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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KÖYÉRDEKÛ BEADVÁNY

FOCI BAJNOKSÁG

A nyári idõszakban három alkalommal is ülésezett Nagyközségünk
Önkormányzatának képviselõtestülete. Határozataikat itt
olvashatják.

Nemrégiben plakátok jelentek meg
a bagi üzletekben, amelyek a Bagra
tervezett beruházásokkal kapcsolatban
tettek fel kérdéseket. A válaszokat
lapunkban olvashatják.

Kezdetét vette az R-PC PLANETT
Pest Megyei Labdarúgó-Bajnokság
õszi fordulója. Csapatunk sorsolását
lapunkban megtalálják.

3. oldal

4-5. oldal

10. oldal

Balról: Katonáné Kovács Erika, Tóth Gábor,
dr. Szûcs Lajos és Karácsondi Mihály

Elsõ osztályosok, akik most
kezdik az iskolát

Kádár Norbert és Halász Lili
verset mondott

Fotó: Könczöl Rita

„Aki iskolát épít, az hisz a jövõben...”

Augusztus 30-án vasárnap ünnepélyes tanévnyitó
keretében adták át a felújított, kívül-belül megújult
bagi Arany János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény épületét. Az ünnepségen
többek között jelen volt dr. Szûcs Lajos, Pest megye
közgyûlésének elnöke, Tóth Gábor országgyûlési
képviselõ, falunk polgármestere, Karácsondi Mihály
plébános és az országos sajtó képviselõi.
"
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Fodor Mihály igazgató, Nagy Jánosné igazgatóhelyettes, Czeczéné dr. Szirmai Gabriella
helyettes jegyzõ, Bobál István Hévízgyörk polgármestere, dr. Péter Mihály alpolgármester

"

„Aki iskolát épít, az hisz a jövõben,
mi Bagiak hiszünk a nemzet és falunk
jövõjében.“ Ezekkel a szavakkal kezdte
megnyitó beszédét Tóth Gábor polgármester az újjávarázsolt bagi általános iskola átadó ünnepségén. Többek között
elmondta, hogy nagyon jelentõs eseménynek tartja ezt a napot, mert ezentúl
XXI. századi körülmények között tanulhatnak a bagi gyerekek és dolgozhatnak nevelõik. Köszönetet mondott
mindazoknak, akik segítették a megújulást, elsõsorban a jelen lévõ dr. Szûcs
Lajosnak, Pest megyei közgyûlésének
elnökének, aki segítette és támogatta a
pályázatot, melyen elnyerte az önkormányzat a felújításhoz szükséges 220
millió Ft-ot.
Megköszönte dr. Balatoni Gyöngyi
alpolgármester asszonynak a kitartását
és optimizmusát, és az építést, átalakítást kivitelezõ HABAG Kft. munkatársainak munkáját. Ezután minden itt tanuló gyereknek, különösen az elsõs kisdiákoknak, valamint az iskolában dolgozó pedagógusoknak sok sikert, munkájukhoz pedig jó egészséget kívánt.
Utána dr. Szûcs Lajos lépett a mikrofonhoz és egy Arisztotelész idézettel
kezdte meg ünnepi beszédét: „A tanítás gyökere keserû, de a gyümölcse
édes“, azaz a a sok-sok nevelõ, tanító
munka és a tanulás ragyogó eredménynyel járhat. Arra kérte az iskolába járó
kisdiákokat, hogy amikor belépnek az
iskola kapuján jusson eszükbe ez az
idézet, mert a tudás a legfontosabb dolog, amit az emberiség kincsei között
magáénak tudhat, tudás, tanítás nélkül
valóban egy helyben toporog az emberiség. Valamint arra kért mindenkit,
hogy e szép épületet óvja, védje, hiszen
nagyon nagy öröm számára, hogy

