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2009. július  ! XVI. évfolyam 7-8. szám ! Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja ! Ára: 100 Ft

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Önkormányzatunk képviselõ-
testülete júniusban két alkalommal
is ülésezett. A legfontosabb téma 
a megüresedett jegyzõi állásra 
kiírandó pályázat volt.

3. oldal

RÉTESFESZTIVÁL
Idén második alkalommal rendezte
meg önkormányzatunk a rétesfeszti-
vállal egybekötött falunapot. Többek
között réteskészítési rekordkísérlet is
szerepelt a programokban.

4–5. oldal

EZÜSTMISE
Karácsondi Mihály atya 
júniusban ünnepelte pappá 
szentelésének 25. évfordulóját.
Ezüstmiséjét a bagi templomban
celebrálta.

6. oldal

!

A Bag és Testvérvárosai Egyesü-
let kezdeményezésére idén az er-
délyi Zaboláról érkeztek hozzánk
vendégek, akik gyönyörû memen-
tót hoztak számunkra, a mûvelõ-
dési ház elõtt felállított kopjafát. 

A Réhti József által készített jel-
legzetesen székely kopjafát 2009.

június 28-án délután avatta fel Ádám
Attila Péter zabolai és Tóth Gábor
bagi polgármester, és szentelte meg
Karácsondi Mihály atya. Az ünnepség
keretében Katona Éva Reményik Sán-
dor gyönyörû versét szavalta el, Be-
reczki Betti pedig régi magyar egyházi
himnuszt énekelt, valamint a bagi Mu-
haray Elemér Népi Együttes táncbe-
mutatóját is láthattuk. 

Ádám Attila Péter Zabola polgár-
mestere köszöntõjében hangsúlyozta,
hogy reméli, hogy ez a kopjafa megpe-
csételi a két település kapcsolatát és
összekötõ kapocs lesz közöttünk. Tóth
Gábor polgármester pedig kiemelte,
hogy a két közösség kapcsolatának erõ-

sítése mellett ez a mementó édes anya-
nyelvünk fejlesztésének, tisztításának és
az utánunk jövõ generációnak való át-
adásának jelképe is. Tóth Gábor emel-
lett köszönetet mondott Kocsis Mihály-
nak a kopjafa talapzatának elkésztéséért.  

-kr-

EGY TÕRÕL FAKADTUNK
KOPJAFA ÁLLÍTÁS A MÛVELÕDÉSI HÁZ ELÕTT

Ádám Attila Péter Zabola és Tóth Gábor Bag polgármestere köszöntik az egybegyûlteket
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A programok megszervezését és méltó lebonyolítását segí-
tette, hogy az „Európa a polgárokért” elnevezésû pályázaton
jelentõs pénzösszeget nyert egyesületünk az Európai Unió-
tól, így a vendégek utazási költségeit is finanszírozni tudtuk.

Az 52 fõs erdélyi csoport tagjai között volt Bartalus
Zoltán plébános úr is, aki a 80-as évek végén ezt a kapcso-
latot Zabola és Bag között elindította.

Nagy élményt jelentett vendégeinknek a váci kirándu-
lás és a Parlamentben tett látogatás. A péntek esti ünnepi
vacsorán mindenki jól érezte magát. A szombati progra-
mok között szerepelt egy vetélkedõ is, ami az érdekes fel-
adatoknak köszönhetõen nagyon jó
hangulatban telt. A vegyes korosztá-
lyú csapatok számára feltett kérdé-
sek kitértek az EU-ra, Zabola és Bag,
illetve Erdély és Magyarország kul-
túrájára és nevezetességeire. Nagy
érdeklõdés kísérte a zabolai és a bagi
„öregfiúk” közötti futballmérkõzést,
melyet a helyiek nyertek.

A baráti találkozó kiemelkedõ
eseménye volt a kopjafa felszentelé-
se, melyet Réthi József erdélyi fafa-
ragó készített. A kopjafa talapzatá-
nak elkészítéséhez egyesületünk pá-
lyázatot nyert, így a parkosítást is el
tudtuk végezni.

Vasárnap „családi” nap volt, a
vendéglátók szerveztek programo-
kat vendégeik számára.

A találkozón részt vettek néhá-
nyan németországi testvértelepülé-
sünkrõl, Masfeldbõl is, ahol 2009.
június 3–7. között emlékezetes na-
pokat töltöttek egyesületünk tagjai.

Szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek, aki segített a baráti ta-
lálkozó megszervezésében és sikeres
lebonyolításában.

Nagyné Bakti Zsófia
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Zabola testvértelepülésünk
vendégeri gyönyörû fest-
ményeket hoztak aján-
dékba. Mint kiderült eze-
ket Jakabfi Edit készítet-
te. Vele beszélgettem.

