
fogadja Balázs János gratulációját

A VÉGEREDMÉNY
1. Torda János 67 ponttal
2. Giczi Rudolf 61 ponttal
3. Lakatos Ottó 49 ponttal
4. Halász Tibor, Galambos Mihályné, Macsek László
egyaránt 47 ponttal
5. Gódor Mihály 40 ponttal
Valamennyiüknek gratulálunk, hiszen nem a gyõzelem, a részvétel a fontos. A csapatnak pedig sok
sikert az országos versenyhez!

FOTÓ: KÖNCZÖL RITA

MAGYAR NYELV
Hogyan írjuk helyesen?
a/ fogyasztó védelem
b/ fogyasztóvédelem
c/ fogyasztó-védelem
Tagmondatok határán
a/ vesszõt nem mindig tesszük ki
b/ vesszõt mindig ki kell tenni
c/ némely esetben kell csak vesszõt tenni
ZENE
Melyik együttes slágere volt
a „Régi csibészek“?
a/ Metro
b/ Illés
c/ Omega
Ki zenésítette meg a Himnuszt?
a/ Kodály Zoltán
b/ Liszt Ferenc
c/ Egressy Béni
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
Ki volt Victor Vasarely (Vásárhelyi Gyõzõ)
a/ festõ, szobrász
b/ költõ
c/ építész
Tiszta idõben kb. hány csillagot láthat
szabad szemmel az ember?
a/ ezret
b/ kétezret
c/ háromezret
-kr-
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Szövegértésbõl az országos átlagnál
jobbak diákjaink
FOGALMAK:

2007-ben az aszódi kistérség iskolái kompetenciamérésen vettek részt, amelyen a diákok szövegértését és matematikai teljesítményét mérték. Összességében elmondható, hogy a bagi diákok igen szép
eredményt értek el, lássuk a részleteket!
Az országos kompetenciamérések egyik fontos és kiemelt
célja az, hogy az iskolákban tovább erõsödjön a pedagógiaiszakmai mérés és értékelés ismertsége, terjedjenek annak módszerei és eszközei, valamint, hogy érzékelhetõvé váljanak annak elõnyei. A mérés képet ad – az iskolákban tanító pedagógusoknak –
arról, hogy egy-egy pedagógiai szakasz végén hogyan alakul a diákok teljesítménye. Az országos kompetenciamérés továbbá azt a
célt szolgálja, hogy információt nyújtson az oktatásirányítók és az
oktatási rendszert fejlesztõk számára a tanulók alapkompetenciáinak fejlettségérõl, valamint hozzájáruljon az intézmények mérésiértékelési kultúrájának fejlõdéséhez. Ami még ennél is fontosabb: a
kompetenciamérés feladatai fontos üzeneteket, információkat közvetítenek a kompetencia alapú oktatás lényegérõl, arról a pedagógiai szemléletmódról, amelyrõl az elmúlt idõszakban sok szó esett a
szakmai nyilvánosságban és a társadalmi közbeszédben egyaránt.
A kompetenciamérés rendszerének és feladatainak nyilvánossá tétele elõsegíti, hogy a pedagógusok megismerkedjenek a
pedagógiai paradigmaváltáshoz nélkülözhetetlen összetett eszközrendszerrel. Ez utóbbi elvezet ahhoz, hogy az ismeretek közvetítése mellett minél nagyobb hangsúlyt kapjon az alkalmazkodáshoz szükséges sokféle készség, attitûd fejlesztése.
Látható, hogy az országos kompetenciamérés fontos szerepet tölt be az oktatás eredményességét, hatékonyságát növelõ
oktatáspolitikai, szakmai törekvések mindennapi megvalósításában. A mérésben szereplõ feladatok mindenfajta tantervi szabályozásnál erõsebben késztetik a pedagógusokat arra, hogy a tanítás, a számonkérés során ilyen jellegû feladatokat építsenek be a
tanítási-tanulási folyamatban, s ezzel a korábbinál tudatosabban
fejlesszék tanítványaik különbözõ készségeit.
Az aszódi kistérségben 2007. évben végzett kompetenciamérés eredményei:
SZÖVEGÉRTÉS
1. Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Bag
2. Német Nemzetiségi Általános Iskola, Iklad
3. Könyves Kálmán Általános Iskola, Kartal
4. Petõfi Sándor Általános Iskola, Hévízgyörk
5. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Galgahévíz
6. Hevesy György Általános Iskola, Tura
7. Csengery Gusztáv Általános Iskola-telephely, Aszód
8. Csengery Gusztáv Általános Iskola, Aszód
9. Általános Iskola, Verseg
10. Koren István Általános Iskola, Domony