ezekben a válságos idõkben uniós pénzbõl megvalósult ez a beruházás. Így a felújított bagi iskola egy kis pislákoló fény,
reménysugár, bizonyítéka annak, hogy
nehéz idõkben is megvalósulhatnak elképzeléseink, érdemes tenni értük.
Ezek után Pest megye fennállásának 1000 éves évfordulója alkalmából
átadta Pest megye kék-arany színû
zászlóját, amelyet a megye mind a 187
településére elvisznek majd. A zászló
anyaga selyem, amely, mint mondta,
azt szimbolizálja, hogy ezer szállal öszszekötõdõ emberek és sorsok vagyunk,
és ez az ezer szál hozhat reményt nekünk az elkövetkezendõ idõszakra.
Ezek után Karácsondi Mihály atya
megáldotta az új épületet, majd Fodor
Mihály igazgató úr megnyitotta az új
tanévet. Beszédében elmondta, hogy
az elmúlt napokban örömmel jött be a
gyönyörû épületbe, de mégis úgy
érezte hiányzik még valami: a diákok.
Arra kérte õket, hogy töltsék meg
élettel a megújult épületet, ugyanakkor nagyon vigyázzanak rá.
-kr-

Dr. Szûcs Lajos átadta Pest megye zászlóját
Tóth Gábor polgármesternek

A Cantiamo kórus is énekelt az ünnepségen
Novák Istvánné vezetésével

A mosdók szépek, tiszták, higiénikusak

Az 1.b osztály birtokba vette megújult tantermét
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! AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Bag Nagyközség Önkormányzata a nyári idõszakban háromszor
ülésezett. Elsõ alkalommal július 28-án, amikor is dr. Labundy
Norbert megbízott jegyzõ rendkívüli felmondással való hirtelen távozása okozta problémák megtárgyalására került sor. Második alkalommal augusztus 7-én, majd harmadik alkalommal augusztus
18-án. Az ülések összefoglalóit az alábbiakban olvashatják.

Jegyzõ-gondok

Dr. Labundy Norbert 2009. július 20-án
rendkívüli felmondással távozott községünk
megbízott jegyzõi posztjáról. Rendkívüliség
indoka a dr. Várnai Ildikó közös megegyezéssel való távozása körül felmerült szabálytalanságok. 2009. május végi testületi ülésen
a képviselõ-testület arról szavazott, hogy
hozzájárul-e dr. Várnai Ildikó közös megegyezéssel való távozásához, valamint részére a végkielégítés kifizetéséhez. A szavazatokat azonban pontatlanul számolták össze,
amiért a jegyzõ a felelõs, így õ testületi döntés hiányában intézkedett elõbb a végkielégítés átutalásáról, majd csak ezt követõen a
közös megegyezés aláírásáról. (Ennek is fordított sorrendben kellett volna történnie.) A
képviselõ-testület szóvá tette e mulasztást, és
ennek következménye dr. Labundy Norbert
felmondása. A törvénysértõ állapotot a képviselõ-testület 2009. augusztus 18-i ülésén
oldotta fel, amikor is a testület egyhangú
igen szavazattal visszavonta a május 19-i határozatát, ahol a rossz szavazatszámlálás történt. dr. Várnai Ildikó közös megegyezéssel
való távozása és hat havi bérének végkielégítésként való kifizetése viszont törvényes
volt, érvényben maradt. A törvénysértésért
az önkormányzat dr. Labundy Norbertet
fogja felelõsségre vonni. Idõközben a képviselõ-testület pályázatot írt ki a jegyzõi állás
betöltésére, az új jegyzõ szeptember 1-jétõl
tölti be hivatalát önkormányzatunknál.
A jegyzõi feladatokat a nyár folyamán
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella Verseg jegyzõje látta el.