– Mióta rajzolsz?
Jakabfi Edit: Kiskorom óta
szeretek rajzolni, komo-
lyabban kilencedik osztá-
lyos korom óta foglalko-
zom képzõmûvészettel.
– Ez csak hobbi vagy élet-
hivatás?
J. E.: A Temesvári Képzõ-
mûvészeti Egyetemre já-
rok restaurátor szakra,
így szeretném, ha élethi-
vatásommá válna.

– Miért pont restaurátor
szakra, hiszen a rajzaid
mûvészi színvonalúak?
J. E.: Grafikus szakra je-
lentkeztem, már fel is vet-
tek, de akkor egyszer azt
álmodtam, hogy temp-
lomban vagyok és restau-
rálok. Nagyon jó érzés töl-
tött el akkor ott álmom-
ban, ezért átjelentkeztem
restaurátor szakra, amit
nem is bántam meg.
– Tanulmányaid során ed-
dig milyen területen dol-
goztál, mint restaurátor?
J. E.: Textileket restau-
ráltam és ikonfestészettel
foglalkoztam. Jövõ tan-
évben az Erasmus prog-

ram keretében Szegeden
folytatom tanulmányai-
mat, ahol síküvegfestést
fogok tanulni. Nagyon
várom már.
– Hogyan jönnek képeid-
hez az ötletek?
J. E.: Van, hogy elõre ki-
gondolom, de sokszor al-
kotás közben jönnek a gon-
dolatok. Sokat sétálok a
Zabola környéki erdõkben,
ami segít az alkotásban.
– Hogy érzed magad
Bagon?
J. E.: Nagyon örültem,
amikor megtudtam, hogy
jövünk Magyarországra,
Bagra és nagyon jól ér-
zem, éreztem magam.
– További tanulmánya-
idhoz sikereket, ösztönzõ
erõt kívánunk, és remél-
jük, mihamarabb talál-
kozunk ismét! -kr- 

„Álmomban restauráltam és nagyon
jól éreztem magam“
Interjú Jakabfi Edittel a Temesvári Képzõ-
mûvészeti Egyetem hallgatójával

Testvérvárosi találkozó Bagon
Februári egyesületi gyûlésünkön elhatároztuk,
hogy meghívjuk zabolai testvértelepülésünk 
lakóit egy baráti találkozóra.

Jakabfi Edit festményét Ádám Attila Péter zabolai polgármester
adja át polgármesterünknek
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI!

"

A Tanács elfogadta a Pedagógiai Szakszolgálat
2008/2009-es tanévre vonatkozó szakmai beszámolóját.
Az aszódi kistérség kilenc településérõl összesen 281
óvodás, és 183 iskolás gyermek részesült logopédiai el-
látásban, a nevelési tanácsadás keretében 108 fõ vett
részt terápiában, és 59 gyógy-testnevelési ellátásban. A
Nevelési Tanácsadóban 573 fõ jelent meg vizsgálaton.
Szeptembertõl iskolapszichológiai tevékenységgel bõvül
a Szakszolgálat tevékenységi köre, illetve fõállású gyógy-
testnevelõ alkalmazására nyílik lehetõség, aki Aszódon
és Turán végzi majd a feladatát. Hosszútávon megoldan-
dó probléma a hallássérült gyermekek ellátásának bizto-
sítása, melynek Tura lehet a központja, valamint a fejlõ-

dési rendellenességgel élõ 0-3 év
közötti gyermekek korai fejleszté-
se. Az intézményvezetõ felhatal-
mazást kapott a Tanácstól a feladatok ellátására vonat-
kozó javaslatok kidolgozására.

Hajdu Zsuzsanna közfoglalkoztatás-szervezõ be-
számolt a Tanácsnak a múlt hónapban szerzett ta-
pasztalatairól, megfogalmazta a legfontosabb felada-
tokat, illetve átfogó tájékoztatást nyújtott az aszódi
kistérségben az „Út a munkához” program keretében
végzett tevékenységérõl.

dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

KISTÉRSÉGI HÍREK

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TANÁCSA JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRÕL

Pályázat a jegyzõi állásra
Mint korábban már tájékoztattunk arról, dr. Várnai Ildikó fa-
lunk több éve fizetés nélküli szabadságon tartozkodó jegyzõje
közös megegyezéssel távozott hivatalából. A korábbi testületi
ülésen, amikor a képviselõk arról szavaztak, hogy felhatalmaz-
zák Tóth Gábor polgármestert a Várnai Ildikóval kötetendõ
megegyezés aláírására, a szavazatok összeszámolása során szá-
molási hiba történt, ami elbizonytalanította a megegyezés alá-
írásának érvényességét. Dr. Klausmann Kornél, önkormány-
zatunk jogi képviselõje, aki jelen volt az ülésen elmondta, hogy
nézete szerint az aláírás érvényességét ez nem befolyásolja, hi-
szen Várnai Ildikó távozni akart, õ joggal vélelmezte, hogy ezt
a megegyezést a polgármester aláírása fogja hitelesíteni. A fel-
hatalmazás kérdése belsõ ügy, amit a testületnek és a polgár-
mesternek kell rendeznie. E bizonytalan jogi helyzet azt ered-
ményezte, hogy a testület nem szavazta meg a jegyzõi pályázat
kiírást. Erre egy héttel késõbb, június 30-án került sor.