Szövegértésbõl csak az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény ért el az országos átlagnál jobb
teljesítményt. A többi nyolc iskola a kistérségi átlag alatt található, ezek közül is kiemelkedõen gyenge eredményt ért el a
domonyi Koren István Általános Iskola.

kompetenciamérés: tantárgyban való szakértelem,
jártasság mérése
paradigmaváltás: összehasonlításra szolgáló
eszközrendszer megváltoztatása, újítása
attitûd: 1. magatartás, viselkedés
2. elméleti álláspont, szellemi beállítottság

Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Bag 10 ponttal az országos átlag felett teljesített szövegértésbõl. Ezen eredmény alapján az ország iskolái és községi iskolák között a középmezõny elsõ felében foglal helyet. Országos
viszonylatban 411 (13,4 %) iskola teljesített jobban, 1792 (58,6%)
hasonló, míg 855 =28%) iskola gyengébb eredményt ért el.
A községi iskolák mezõnyében 74 (5,1%) iskola ért el jobb
eredményt, 833 (57,2%) hasonlót, és 550 (37,7%) gyengébbet.
A nagyközségi iskolák között csak 9 (3,6%) jobb eredmény született, 144 (58,3%) iskola hasonlóan teljesített, míg 94 (38,1%)
gyengébben.
MATEMATIKA
1. Német Nemzetiségi Általános Iskola, Iklad
2. Csengery Gusztáv Általános Iskola, Aszód
3. Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Bag
4. Könyves Kálmány Általános Iskola, Kartal
5. Petõfi Sándor Általános Iskola, Hévízgyörk
6. II. Rákócszi Ferenc Általános Iskola, Galgahévíz
7. Hevesy György Általános Iskola, Tura
8. Csengery Gusztáv Általános Iskola-telephely, Aszód
9. Általános Iskola, Verseg
10. Koren István Általános Iskola, Domony