Iskola felújítása

Július 28-i ülésen megjelent Hajdú László, a
HABAG Kft. vezetõje, és elmondta, hogy az
általános iskola felújítása során pótmunkákat
kell elvégezni, amelyeket a pályázati költségvetés nem tartalmaz, ezért írásban pótköltségvetési javaslatot nyújtott be. A felújított iskolának a tûzvédelmi szempontoknak meg kell
felelnie, ehhez elektronikus tûzjelzõre van
szükség. Ki kell cserélni a teljes villamosvezeték hálózatot, az akadálymentesítés szempontjainak megfelelõen új, az eddigieknél szélesebb ajtókat kell beépíteni, a villanykapcsolókat alacsonyabban kell elhelyezni. Ez utóbbinál szükségessé válik a tantermi lábazatok
cseréje. A tornaterem akadálymentesítése
részben elkészült, viszont az eredeti tervekben
nem szerepelt az akadálymentesített bejárathoz vezetõ út kiépítése. Ennek is el kell készülnie. Mindezek megvalósítására az önkormányzatnak 36 millió Ft+ÁFA összeget kell

biztosítania. A képviselõ-testület e kérdésrõl
név szerint szavazott. Ennek eredménye a
köbvetkezõ volt:
Akik igennek szavaztak: Tóth Gábor,
dr. Péter Mihály, Fodor Mihály, Dénes
Miklós, Antal Istvánné, Mondok Ervin,
dr. Balatoni Gyöngyi
Akik nemmel szavaztak: Kiss József,
Katona Károly, Nagy Jenõné
Aki tartózkodott: Balázs Gusztáv

Új mosógép az óvodának

A képviselõ-testület egyhangú igennel megszavazta, hogy a bagi óvoda számára új mosógépet vásároljanak.

Településrendezési koncepció

Mint arról korábban beszámoltunk, a tervezett ingatlanfejlesztések nyomán szükségessé
vált falunk településfejlesztési koncepciójának módosítása. Önkormányzatunk ezzel a
múlt évben a Pomsár és Tsa. Kft.-t bízta meg,
akik idén májusra el is készültek a tervekkel,
amit a képviselõ-testület megvitatott és néhány pontban módosított.
A 2009. augusztus 7-i testületi ülésen jelen volt Tapolczai Tiborné a Pomsar és Tsa
Kft. képviseletében, aki ismertette az immár
módosított koncepciót. E szerint a Juharos elnevezésû területen önkormányzatunk a felmerült nehézségek (vízbázis, természetvédelem, környezetvédelem) miatt a továbbiakban
nem kíván ingatlanfejlesztést végrehajtani.
A Peres területén továbbra is lakóingatlanok építése került a koncepcióba, valamint
itt közpark létesítése is bekerült a tervekbe.
A Nyolcadrészek a koncepcióban továbbra is beépítésre szánt ún. rekreációs terület, ahova szabadidõs tevékenységgel kapcsolatos beruházás megvalósulására törekszik az önkormányzat. A koncepció szerint a
falu központja fokozatosan a Petõfi térre tevõdne át, és több lépcsõben megindulna a
Temetõ-dûlõ szabályozása is. Az új településszerkezeti koncepciót a testület 7 igen
szavazattal két tartózkodás mellett elfogadta. Az ülésen vita támadt a Pomsar és
Tsa Kft.-vel kötött szerzõdésrõl. A képviselõk egy része azt állította, hogy nem látta a szerzõdést. Ám kiderült elõzõleg már
született képviselõ-testületi határozat a
szerzõdés elfogadásáról, most csupán szerzõdésmódosításról kellett szavazni, melynek értelmében 10 100 000 Ft+Áfa összegért vállalja a Kft. a településszerkezeti
terv elkészítését. A módosítást a testület 7
igen és 1 nem szavazattal 2 tartózkodás
mellett elfogadta.

Az óvodai konyha
üzemeltetõi pályázata

Mint arról beszámoltunk, önkormányzatunk
pályázatot írt ki az óvodában mûködõ konyha üzemeltetésére. Sajnálatos módon azonban a pályázati kiírásból két fontos szempont
kimaradt, ezért a képviselõ-testület a pályázati kiírás visszavonása mellett döntött 9 igen
szavazattal két tartózkodás mellett. A konyhát egyébként szeptember 15-ig a jelenlegi
üzemeltetõ mûködteti, vele az önkormányzat
további hosszabbításról fog tárgyalni, amíg a
pályáztatás le nem zajlik.