Jogi képviselõnk beszámolója
Dr. Klausmann Kornél önkormányzatunk jogi képviselõje meg-
tartotta beszámolóját a június 23-i ülésen. Elöljáróban elmond-
ta, hogy átalánydíjas megbízásként vállalta a feladatot, elõször
50 000 Ft+Áfa megbízási díjért, majd a feladatok megszaporo-
dását követõen 100 000 ft+Áfa megbízási díjért. Röviden be-
számolt az elmúlt idõszakban végzett tevékenységérõl.

Peres telkek sorsa
A 23-i ülésen ismételten szóba került a Peres telkek eladásá-
nak kérdése. A Kontakt-Ber Zrt. jelentkezett vevõként a tel-
kekre. A képviselõ-testület az ülésen úgy határozott, hogy be-
építési kötelezettséggel kínálja fel az önkormányzat a telkeket
megvásárlásra, és a telkek beépítéséhez szükséges beruházá-
sok (közmûvesítés, régészeti feltárás stb.) a vásárlót terheljék,
valamint a telkeket több ütemben is megvásárolhatja. Ezt az
értékesítési javaslatot a képviselõ-testület 8 igen, 3 nem szava-
zattal elfogadta.

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
Falunkban már mûködik a jelzõrendszeres házi segítségnyúj-
tás, 104 lakos rendelkezik jelzõkészülékkel, és 8 fõ házi segít-
ségnyújtást is igényelt. Az Aszódi Kistérségi Gondozási Köz-
pont utólag ellenszolgáltatás bevezetését határozta el a jelzõ-
rendszeres segítségnyújtásban résztvevõknek. Az ellenszolgál-
tatást visszamenõleg is ki kell fizetni, ami 874 000 Ft költséget
jelent az önkormányzatnak. Dr. Balatoni gyöngyi azt javasolta,
hogy vizsgálják felül a rendszert, és a megoldás az lenne, ha
növelni tudnák a házi gondozottak számát 8 fõrõl 24 fõre (ez
ingyenes és normatíva is ját utána), így két házi gondozónõi ál-
láshelyet is teremtenének, valamint a jelzõrendszeres segítség-
nyújtás is finanszírozható lenne. A javaslatot a képviselõ-testü-
let 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Óvodai csoportlétszám meghatározás
Mivel jelentõsen megnõtt idén a bagi óvodába beíratott gyer-
mekek száma, Kovács Istvánné óvodavezetõ az óvodai (tör-
vényben meghatározott) maximális csoportlétszámok túllépé-
sének engedélyezését kérte a képviselõ-testülettõl. Kovács
Istvánné tájékoztatójában jelezte, hogy tekintettel arra, hogy
a az óvodába eltérõ szociokulturális környezetbõl érkeznek a
gyerekek, akiknek 40 százaléka halmozottan hátrányos hely-
zetû, óvodáztatásuk rendkívül fontos. Kovács Istvánné jelez-
te, hogy a roma népcsoportra jellemzõ bõ gyermekáldás né-
hány éven belül az óvodát nagymértékben érinteni fogja. Egy-
részt olyan mértékben megnövekednek  a csoportlétszámok,
amely már  a minõségi nevelõ munka rovására megy, másrész-
rõl elõállhat a spontán szegregáció, amikor túlsúlyba kerül a
halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek száma, így elõfor-
dulhat, hogy egyes szülõk más óvodába viszik el gyermekei-
ket. Ezért felhívta az önkormányzat, mint fenntartó figyel-
mét, hogy feltétlenül szükségessé válik egy plusz csoport ki-
alakítása, mert csak így lehet csökkenteni az egyes csoportok-
ba járó gyerekek számát, valamint megvalósítani az egyéni fej-
lesztést, differenciálást.