Matematikából két iskola teljesített az országos átlag felett
(Német Nemzetiségi Általános Iskola, Iklad, Csengery Gusztáv
Általános Iskola, Aszód) Négy iskola átlaga az országos átlag és
a kistérségi átlag között helyezkedik el (Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Bag, Könyves
Kálmány Általános Iskola, Kartal, Petõfi Sándor Általános Iskola, Hévízgyörk, II. Rákócszi Ferenc Általános Iskola, Galgahévíz)
Négy iskola pedig a kistérségi átlag alatt teljesített (Hevesy
György Általános Iskola, Tura, Csengery Gusztáv Általános Iskola-telephely, Aszód, Általános Iskola, Verseg, Koren István Általános Iskola, Domony) Megjegyzendõ, hogy a domonyi iskola
mind szövegértésbõl, mind matematikából az utolsó helyen végzett az aszódi kistérségben.
A bagi iskola 7 ponttal az országos átlag alatt teljesített matematikából. Ezen eredmény alapján az ország iskolái és a községi iskolák között a középmezõnyben foglal helyet.
Országos viszonylatban 672 (22%) iskola teljesített jobban,
1740 (56,9%) hasonló, míg 645 (21,1 %) iskola gyengébb eredmény ért el. A községi iskolák mezõnyében 203 (13,9%) iskola
ért el jobb teljesítményt, 853 (58,5) hasonlót, és 401 (77,6%)
gyengébbet.
A nagyközségi iskolák között csak 22 (8,9%) jobb eredmény
született, 152 (61,5%) iskola hasonlóan, míg 73 (29,6%) gyengébben teljesített.
-kr-
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Ha újra kezdhetném, tanulnék...
– Hogyan került az önkormányzathoz közmunkásként?
Irénke: A fiam dolgozott ott, õ kérdezte meg, hogy nem vehetnének-e engem is oda. Nem tudom pontosan, de már jó pár
éve itt dolgozom. Volt olyan, hogy lejárt a szerzõdésem, és amikor mentem kifelé a polgármesteri hivatalból, Tóth Gábor polgármester megfogta a kezemet, visszavitt, hogy engem ne küldjenek el, mert én dolgozom?
– Korábban hol dolgozott?
Irénke: Ganznál kezdtem, majd annak felbomlása után a MÁV
kertészeténél. Ott látta a fõnököm, hogy dolgos vagyok, úgyhogy hamarosan nekem is lettek beosztottjaim. Azt gondolom
,ahhoz, hogy az ember dolgozzon, akarat kell. Lehet dolgozni és
dolgozgatni is... Nekem az egész családom dolgos, akárhova tettek, én mindig elvégeztem, amit rám bíztak, mindegy volt, hogy
fúj a szél, vagy melegen süt a nap. Ha például nagy melegben kell
dolgoznom, akkor tudja mit csinálok? Nem iszom vizet.
– Szabadidejét mivel tölti.
Irénke: Szabadidõm is munkával telik, ellátom a háztartást, mosok, fõzök, takarítok. Na meg, tudja, nagyon szerettem egy aszszonyt, aki azóta sajnos meghalt. Úgy tekintettem rá, mintha az
anyám lenne. Neki a halála elõtt megígértem, hogy segítek a lányának. Megígértem és betartom, úgyhogy ott is tevékenykedek.
– Miért szerette ezt az asszonyt annyira.
Irénke: Nagyon sok minden tõle tanultam.
– Például mit?
Irénke: Embermunkát, azt hogyan kell ablakokat, ajtókat a helyükre tenni, hogyan kell cserepezni, meg ilyesmiket.
– Hogy bírja a fizikai munkát?
Irénke: El kell mondjam, hogy porckorongsérvem van. Szerencsére nem kell megmûteni, de gyógyszert szedek rá. Úgyhogy
nekem az a jó, ha megyek, megyek, megyek, akkor nem fáj a
derekam. Isten van, én abban bízok.
– Nem mondják a szomszédai, hogy minek csinálja, minek dolgozik annyit?
Irénke: Van, aki kinevet, hogy még alig hajnalodik, de én már
járom a zsákkal az utcát, és gyûjtöm a szemetet, de én ezt figyelembe se veszem. Csinálom, mert nem szeretek ülni, tétlenkedni, amíg van elvégzendõ munka.
– Van családja?
Irénke: Igen, van egy fiam és egy lányunokám. Jaj, az hét ördög! A fiam az nagyon jó tanuló volt, sokat magyaráztam neki, hogy tanuljon, de sajnos a szerelem elvette az eszét.

“

AZT GONDOLOM AHHOZ, HOGY
AZ EMBER DOLGOZZON AKARAT KELL.
LEHET DOLGOZNI ÉS DOLGOZGATNI IS...

FOTÓ: KÖNCZÖL RITA

Akik járnak-kelnek a faluban hétköznap délelõttönként azoknak biztosan feltûnt egy roma asszony, aki
közmunkásként fáradhatatlanul járja a bagi utcákat,
és szedi a szemetet, akár esik, akár fúj. Õ Gáspár
Lászlóné Irénke. Vele beszélgettem.