Hajdú János lemondása

Hajdú János az önkormányzat Településfejlesztési Bizottságának külsõs tagja lemondott
tisztségérõl. Lemondását a képviselõ-testület
9 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta, helyére pedig Fercsik Gábort
választotta meg.

Verseg kérése

2009. augusztus 7-i képviselõ-testületi ülés
vendége volt dr. Rácz János Verseg polgármestere, aki kéréssel fordult falunkhoz. Elmondta, hogy Verseg területén jelentõs beruházások megvalósulásán dolgoznak, két darab 30 lakásos lakóingatlan építést, két idõsek otthonának építését tervezik, emellett a
Verseg alatt található termálvíz kiaknázásával
igyekeznek alternatív módon megoldani a település energiaszükségletének egy részét. E
jelentõs beruházások közepette átmeneti
pénzzavarba került Verseg önkormányzata,
és 2009. szeptember 30-ig 21 millió Ft-os
kölcsönt kért Bag Nagyközség Önkormányzatától, amit kétszeres kamattal fizetne viszsza. Emellett ígéretet tett arra, hogy befektetéseik közül egyet Bagra telepítenének. A
képviselõ-testület 7 igen, 2 nem szavazattal
1 tartózkodás mellett támogatta azt, hogy
önkormányzatunk megfelelõ jogi keretek között segítsen Verseg önkormányzatának.

Katona Károly követelése
telefonszámla ügyben

2009. augusztus 18-i ülésen szót kért Katona Károly önkormányzati képviselõ és
elmondta, hogy információi szerint 2008.
január 1-31-ig terjedõ idõszakban a polgármester önkormányzati mobil telefonjának számlája 637 000 Ft volt. Ebben az
idõszakban Tóth Gábor polgármester szabadságon volt, ezért azt kérte Katona Károly a polgármestertõl, hogy ezt az összeget
fizesse vissza az önkormányzat számlájára.
Tóth Gábor polgármester elmondta, hogy
ebben az idõszakban valóban szabadságon
volt, külföl-dön tartózkodott, és mint köztudott, ha ilyenkor az õ mobilját hívják,
akkor is a hívott fél fizet. Ebben az idõszakban nyújtotta be az önkormányzat az
iskola felújítására a pályázatot, ezért valóban sokszor keresték õt a hivatalból, tehát
telefonbeszélgetéseinek jelentõs része hivatalos volt, a falu érdekeit szolgálta.
-kr-
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EGY KÖZÉRDEKÛ BEADVÁNYRÓL
2009. július 28-án közérdekû
beadvány érkezett a polgármesteri
hivatalba, Tóth Gábor polgármesternek
címezve, amely a Bagra tervezett
beruházásokkal kapcsolatos
információkat kért.
A beadványt Makádi László írta alá és több, mint ötszáz
bagi lakos aláírását is tartalmazta. A beadvány szövege az
alábbi volt:

Tisztelt Polgármester Úr!