Bag nagyközség Önkormányzata 2009. június 23-án és június 30-án 
(rendkívüli) képviselõ-testületi ülést tartott.
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REKORDKÍSÉRLET
a II. Bagi Rétesfesztiválon

Idén második alkalommal került megrendezésre a Bagi
rétesfesztivál és falunap 2009. június 27-28-án. A sok szí-

nes program mellett a második nap réteskészítési rekordkísérlet
is volt. A Budai Dédi Expresszel kisütött rétes, ami rekord hosz-
szúságúra, 45 méteresre készült, az eddigi 42 méteres rekordot
túlszárnyalva. A Budai Dédi Expressz egy régi gõzös mozdonynak
és két kocsijának makettje, ami a sütést végezte. Ez a sütõ-sze-
relvény sínen áll, amit csörlõ segítségével húznak végig az aszta-
lokon elhelyezett sütõ-sín fölött, amelyben a 45 méteres rétes
helyezkedett el. A sütõ makett tulajdonosa Budai János vendég-
látós, akié Szadán a Dédi cukrászda. Az õ cukrászmestere
Szolárd Imre, aki négy segítõjével: Szolárd Ágnessel, Tüskevári
Melindával, Tüskevári Jánossal és Veigl Józseffel együtt elkészí-
tette Bagon a rekord hosszúságú káposztás, almás, mákos réte-
sünket. A bagi önkormányzat jóvoltából a lelkes nézõközönség
ingyen megkóstolhatta a szemük láttára elkészített finomságot.
A Budai Dédi Expresszel már több helyen is készítettek rekord
hosszúságú egybesütött süteményeket (pl.: Parlament elõtt 25
méteres mákos beiglit, Bogácson 37 méteres fonott kalácsot),
és Tardon pedig 25 méteres egybesütött hurkát. 

A rendezvény keretében Tóth Mihály és felesége, Tóth Mihályné
Sápi Julianna Bag Nagyközségért kitüntetést vehetett át elisme-
résként a sok fáradozásért, amit szülõfalujuk hírének öregbíté-
séért tettek. Gratulálunk a méltán megérdemelt díjért. 

A rekordkísérlet mellett kulturális mûsorok, fotókiállítás, kéz-
mûves foglalkozások, vidámpark és koncertek várták a sportpá-
lyára látogatókat. A Muharay Népi Együttes magas színvonalú,
az együttes minden korcsoportját felvonultató fellépései mellett
a nézõket a zabolai népi táncosok is szórakoztatták, akik gyö-
nyörû erdélyi viseleteikben mutatták be hazájuk táncait. Szom-
baton Balázs Fecó mûsora után hajnalig táncolhattak a falunap
részvevõi, míg vasárnap Nacsa Olivér és Erox mûsora után tûzi-
játék zárta a jól sikerült két napos  rendezvényt.                 - kr -
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A misén jelen voltak a gödöllõi
egyházkerület vezetõi, a környék-

beli plébánosok, sõt a zabolai vendégek-
kel érkezett mádéfalvi, korábban zabolai
plébános, Bartalos József is. A mise ele-
jén Dr. Péter Mihály az Egyháztanács
vezetõje, Nagy Jenõné a templomi ének-
kar képviseletében, Dócza Edit és Ba-
lázs Gergely a bagi hittanosok képvisele-

tében köszöntötték Mihály atyát.  A mi-
se keretében Lukács József kartali plébá-
nos a papi hivatásról mondott szentbe-
szédet, amelyben hangsúlyozta, hogy a
pap Isten embere, próféta, akinek vállal-
nia kell feladatát, melynek során az em-
berek iránti szeretet és Isten iránti fele-
lõsség vezérli. Mihály atya elmondta,
hogy pappá szentelésekor Jeremiás pró-

féta szavait választotta vezérlõ mondatá-
vá: „Ne félj, mert veled vagyok“, és úgy
érzi, ez a prófétai mondat a mai napig is
segíti munkáját. Édesanyja is jelen volt,
akit nagy szeretettel köszöntött. Ezüst-
misés áldása után a jelenlévõ hívek a
templom elõtt  finomabbnál finomabb
bagi, házi sütésû süteményeket fogyaszt-
va szeretetvendégség keretében ünne-
pelhettek tovább Mihály atyával. 

Gratulálunk Mihály atyának az év-
fordulóhoz, jó egészséget és a jó Isten
áldását kérve munkájához.

-kr-

„Ne félj, mert veled vagyok!” (Jer. 1:8)

Éppen 25 évvel ezelõtt szentelték pappá falunk plébánosát, Karácsondi
Mihályt, aki így a bagi templomban celebrálhatta ezüstmiséjét 2009.
június 28-án, vasárnap délután 17 órakor.

KARÁCSONDI MIHÁLY ATYA PAPPÁ SZENTELÉSÉNEK 25. ÉVFORDULÓJA

MINDENHATÓ ISTEN! Te elküldted Fiadat a

világba, hogy Megváltónk és örök fõpapunk

legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy mûköd-

jön Egyházadban. Kérünk, erõsítsd és vezesd az élet-

szentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel

megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatá-

sokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent

mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak

küldetésükben! Adj lendületet, energiát és áldoza-

tkészséget papjaidnak! Add, hogy a világi hívõk imá-

val és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást

a Hozzád vezetõ úton! Vezesd családjainkat és

közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az

egység hiteles megélésének útján, hogy életük

példájával sokakat Hozzád vonzzanak! 