– Önnek volt lehetõsége tanulni?
Irénke: Sajnos nem jártam ki a nyolc osztályt, elmentem dolgozni, de ha ma tehetném, már tanulnék.
– Minek tanulna?
Irénke: Valami jó szakmát szereznék. A fiamnak meg mindig
azt mondtam, hogy tanuljon ügyvédnek, abból van a sok pénz.
– Úgy hallottam, jósol is.
Irénke: Egy idõs cigányasszonytól tanultam jósolni, amihez
kártyát használok.
– Meg lehet tanulnia jóslást?
Irénke: Érzék is kell hozzá!
– Volt már olyan jóslata, ami beteljesült?
Irénke: Persze, nagyon sok.
– Volt férjnél?
Irénke: Volt egy esküdt férjem, akitõl elváltam, aztán még egyszer próbálkoztam, hátha sikerül. Nem sikerült. Most meg úgy
döntöttem, hogy nem kell egy férfi se, maradok úgy ahogy vagyok. Ha egyszer találnék egy olyat, akit nem érdekel az ital, a
kábító, a „csavargás”, akkor talán...
– Szeret itt lakni Bagon?
Irénke: Ahol most lakom, ott nem. Szerettem volna én is építeni a Rét utcában, de sajnos csak egy gyerekem volt, arra pedig nem kaptam szocpolt. Igazából az unokám miatt jó lenne
elköltözni onnan, ahol most lakunk. Hiszen mit tanul ott?
– Örülök, hogy beszélgettünk, jó egészséget és kitartást kívánok Önnek.
-kr-
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Hamvazószerda, nagyböjt, húsvét
A húsvétot megelõzõ negyvennapos nagyböjt kezdete, a hamvazószerda idén február 24-ére esik. A nagyböjt a keresztények számára bûnbánati
idõszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelõdésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére, a húsvétra
Hamvazószerda abból az õsi hagyományból ered, hogy a hívõk a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek
emlékét a mai napig õrzi a szertartás: az
elõzõ évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon (és
nagyböjt elsõ vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt
mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.
Mivel a vasárnapokat az Egyház nem
számítja böjti napnak, a VII. század óta
szerdai nappal kezdõdik a nagyböjt, így
hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen negyvenet tesz ki.

Miért éppen negyven napig tart a
nagyböjt? A Szentírásban számos esemény kapcsolódik a negyvenes számhoz,
ami ezeknek a jelentõségét hangsúlyozza.
Jézus Krisztus nyilvános mûködésének
megkezdése elõtt negyven napot töltött a
pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában
a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta
negyven napos böjtöt hirdetett Ninivében.
A böjt vallásos gyakorlata a figyelem
középpontjába állítja a bûnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fon-

tosságát, jelzi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását. Nagyböjtben a keresztények
különös figyelmet fordítanak a szegények megsegítésére is.
Az egyház hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt rendel: a 18 és
60 év közötti híveknek csak háromszor
lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E
két napon és nagyböjt többi péntekén 14
évesnél idõsebb tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne
fogyasszanak húst.

REFORMÁTUS ÉS EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
A reformátusoknál a külsõ szabályok háttérbe húzódnak, így
nincs elõírt nagyböjt. A felekezetalapító Kálvin szerint szükség
szerint lehet böjtölni, de a húsvétot megelõzõ idõszak elsõsorban a lelki felkészülésrõl szól.
Az evangélikusok hasonlóképpen nem böjtölnek, a lelki
megújulást tartják szem elõtt.
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# NÉVNAPI KALENDÁRIUM
Bálint február 14.
A név latin eredetû (Valens), jelentése:
erõs, egészséges.
Bálint itáliai ókeresztény vértanú
volt. Legendáját az Érdy-kódex adja
elõ. Eszerint: „egy pogány fejedelem
azt mondotta neki, hogy hisz, ha vak
leányát meggyógyítja. Erre Bálint püspök imádságot tevén, megvilágosítá õ
vak leányát“.
Alakja egybemosódott egy másik
Bálintéval, aki ugyancsak szent püspök
volt, és kultusza Bajorországban, Tirolban és Ausztriában bontott virágot, és
különösen nyavalyatörõsök bizakodnak a segítségében. A nyakukban hordott bálintkereszt, frászkereszt a betegség elriasztását célozza. Bálint elsõsorban a farsang szentje. Régi szokás szerint Európa-szerte a farsang a párválasztás ideje, és a hagyomány ezt elsõsorban Bálinthoz köti. Már a római
Lupercalia is az ifjúság párba állásának
napja volt – Bálint-nap dátum szerint a
Lupercalia vigíliájára (elõestéjére) esik.
A francia és a horvát néphit szerint például a madarak is ezen a napon tartják
menyegzõjüket. Angol hagyomány szerint Saint Valentine napjának reggelén