Magam és több száz bagi lakos nevében az alábbi kéréssel fordulok Önhöz: a Bagra tervezett beruházások állásáról a lakosokat, képviselõiket egy közmeghallgatás keretében tájékoztatni szíveskedjenek.
Aláírás gyûjtési akcióba kezdtem a lakosság támogatását remélve a kialakult kétes helyzet tisztázása érdekében.
Várakozásomat fölülmúlta a több, mint ötszáz összegyûlt
aláírás. Az aláírásgyûjtést a több, mint elegendõ támogató
megléte után felfüggesztettem.
Az aláírásgyûjtést a nyilvánosan olvasható képviselõtestületi ülések jegyzõkönyvei, valamint a polgármesteri
hivatal által kiadott „Félidõben“ címû kiadványban közzé
tett információkra hivatkozva kezdeményeztem. A kiadványban több beruházás is említésre került, mint várható
fejlesztés, de ezek nem kezdõdtek meg mostanáig. Említést kapott a képviselõ-testület ellenzõ álláspontja két jelentõs projekt kapcsán. Továbbá érzékenyen érinti a lakosság egy részét a nyolcadrészre tervezett élmény- és katonai
park létesítésének fontossága. Sokat várnak az emberek az
„alvég“ fejlesztésének lehetõségétõl. Tényként jegyezném
meg, hogy az a bizonyos terület szintén értéktelennek
mondható az azt körülvevõ állapotok miatt. (Nem kitérve
a MezõBag Kft.-vel korábban kötött megállapodásra.)
Kérésem és annak fontosságát alátámasztandó, egyúttal átadom Önnek a meghallgatást kérõk aláírását tartalmazó íveket. A meghallgatást megszervezni szíveskedjenek, akár a SZMSZ-tól eltérve is. Ennek helyérõl és idõpontjáról kérem, értesítsenek!
Köszönettel: Makádi László
A levelet a 2009. július 28-i képviselõ-testületi ülésen
megtárgyalta a testület. Itt elhangzott, hogy a tervezett beruházásokról az önkormányzat folyamatosan tájékoztatja
a lakosságot lapja, a Bagi Hírlapon keresztül.
A levéllel párhuzamosan a bagi utcákon, üzletekben
Gondolatébresztõ címmel hasonló témában, ám névtelenül jelentek meg plakátok. Ennek szövege a következõ
volt (dõlt betûvel a szöveget idézzük, normál betûvel az
önkormányzat válaszát közöljük):