Szentséges Szûz Mária, Egyházunk Anyja, Vian-

ney Szent János, a papok védõszentje és Istennek

minden szentjei! Támogassátok imáinkat hathatós

közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek

segítségével, a papok és a hívek életszentsége által

megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölthesse be

hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában!

Ámen.

*

Az imádságot Erdõ Péter bíboros írta, és szeretettel

ajánlja közösségi imádkozásra a papság évében

szentmisék után, illetve egyéni imára is minden kato-

likus hívõ számára.

A PAPSÁG ÉVE

A papság éve 2009. június 19-tõl, Jézus Szíve ünnepétõl 2010. június 19-ig tart
az egész világegyházban. A következõ imával közösségileg és egyénileg is
fohászkodhatunk a papokért:
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„Az ember tiszte, hogy legyen 
Békében, harcban ember.
Méltó képmása Istennek,
S polgára a hazának,
Válassza ott, válassza itt
A jobbik részt magának.”

Arany János

Az iskola a felújítás miatt már nem a
régi képét mutatta, de az iskola leg-

nagyobb ünnepére eltûnt a betonkeverõ, a
lapát, hogy méltóképpen búcsúzhassanak
az idei nyolcadikosok, akik a fenti Arany
János idézetet választották mottójukul. 

Miután utoljára végigjárták az épületet,
az udvarra érkeztek, ahol Fodor Mihály az
iskola igazgatója mindenkinek átadta a bal-
lagó tarisznyát, egy szál virág és egy meleg,
amolyan apai kézfogás kíséretében. Minden
diák kezében lufi volt, amit egyszerre en-
gedtek el, így harmincegy lufi repült az ég
felé, jelezve az ismeretlen felé tartó út kez-
detét. 

Ezek után a két osztály átsétált a fõúton
a mûvelõdési házba, ahol megtörtént az is-
kola zászlójának átadása, majd a hetedik
osztályosok mûsorral köszöntek el diáktár-
saiktól. A hetedikesek nevében Koncz Gá-
bor búcsúzott, a 8. a osztály nevében Aszó-
di Gréta, Merkl Bernadett és Korsós Edina,
a 8. b osztály nevében pedig Tóth Bianka,
Kármán Edina és Dócza Edit emlékezett
vissza az elmúlt nyolc év eseményeire és bú-

csúzott az iskolától. Végezetül Fodor Mi-
hály igazgató bocsátotta útra a fiatalokat,
valamint elismerõ okleveleket és könyvutal-
ványokat adott át. Pintér Zsolt rögtön ket-
tõt is kapott, jó tanuló, jó sportoló okleve-
let, valamint elismerést kimagasló tanulmá-
nyi munkájáért és példamutató magatartá-
sáért, hiszen nyolc éven keresztül volt kitû-
nõ tanuló. Koncz Csaba kimagasló tanul-
mányi munkájáért, Tóth Bianka pedig
nyolc éves tanulmányi munkájáért vehetett
át elismerõ oklevelet.

Búcsúzó általános iskolások
2009. június 13-án tartotta a bagi Arany János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény ballagási ünnepségét.

AKIK ELBALLAGTAK:

8. a osztály
Aszódi Gréta
Bárány Márk
Baranyi Tibor
Berki Dávid
Bozsányi Diana
Hajdu Enikõ
Horváth Sándor
Kanalas István
Karácsondi Erik
Korsós Edina
Merkl Bernadett
Nagy Ildikó
Paluska Karolina
Pintér Zsolt
Száraz Alexandra

8. b osztály
Angyal ádám
Angyal Levente
Balogh Brigitta
Dócza Edit Krisztina
Jamrik Áron
Kármán Anita
Kis Tamás
Koch Petra
Koncz Csaba
Lukácsi Dorottya
Magyar Renáta
Szénási László
Szlucska Mátyás
Szõllõsi Renáta
Takács Gergõ
Tóth Bianka
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– Kérem, beszéljen önmagáról és
az elképzeléseirõl, terveirõl!