az elsõ másnemû személy, akibe az utcára lépõ belebotlik, lesz a jövendõbelije, angolul „valentine”-ja. Valentinenak hívják azokat a cédulákat, amikre
régi szokás szerint a leányok a fiúk, a
fiúk pedig a leányok nevét írták, s amelyek közül jövendõbelijük nevét remélték kihúzni. Ugyancsak valentine a neve a Bálint-napon küldött szerelmi
ajándéknak vagy üdvözlõ kártyának,
szerelmes versnek, egyáltalán mindennek, ami a kritikátlan szerelmi hódolat
tanújele. (A nálunk újabban terjedõ
„valentinozás” viszont a kritikátlan
anglománia és Amerika-imádat, illetve
a szokás teljes elüzletiesedésének a tanújele.) Valentine-nap estéjén babérlevelet dugnak párnájuk alá az angol hajadonok, hogy megálmodják, ki lesz a
mátkájuk. (Apollón szent növényének,
a babérnak leveleire régen azért is pályáztak, mert úgy hitték, rágcsálásuk
szerelmi „ihletet” ébreszt.)

Zsuzsanna február 19.

Az Ószövetségben olvashatjuk Zsuzsanna történetét, akit fürdõzés közben meglesett két vénember, akik bírák
voltak. Mindkettõ vágyakozni kezdett

" ORVOSI ÜGYELETEK
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)
NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI ÜGYELET
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is
a Turai Központi Ügyelet látja el. Köznapokon 16 órától
másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától
hétfõ reggel 8 óráig hívható, illetve kereshetõ fel.
Címe: Tura, Petõfi tér 2. Telefon.: 104
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

a szép fiatalasszony iránt. Amikor Zsuzsanna egyedül maradt, a bírák megzsarolták, hogy ha nem lesz az övék,
akkor megvádolják, hogy házasságtörésen érték egy ifjúval. Mivel Zsuzsanna nem engedett a zsarolásnak, így is
lett, Zsuzsannát hamisan vádolták
meg. Az ószövetségi törvények értelmében, mint házasságtörõ asszonyt,
Zsuzsannát halálra ítélték. Egy ifjú –
Dániel – viszont külön-külön hallgatta
ki a bírákat. A vének másképp vallottak arról, hogy hol látták együtt Zsuzsannát az ifjúval (a mézgafa illetve a
tölgyfa alatt), így fény derült az igazára, és õket ítélték halálra.
Zsuzsanna, moldvai csángók ajkán
Susan napján a szegedi, magyarbánhegyesi és kiskunfélegyházi néphit szerint, ha megszólal a pacsirta, jelzi a tavasz közeledését, a természet újjászületését. A kertjében fürdõ, Zsuzsannát,
az ószövetség jámbor asszonyát az európai katolikus néphit régebben fõleg
a gyümölcsfák védõszentjeként tisztelte. Ezért ábrázolták almával is.
Forrás:
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium,
Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium

FEBRUÁR
Ezek a hosszú februári éjszakák, mikor a kihûlt szobában felébredünk a szél vinnyogására, dideregve ülünk fel az ágyban,
meggyújtjuk a kislámpát, rágyújtunk, megnézzük az órát – korábban virrad már, de nincs sok öröm benne, mert nappal is
a tél odvában kucorgunk, betegségek, csõrepedések, füstölgõ
kályhák, elvégezetlen irodalmi és reménytelen, kedvetlen emberi feladatok között, rongyokba és prémekbe bugyolálva –, lila körmeinkre lehelünk, s eszünkbe jut, hogy megint elmúlt
egy farsang, az ablakon kocogtat a hamvazó szerda jeges ujja, az öröm elillant és öregszünk.
[…]
A fényre emlékezünk, mely reménytelenül hiányzik életünkbõl,
a fényre, melyben van valami pogány és kegyetlen, valami erkölcstelen és nagyszerû, mint az életben. Aztán arra gondolunk, hogy ez az hónap, mely telítve van zenekari hangversennyel és tüdõgyulladással. Ez a hónap, mikor egészen kis
mozdulatokkal élünk, óvatosan és gazdaságosan, mint a
bölcs állatok, melyek lecsökkentik ilyenkor az élet tevékenységét, mozdulatlansággal védekeznek, lassított érveréssel szunyókálnak és pislogva, rejtélyes félálomban várják a napot. E
hetekben, tél vége felé, tanácsos különösebb erõpazarlás nélkül élni: rövideket írni – legföljebb négy, öt sort egyszerre –,
mint a medvék.
Márai Sándor
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Tél végi immunerõsítés
Káposzta: a kalóriaszegény vitaminbomba

Az immunrendszer több funkciót is betölt: elpusztítja
az ártalmasnak ítélt élõ organizmusokat, semlegesíteni képes bizonyos mérgezõ anyagokat, lebontja az
öreg sejtjeinket az újjáépítéshez, méregteleníti és tisztítja a testet, védekezõ anyagokat halmoz fel, képes
immúnissá tenni a szervezetet a már leküzdött vírusok és baktériumok ellen. Tavasz elején nem árt neki
egy kis erõsítés.
Immunrendszerünkre kedvezõtlenül hatnak a nehézfémek, a túlzott alkohol- és túlzott koffeinfogyasztás, dohányzás, nagy mennyiségû és indokolatlan gyógyszerfogyasztás, valamint a levegõszennyezõdés. Például a levegõszennyezõdés csökkenti a vitaminok és ásványi anyagok hatását.

Étkezés az immunrendszer erõsítéséért

Legjobb téli vitaminforrásaink a káposztafélék családjába tartozó
zöldségek közül kerülnek ki. Nagyon finomak, ráadásul egyáltalán nem drágák, ezért akár hetente többször is kerülhet fejes-,
kel-, és vöröskáposzta az asztalra. Legtöbbjük nyersen is igen ízletes, így a hõkezelés elhagyásával számos értékes tápanyagot
õrizhetünk meg szervezetünk számára. A savanyított változat fogyasztása szintén elõnyös, hiszen a benne lévõ C-vitamin menynyisége az eljárás következtében nem csökken. Emellett ki kell
emelnünk még magas A-vitamin és B-komplex, valamint niacin,
biotin, foszfor, kalcium, kálium és magnézium tartalmát. Már
napi száz gramm nyers káposzta elfogyasztásával fedezhetjük
szervezetünk A-, B-, és C-vitamin szükségletét. Ráadásul ez a növény élelmi rostban is bõvelkedik (2,47g/100g), így jelentõsen
hozzájárul a napi ajánlott rostmennyiség beviteléhez, valamint
hatékony segítséget nyújt székrekedés esetén. Mivel szénhidráttartalma alacsony, fogyókúrázók számára is kiváló táplálék.
A káposzta nem csupán ízletes, hanem kiváló egészségvédõ
tulajdonságokkal is bír. Kéntartalmának köszönhetõen lassítja a
daganatok kifejlõdését, így kiváló komponense lehet a rákmegelõzõ étrendnek. Ráadásul leve sárgarépa lével keverve a gyomorfekély gyógyulását is segíti.
folytatjuk