GONDOLAT ÉBRESZTÕ
Községünkben a fejlõdés nem a lehetséges ütemben
haladt az elmúlt pár évben. A haladás akadályát az
ellaposodott, érdektelen vezetõségben látták megtestesülni.
A polgármester választáskor sokan bíztunk a változás
lehetõségében.
Településünk Budapesttõl 35 km-re fekszik, nagyon
jól kihasználható területekkel. Sokan naponta több órát
töltünk utazgatással a munkahelyünk és Bag között. Ha
valamit el szeretnénk intézni, azt sokszor nem tehetjük,
csak Gödöllõn legközelebb. Nem utolsó sorban meg szeretném említeni a Bagon kialakult közbiztonsági hiányosságokat!
Ez a falu a bagi embereké, de nem minden intézkedésben láztható a faluért típusú gondolkodás! Nem mindig
követhetõek a változások, az elköltött közpénzek, pályázatok tisztasága.
Voltak nem megvalósult beruházások:
1. Szemétégetõ a falu határában talán 2000 körül
Saját információmra hagyatkozva az égetõ az Uniós
szabványok szerint, környezettanulmányok elvégzése
után tervezték ide. Nincs zaj, füst! Fót mellett is mûködik és élvezik elõnyeit.
Amit adott volna Bagnak:
Munkahelyet biztosított volna, kedvezményes, esetleg
ingyenes szemétszállítást, elkerülõ út építését, távhõenergiát a lakosságnak, jelentõs ingatlanár emelkedést.
Önkormányzat többségi álláspontja
Településünk a Galga-mentén völgyben helyezkedik el, bizonyára többen tapasztalták már, hogy míg
nálunk sûrû a köd, Gödöllõn már szikrázóan süt a nap,
azaz beszorul a levegõ, vele együtt a káros anyagok is.
Nem titkolt tény, hogy vidékünkön sok az asztmás gyerek, gyakoribbak a felsõlégúti panaszok. Emellett szennyvíztisztító-telep is mûködik a közelben. Mindezek figyelembevételével, és nemcsak az emberek rövid távú jólétét
figyelembe véve, hanem természeti, környezetvédelmi, élhetõségi és egészségügyi szempontokat is szem elõtt tartva, valóban nem lett volna szerencsés településünket egy
szemétégetõ építésével terhelni. Hála istennek, nem valósult meg!
LOGISZTIKAI PARK 2008
Tájékoztatás alapján 10 ha terület lett kijelölve erre a célra, a tulajdonosok sem álltak ellen a terv
megvalósulásának. Hol áll jelenleg az ügy, milyen bizottság vagy hatóság engedélye szükséges még? Hol van az
ügyben ígért népszavazás?
Amit adna Bagnak
Munkahelyet teremtene kb. 800, különbözõ képzettségû környékbeli embernek. Fellendítené Bag költségvetését, infrastrukturális lehetõségeit. Jelentõs ingatlanár
emelkedést eredményezne.
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Önkormányzat többségi álláspontja
Az önkormányzat egyetért azzal, hogy a település jó
helyen fekszik, ki kell használni ezeket az elõnyöket.
A jelenlegi önkormányzat megalakulása óta azon dolgozik,
hogy a falu területén jelentõs beruházások valósuljanak
meg, ám ez nem megy egyik napról a másikra. Ennek oka
részben a korábbi önkormányzat által hagyott örökség, részben a magyar viszonyok. Logisztikai park létrehozása szempontjából két terület került szóba, a 3-as út túloldalán lévõ
ún. Juharos, illetve az M3-as autópálya mentén lévõ Árokalja elnevezésû terület. A Juharos területén az új településfejlesztési koncepció tervei szerint végül is nem lehet ingatlanfejlesztést megvalósítani környezetvédelmi okokból, valamint e területen jelentõs vízbázis van, minden valószínûség szerint a hatóságok nem hagynák jóvá a beruházást,
ezért errõl az önkormányzat lemondott.
Az Árokalja területének elõkészítése lassan eljut abba a
szakaszba, hogy megindulhat az építkezés. Hogy miért ilyen
sokára? A terület több tulajdonos kezében volt, a földhivatalnál át kellett minõsíteni a területet mezõgazdasági területbõl gazdasági és szolgáltató övezetté. Ez csak kettõ abból a
több, mint 46 hatóságoknál való intézkedésbõl, amit az elmúlt idõszakban az önkormányzat véghezvitt. Legfrissebb
hír: az M3-as autópályához tervezett körforgalom megépítésére az engedélyt megkapta dr. Gyuga Pál befektetõ.