– Switzer Furughnak hívnak, Iránból
származó kanadai állampolgár vagyok.
Férjemmel és két gyermekemmel 15
éve jöttem Magyarországra. Jelenleg
Gödöllõn lakunk. Szociológus és nem-
zetközi kulturális oktatói végzettségem
van. A férjemmel, Raymond Switzerrel,
aki pszichológus, együtt tanítottunk a
veszprémi egyetemen és a jászberényi
tanítóképzõben. A végzett tanítványa-
ink gyakran visszajártak hozzánk, és
ilyenkor elmondták problémáikat a ro-
ma gyerekek oktatásával kapcsolatban.
Nehéz kérdés ez, és sokat beszélgettünk
a férjemmel, hogyan lehetne segíteni,
változtatni ezen. Épp akkor egy olyan
szociológiai kutatás került a kezünkbe,
amely arról szólt, hogy ha a gyerekek-
nek otthon sok mesét olvasnak az isko-
lai évek elõtt, akkor szívesebben tudnak
majd beilleszkedni és tanulni az elsõ
osztályokban. Ezért elsõ lépésként lét-
rehoztuk a „Mesélõ édesanyák” nevû
projektet. Itt nagycsaládos, hátrányos
helyzetû és roma anyukáknak klub ta-
lálkozói formában foglalkozásokat szer-
veztünk. A foglalkozásokra – mi és az
anyukák is – mesekönyveket hoztunk,
amibõl felolvastunk. Azután megbeszél-
tük, hogy milyen nevelési, készségfej-
lesztési célokra lehet az olvasott mesé-
ket felhasználni, hogy gyermekeiket
sokoldalúan fejleszthessék. Így az anyu-
kákon keresztül erõsödött a különbözõ
társadalmi rétegek között a tolerancia
és az integráció (beilleszkedés) is.

A szülõkben pedig megerõsödött
annak tudata, hogy milyen fontos a
gyermekek szellemi, lelki, erkölcsi fej-
lesztése, nevelése, ugyanis ezek a min-
dennapi beilleszkedésüket segíti elõ.

– Ez igazán pompás ötlet volt, hi-
szen rengeteg múlik azon, hogy a gyer-
mekek milyen indíttatást kapnak a
szülõi házból. Itt Bagon azonban a
gyermekeknek is tartanak foglalkozá-
sokat. Kérem, beszéljen errõl is.

– Valóban, a fenti ötlet sikerén fel-
buzdulva arra gondoltunk, a gyere-
kekkel is kéne foglalkoznunk. Ismer-
tem Farkas Gábort, akinek a fõváros-
ban már volt egy focicsapata, ahol az
edzésen kívül a gyerekek lelki, erköl-
csi fejlesztésével is foglalkozott. Gábor
fociedzõ és animátor képzettségû. Õt
hívtam magammal Bagra, és létrehoz-
tuk a „Fair play foci projektet”. A fair
play azt jelenti a mi foglalkozásain-
kon, hogy tiszta, becsületes, igazságos,

egyenrangú versengés legyen a gyere-
kek között, és a csapaton belül együtt-
mûködés. Az „Egy mindenkiért, min-
denki egyért” elv érvényesül az edzé-
seinken és a versenyeinken, ahol nem
a minden áron való gyõzelem a fon-
tos, hanem a csapatszellem, az össze-
tartás, az egymás iránti figyelem, törõ-
dés, a társak segítése, megbecsülése,
értékelése.

Tavaly nyáron 1 hónapig volt tábor
Bagon a focipályán, itt kosztot is kap-
tak a gyerekek. Ezt a telepi roma gyere-
keknek hirdettük meg. 20-30 fõs lét-
számmal dolgozunk. Olyan sikere volt
mind a szülõk, mind a gyerekek között,
hogy szeptembertõl a helyi Arany Já-
nos Általános Iskola tornacsarnokában

FAIR PLAY PROJEKT (SPORTSZERÛSÉGRE NEVELÕ FOGLALKOZÁS) 

Tiszta, becsületes, igazságos,  
Már sok pozitív véleményt hallottam a falunkban mûködõ fair play projektrõl, ezért meg-
kerestem újságunk nevében a vezetõit, hogy jobban megismerhessem és Önök elé tárhassam
céljaikat, módszereiket.

MI MINDEN GYERMEKET ÉRTÉKEKKEL TELI KINCSESLÁDÁNAK TEKINTÜNK, EZÉRT
FOGLALKOZUNK VELÜK, NEVELJÜK ÕKET, HOGY EZEKET A BENNÜK REJLÕ KINCSEKET
SEGÍTSÜK A FELSZÍNRE HOZNI.“

A mindig mosolygós Switzer Furugh fáradhatatlan a szolgálatban
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  egyenrangú versengés

folytattuk a projektet. Az edzés után
mindig van 1-1 tanórányi beszélgetés,
olvasás, lelki és erkölcsi foglalkozás is a
gyerekekkel, hogy elõsegítsük a roma
és más hátrányos helyzetû gyerek beil-
leszkedését az iskolai közösségbe.