Szervezetünk természetes ellenálló képessége növelhetõ, ha étrendünkben bõven elõfordulnak a vitaminok, ásványi anyagok, de lehetõség szerint ne szintetikus formában, hanem zöldségekbõl, gyümölcsökbõl, gabonafélékbõl, húsokból és tejtermékekbõl összeállítva. Igen fontos tápanyag a cink, melynek hiánya igen súlyosan
érinti az immunrendszerünket. Hasznos cinkforrás a sovány marhahús, tökmag, valamint a ritkábban fogyasztott osztriga.
A B12-vitamin hiányában szintén fogékonyabb
szervezetünk a fertõzõ megbetegedések iránt, mint amilyen például az ismét fenyegetõ tuberkolózis. E vitamin
megtalálható a húsokban, tojásban, halban és dúsított
Idén se feledkezzünk meg arról, hogy személyi jövedelemadónk
gabonafélékben. Különösen a vegetáriánusoknak kell
1 százalékát valamely bíróság által bejegyzett egyház, vagy a
fokozottan figyelniük a pótlására.
költségvetési törvényben meghatározott kiemelt elõirányzat jaAz A-vitamin is kulcsfontosságú, mely a sajtokban,
vára, 1 százalékát pedig alapítvány, társadalmi szervezet vagy
tojásban és májban található.
külön nevesített intézmény javára adományozhatunk. Idén válA legtöbb gyümölcs és zöldség C-vitaminban igen
tozott a rendszer, ugyanis február 20-ig kell leadni a munkáltató
gazdag, a citrusfélék mellett ne felejtkezzünk meg a sarészére az 1+1 százalékos nyilatkozatokat, az önadózoknál nincs
vanyú káposztáról, homoktövisrõl sem!
változás, rájuk továbbra is május 20-i határidõ érvényes. Sajnos
A tengeri halakban, olívaolajban, csonthéjas gyümölsokan nem élnek ezzel a lehetõséggel, pedig a társadalmi szervecsökben található D-vitamin szintén elengedhetetlen.
zetek, így a bagi civilek is jelentõs bevételhez jutnak a felajánláA zöld tea a keringési problémáink megelõzésében
sokból. Álljon itt a bagi szervezetek neve és adószáma, ne feledjelentõs szerepet tölthet be, az egészségeseket megkíkezzünk el róluk!
mélve, pusztító hadjáratot indít a rákos sejtek ellen, valamint az azok növekedéséhez szükséges enzim terme# Óvoda a Gyermekekért Alapítvány adószáma: 18673144-1-13
lõdését is gátolja.
# Bagi Polgárõrség adószáma:
18697562-1-13
#
Muharay
Elemér
Népmûvészeti
Tél végi vitaminforrások
Egyesület adószáma:
19184472-1-13
Mivel a téli hónapokban jóval kevesebb fajta friss zöld# Helytörténeti Baráti Társulat adószáma:
19181943-1-13
ég és gyümölcs közül válogathatunk, érdemes ilyenkor
# Bonifác Alapítvány adószáma:
18674482-1-13
fokozottan figyelni a megfelelõ mennyiségû vitamin és
# Szent András Alapítvány adószáma:
18666894-1-13
ásványi anyag bevitelére. A télálló zöldségek és a téli
gyümölcsök kiváló tápanyagforrások. Segítségükkel
# „Százvirágú Kendõ” Alapítvány adószáma: 18693568-1-13
olyan menüt állíthatunk össze, amely képes fedezni na# Bag és Testvérvárosai
pi tápanyagszükségletünket. Fontosságukat azért is kell
Baráti Egyesülete adószáma:
18698934-1-13
hangsúlyozni, mivel a téli idõszakban általában zsíro# Galgamenti Mûvészek Egyesülete adószáma: 18704149-1-13
sabb ételek fogyasztása kerül elõtérbe, ráadásul ez gyak# Bagi Torna Klub ‘96 adószáma:
18673546-1-13
ran kevesebb mozgással párosul. A tavasz közeledtével
#$Együttérzés Közhasznú Alapítvány adószáma: 18686816-1-13
egyre kényelmetlenebbé váló plusz kilók ellen pedig a
# Postagalamb Egyesület adószáma:
1970040902-42
kalóriaszegény zöldségek és gyümölcsök fogyasztása kiváló „orvosság”.