LUXUS LAKÓPARK 2008
Rendezetlen tulajdonviszonyok ellenére lakópark építése kezdõdhet a Peres-dûlõn. És azért, mert a régi rendszerbõl itt ragadt néhány képviselõ-testületi tagnak nem áll
érdekében a tervet támogatni, ebbõl sem lesz semmi!
Amit adna Bagnak
Újlakás vásárlási lehetõség, 96 000 000, azaz kilencvenhatmillió forint bevétel a falunak, jelentõs ingatlanár emelkedés.
Önkormányzat többségi álláspontja
Az önkormányzat a tavalyi évben valóban szerzõdést
kötött egy ingatlanépítõ Kft.-vel, akik 96 millió Ft-ért
vették volna meg a Peres Rákóczi út beépítetlen részét, ahol
luxus lakóparkot építettek volna. Idõközben azonban gazdasági válság köszöntött ránk, a cég elállt vételi szándékától.
Az önkormányzat örömmel adná el végre a területet, ha
akadna rá vevõ, ésszerû határokon belül olcsóbban is szívesen értékesítené az önkormányzat.
Jelenleg is folynak a tárgyalások befektetõkkel, akik megvennék a területet. De jelenleg az ingatlan üzletág területén nincs
pénz, nehéz a megegyezés. Csak érdekességként jegyeznénk
meg, hogy ez a cég elsõ ajánlata úgy szólt, hogy az önkormányzat adja át a terület tulajdonjogát nekik, hogy õk arra hitelt tudjanak felvenni, majd lakásokat építeni, melyek eladásából visszafizették volna a hitelt. Ha ez megtörténik, ki ne kérte volna számon az önkormányzaton a közvagyon odaajándékozását?
ÉLMÉNYPARK ÉS KIKÉPZÕ BÁZIS 2008
A számomra legfontosabbat hagytam utoljára! László utcai lakos lévén a közbiztonság és az ingatlanár
jelentõs romlását a saját bõrömön érzem! A tudomásom
szerint ezen beruházás lehetõségérõl 2008 szeptemberében
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kezdõdtek a tárgyalások a befektetõ és Bagot, azaz állítólag
minket képviselõ fél között. Azóta több tisztázatlan tényezõ
miatt húzódott a beruházás megkezdése! A „környéken”
élõk nagy bizakodással tekintettek a park létesítésére. Már
azt feltételezzük, hogy az a bizonyos képviselõ-testület, érdekellentétek miatt nem szavazza meg ezt sem, hiszen egyikük sem él az alvégen. Már tûrhetetlen a környék rohamos
gettósodása, ahol sem élni, sem ingatlant értékesíteni nem
lehetséges az elvárható, megérdemelt módon. Nem hisszük,
hogy lesz még egy hasonló lehetõség az egyre inkább elhatalmasodó problémára, amit így törvényes segítséggel normalizálnánk, mindegyik fél megnyugtatására. Különös tekintettel arra, hogy a terület jelenleg nem közcélú használatban van, vagy igen?
Amit adna Bagnak
Kb 10 ország támogatásával létesülõ beruházásról lévén
szó, nagyon jelentõs idegenforgalmi, kulturális hozadékkal
bíró. rendezvényekkel állna a lakosság rendelkezésére, munkaerõ szükségleteit nagyrészt helybeli erõforrásból elégítené
ki. A közbiztonság JELENTÕS javulását garantálja a rendszeres katonai és rendõri jelenlét. A faluban járõrözõ katonai és rendõri erõk mellett a befektetõ a polgárõrség hatékony támogatását, szakirányú továbbképzését ígérte.
Önkormányzat többségi álláspontja
A képviselõ-testület megszavazta a kalandpark létesítését, de sajnos a befektetõ elállt a megvalósítástól. Az
újonnan készülõ településszerkezeti tervben a terület továbbra is rekreációs és szabadidõs tevékenységet szolgáló területként van nyilvántartva, tehát az önkormányzat továbbra is
nyitott a terv megvalósulása felé, és keresi az újabb befektetõt.
Annak, aki ezt a két írást elolvassa, és tájékozott abban,
hogy mi folyik az önkormányzat háza táján, azaz eljár a képviselõ-testületi ülésekre, amelyek nyilvánosak, vagy olvassa
a Bagi Hírlapot, annak olyan érzése támad, hogy a levél
szerzõje vagy szerzõi sokkal inkább támadni akartak, mintsem valódi kérdésekre, valódi válaszokat kapni. Mellesleg
nagyon zavaró, hogy az utcai plakátok egyes szám elsõ személyben íródtak, csak éppen azt nem tudjuk meg, hogy ki a
szerzõ, pusztán azt, hogy a László utcában lakik.