A sikerét igazolja, hogy a gyerekek
szívesen jönnek ezekre a foglalkozá-
sokra, segítik, fejlesztik egymást. Mi
pedig folyamatában ellenõrizzük, hogy
milyen mértékben fejlõdnek az álta-
lunk gondozottak az iskolában. Vizs-
gáljuk a változásukat, elõrehaladásukat
a magatartásukban, szorgalmukban, a
beszédkészségükben, szövegértésük-
ben is, és büszkén mondhatom, tanító-
ik, tanáraik igen hasznosnak tartják
erõfeszítéseinket.

– Úgy tudom, hogy a lányoknak is
van külön foglalkozásuk.

– Igen. Itt Bagon a lányoknak
„Hipp-hopp tánctanfolyam” néven kezd-
tünk el foglalkozást. Természetesen, ha-
sonlóan a fiúkéhoz, nekik is van 1-1 tan-
órányi lelki, erkölcsi fejlesztés is a kü-
lönbözõ kézmûves és táncos foglalkozá-
sokon kívül. Szeretnek is járni a lányok!

Tudja, mi minden gyermeket érté-
kekkel teli kincsesládának tekintünk,
ezért foglalkozunk velük, neveljük
õket, hogy ezeket a bennük rejlõ kin-
cseket segítsük felszínre hozni.

– Mibe kerülnek ezek a foglalko-
zások?

– Mind ingyenesek, ugyanis sok tá-
mogatást kapunk az Egység a Különfé-
leségben Alapítványtól, a Nyílt Társa-
dalom Intézet Alapítványtól, a helyi
önkormányzattól és a családsegítõ szol-
gálattól is. Szeretném is megragadni az
alkalmat, hogy köszönetet mondjak az
önkormányzatnak a kapott segítségért.
Külön köszönjük Kissné Nemes Zsuzsa
családgondozó fáradtságot, lehetetlent
nem ismerõ önzetlen támogatását!

– Lesz-e idén nyáron is tábor?
– Igen. Idén Velencén lesz a fiúknak

táboruk július 4-9-ig. Ehhez is kaptunk

anyagi segítséget az önkormányzattól,
a Bonifác alapítványtól, az Egység a
Különféleségben Alapítványtól, amit
ezúton is köszönünk.

Itt minden napnak meglesz a tema-
tikája, az aznapra érvényes fõ erkölcsi
célja, pl.: becsületesség, önzetlenség,
tolerancia, önfegyelem, segítõkészség
stb. Esténként aztán közösen kiértékel-
jük, hogy kinek mennyire, mivel sike-
rült megközelítenie vagy elérnie a kije-
lölt célokat.

– Csak itt Bagon vannak ilyen fog-
lalkozások?

– Nem. Domonyban, Fóton, Ikla-
don is tartjuk folyamatosan ezeket a
foglalkozásokat, de szeptembertõl sze-
retnénk Turán, Jászjákóhalmán és Cso-
bánkán is beindítani a projekteket, hi-
szen már õk is megismerhették a „Me-
sélõ édesanyák” címû projektünket.

– Mi várható a jövõ tanévtõl? Lesz-
nek-e továbbra is foglalkozások?

– Igen, szeptembertõl Bagon és a
többi településen is folytatjuk a fiúkkal
és a lányokkal meg az édesanyákkal is a
foglalkozásainkat.

Lapunk és a magam nevében is kí-
vánok ehhez jó egészséget, türelmet és
sok sikert. Köszönjük az eddigi fárado-
zásaikat is.

Baczoniné Felszeghy Katalin

„Egy mindenkiért, mindenki egyért” elv érvényesül az edzéseinken és a versenyeinken. A hátsó 
sorban (szemben balra) Raymond Switzer.

A foglalkozás résztvevõi vidámak, felüdülnek egy-egy alkalommal
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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 GYÖRGYhétfõ, 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: 28/409-670hétfõ, szerda, péntek: 14.00-19.00, 
kedd, csütörtök: 8.00-13.00 

ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT 

! július 11-12.: DR. DOBOS LÁSZLÓ Tura, Thököly u. 35., telefon: 06-20/925-3824
! július 18-19.: DR. MÁRTON JÁNOS Galgamácsa, Kiskút u. 62., telefon: 06-20/956-6529
! július 25-26.: DR. DÓKA JÓZSEF Vácszentlászló, Kossuth u. 3., telefon: 06-30/270-6872
! augusztus 1-2.: DR. SZÕKE ZSOLT Kartal, Felszabadulás u. 197., telefon: 06-20/956-6529
! augusztus 8-9.: DR. HAJDÚ PÁL Galgahévíz, Fõ u. 84. telefon.: 06-30/475-1739
! augusztus 15-16.: DR. HUDÁK PÉTER Gödöllõ, Százszorszép u. 58. telefon.: 06-70/213-1961
! augusztus 20-21.: DR. NÉMETH MIHÁLY Aszód, Kossuth Lajos u. 62. telefon.: 06-30/275-4718
! augusztus22-23.: DR. MÁRTON JÁNOS Galgamácsa, Kiskút u. 62., telefon: 06-20/956-6529
! augusztus 29-30.: DR. DOBOS LÁSZLÓ Tura, Thököly u. 35., telefon: 06-20/925-3824