Egy százalék civileknek
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Galgafilm

Akik ellátogatnak a www.aszodikisterseg.hu oldalra azok érdekes filmcsemegét találnak Galgafilm címmel. Az összeállítás célul tûzte ki a Galga mente hagyományainak, természeti és turisztikai
értékeinek bemutatását. A film az alábbi településeket öleli fel: Aszód, Bag,
Boldog, Dány, Domony, Galgagyörk,
Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk,
Iklad, Kartal, Püspökhatvan, Tura,
Valkó, Váckisújfalu, Vácszentlászló,
Verseg, Zsámbok. Falunkat, többek között, Tóth Sándorné, Juliska néni, Palya
Bea, a Muharay Népi Együttes, Széphalmi Zoltán néptáncos és Katona Zoltán festõmûvész képviseli.

EZMEGAZ
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Fair Play focicsapat Bagon

KUTYABEFOGÁS

Ha falunkban gazdátlanul kószáló kutyát látnak hívják az önkormányzat
által gyepmesteri feladatokkal megbízott Sipos Józsefet a 06/20 20 32
359-es telefonszámon vagy értesítsék elektromos postán a
sipirotti@freemail.hu címen.

$
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.

! IMPRESSZUM
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

A kezdeményezés 2007-ben indult a budapesti Városmajorban, és célja az volt,
hogy összefogja a hátrányos helyzetû gyerekeket – akiknek szülei nem tudják
megfizetni a magas tagdíjat különbözõ sportegyesületekben –, hogy a lógás és
tétlenség helyett fociedzésekre járjanak. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy az edzésekre járó gyerekek jobban tanulnak és viselkedésük is megváltozott. E kezdeményezés nyomán falunkban, Bagon is mûködik már Fair Play
focicsapat, ahol gyermekeink sportolhatnak, értelmesen tölthetik el szabadidejüket, kielégíthetik mozgásigényüket. A csapat vezetõje: Dobes Attila.

Bírságolási kézikönyv az APEH-nél
Január vége óta újabb szolgáltatással áll az APEH az adózók rendelkezésére. A www.apeh.hu felületen közzétett Bírságolási kézikönyv célja, hogy
az adózók megismerjék az adóhatóság által a bírságok megállapítása és kiszabása
során alkalmazott – általános, valamint
az egyes cselekményeknél, mulasztásoknál irányadó – elveket. A kézikönyv hagyományos, nyomtatott formában nem
jelenik meg, ellenben az interneten frissül, amennyiben a jogszabályok, illetve a
szankciók változnak.
Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal stratégiájában fontos szerepet kap
az ellenõrzési módszerek megújítása.
Alapvetõ követelmény a feltárt és bizonyított adóhiányok, jogosulatlan visszaigénylések, az adózás rendjét súlyosan
sértõ mulasztások következetes bírságolása a körülmények gondos mérlegelése
mellett. Ennek elemeként az APEH Bírságolási kézikönyvet dolgozott ki, és azt
elektronikus formában teszi közzé, hogy
az adózók egyszerûen tájékozódhassanak
a hivatal honlapjáról. A „dokumentum“
összeállításának vezérelve az volt, hogy

az eddig is meglévõ és közzétett szankciókat egy helyre gyûjtve találhassák meg
azok, akik érdeklõdnek. A szolgáltató
adóhatóság ezzel is az adózók jobb és teljesebb tájékoztatását akarta segíteni, egyszerûvé téve a keresést. A Bírságolási kézikönyv az adózás rendjérõl szóló törvény, és az abban foglalt szankciók alapján készült.
Az APEH a szankcionálási gyakorlatát
úgy alakítja ki, hogy az biztosítsa az eljárás átláthatóságát, a szubjektív elemek kizárását, valamint az egységesség országos
gyakorlatban való érvényesülését, továbbá, hogy az adózókat a jogszabályok rendelkezéseinek betartására ösztönözze.
Adóhatósági bírság alkalmazására csak a
teljesen feltárt és kétséget kizáróan bizonyított eljárás alapján kerülhet sor. A bizonyítás az állami adóhatóság feladata.
Az adóhatóság eljárása során minden
esetben köteles az adózó javára szóló körülményeket, bizonyítékokat is feltárni,
és döntése során figyelembe venni.
A Bírságolási kézikönyv nem minõsül
jogszabálynak.
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