ORVOSI ÜGYELETEK

LABDARÚGÁS – FELNÕTT EREDMÉNYEK
Bag–Tárnok: 1–1; Gödöllõ–Bag: 1–1 

FELNÕTT VÉGEREDMÉNY
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Dunakeszi 30 21 6 3 69
2. Biatorbágy 30 17 7 6 58 
3. Tárnok 30 14 12 4 54 
4. Felsõpakony 30 14 12 4 54 
5. Erdõkertes 30 14 8 8 50 
6. Pilis 30 14 7 9 49 
7. Üllõ 30 13 6 11 45 
8. Diósd 30 10 8 12 38 
9. Gödöllõ 30 10 8 12 38 

10. Tápiószecsõ 30 8 12 10 36 
11. Örkény 30 9 8 13 35 
12. Bag 30 8 11 11 35 
13. Hévízgyörk 30 8 8 14 32 
14. Budakalász 30 6 10 14 28 
15. Délegyháza 30 5 6 19 21 
16. Õrbottyán 30 2 5 23 11   

LABDARÚGÁS – IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK
Bag–Tárnok: 3–1; Gödöllõ–Bag: 5–0 

IFJÚSÁGI VÉGEREDMÉNY
CSAPAT MÉRKÕZÉS GYÕZELEM DÖNTETLEN VERESÉG PONT

1. Felsõpakony 30 24 2 4 74
2. Gödöllõ 30 21 1 8 64
3. Hévízgyörk 30 19 3 8 60
4. Tápiószecsõ 30 17 3 10 54 
5. Örkény 30 15 7 8 52 
6. Pilis 30 16 3 11 51
7. Budakalász 30 15 6 9 51 
8. Biatorbágy 30 11 8 11 41 
9. Dunakeszi 30 11 5 14 38 

10. Tárnok 30 11 3 16 36 
11. Délegyháza 30 11 1 18 34 
12. Bag 30 9 6 15 33 
13. Erdõkertes 30 7 10 13 31
14. Üllõ 30 8 3 19 27
15. Diósd 30 8 2 20 26
16. Õrbottyán 30 3 5 22 14

TÓTH GÁBOR
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

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

*
BERECZKI ERZSÉBET

POLITIKAI MUNKATÁRS
Telefon: 06-20-2158-140

E-mail: bereczki.erzsebet@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.

#

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!

CITERÁK 
ELADÓK!

Érdeklõdni: 
Tura Táncsics köz 3. 

Készítõje: 
Kele József citera 

készítõ mester

Igény szerint javítást is 
vállal, helyben a lakásán.
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A bibliai negyvenedik
napon érkeztek meg a

zarándokok – köztük Katona
Pál – Csíksomlyóra, akik áp-
rilis 21-én indultak el, hogy
részt vegyenek május 30-án a
százezreket vonzó pünkösdi
búcsún.

Nagy örömükre szolgált,
hogy már az elsõ híradások
után akadt olyan újságolva-
só, aki vette vándorbotját, és
csatlakozott a Babba Mária
felé tartó zarándokainkhoz.

Az is nagy öröm volt,
hogy a közbeesõ települések
lelkes vendégfogadói között
is voltak olyanok, akik az
utolsó napokra csatlakoztak. 

A legnagyobb öröm vi-
szont az, hogy a mostani za-
rándoklat mintegy ezer em-
bert közvetlenül is megszólí-
tott: zarándokaink becslése
szerint ennyien voltak azok,
akik az útjuk során fogadták
õket, együtt imádkoztak ve-
lük a templomokban, és né-
hány métert vagy akár kilo-
métert együtt tettek meg a
950-ból.

Bízunk abban, hogy e sok
ember majd együtt építi a
Mária Utat: ki szervezõ mun-
kával, ki jelzésfestéssel, ki pe-
dig imával.

A Mária út egy kiépítés alatt álló, állan-
dó gyalogos zarándokútvonal Márizell-
tõl Csíksomlyóig kb 1400 km-en. En-
nek a keleti szárnyán Budapesttõl-Csík-

somlyóig zarándokoltunk 40 napon át, mintegy 950
km-t. A zarándoklat során  a helyi viszonyokat is fel-
mértük, és ha sikerül megfelelõ, forgalommentes
utakat felajánlanunk, kialakítanunk, akkor Bag is
részévé válhat a végleges Útnak.       - Katona Pál -

40
NAPOS

zarándokút

MÉG TÖBB FÉNYKÉP!
MÉG TÖBB ÉLMÉNY!
ÕSSZEL BESZÁMOLÓ A PLÉBÁNIÁN