Utóirat
A bagi önkormányzat elsõ és legfontosabb feladata
az elmúlt idõszakban a bagi általános iskola felújításának befejezése, különös tekintettel az új tanév kezdetére. Ezek után szeptemberben új, és nem megbízott jegyzõvel a polgármesteri hivatal élén kívánunk a község
közvéleménye elé lépni, szeptember végére, október elejére tervezzük, hogy közmeghallgatást tartunk, ahol az
önkormányzat képviselõ-testülete számot ad munkájáról, valamint a bagi polgárok is számon kérhetik õket.
Tóth Gábor polgármester
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„Ki voltál valaha országunk istápja, hol vagy
ISTVÁN KIRÁLY, TÉGED MAGYAR KÍVÁN!”

Fotó: Könczöl Rita

Pintér András, a MezõBag Kft.
vezetõje, adta át az új kenyeret
Tóth Gábor polgármesternek

Karácsondi
Mihály atya

2009. augusztus 20-án a Szent István-napi megemlékezés ünnepi
szentmisével kezdõdött a bagi római katolikus templomban, ünnepi
mûsorral folytatódott a mûvelõdési házban.
A Himnusz közös eléneklése után
Katona Dénes Krisztina Reményik Sándor: Mindennapi kenyér címû
versét szavalta el, majd Karácsondi Mihály atya mondta el ünnepi beszédét.
„Ki voltál valaha országunk istápja,
hol vagy István király, Téged magyar
kíván!”
KEDVES ÜNNEPLÕ KÖZÖNSÉG!
Õsi, régi énekünk így hívja Szent István királyunkat, immár ezer év távlatából mai is. De vajon miért hívja, hiszen
már ezer éve elmúlt az õ ideje, letûnt az
a korszak, amelyben élt. Most egészen
más idõket élünk, mégis nyilvánvaló:
van jogalapja annak, hogy ismét szent
Istvánt kívánjuk látni, az õ alakját állítjuk
így bõ ezer év után ma is magunk elé példaként. Azért is, mert az akkori idõ hasonlít a mostani idõhöz. Hasonlít politikailag: akkor nem hangzott valami jól a
magyar név, hiszen a kalandozások miatt
inkább csak szitkozódva, átkozódva
mondták ki a a magyar nép nevét. Nem
igazából volt erõs országunk, valamiképpen mintha veszni indult volna. És ma
sem mondhatjuk, hogy erõs ország lenne
még, hiszen nem tolakodnak az embe-

rek, hogy magyar állampolgárságot kapjanak, akik akartak, azokat pedig eltaszítottuk. Nem vagyunk erõs nép tehát.
Hasonlítunk gazdaságilag is. Akkor
a nomád életmódhoz szokott magyarok
nem igazán akartak földhöz kötötten
dolgozni. Nehéz volt õket megtanítani
arra, hogy otthon maradjanak, mûveljék a földjeiket, és így termeljenek. Nehéz volt ilyen munkára fogni õket. És
ma sem mondhatjuk, hogy olyan nagy
gazdasági erõt fitogtathatnánk, ma is
gazdaságilag mélyponton vagyunk, eléggé mélyponton, hiszen már le se írnak
bennünket.
A két kor hasonlít erkölcsileg is. Akkoriban Szent István király idejében
nem volt könnyû rendet teremteni a
széthúzó törzsek között. Nem igazából
az erkölcsiségérõl volt híres akkor a
mahógyar ná. És ha körülnézünk, ez a
tulajdonság ma sem jellemzõ ránk,
ugyanis nem hozhatunk olyan kemény
intézkedéseket, mint Szent István, hiszen
ma demokrácia van, emiatt viszont terjed a bûnözés, rosszabbodik a közbiztonság. A két kor hasonlít egymáshoz,
de egy különbség mindenképpen van,

és pedig az, amiért bátran mondhatjuk
Szent Istvánra: Téged magyar kíván. Ez
azt, hogy István király úrrá lett minden
bajon és nehézségen, fölül tudott emelkedni a problémákon, le tudta gyõzni
õket. Miért tudta legyõzni? Azért, mert
volt egy fix pontja, egy olyan pontja,
amibe bele tudott kapaszkodni, ami
erõt adott neki, amely segítette, hogy
minden nehézséget és bajt lépésrõl lépésre legyõzzön, ott volt a keresztény
hite. S ez az istváni örökség, amelyet ma
hasonlóképpen kell, hogy érvényesítsünk
az országban, sajnos egy kicsit elveszett
már. Elveszett, mert gyermekeink legfeljebb a káromkodásból ismerik Isten
nevét, fiataljaink többsége a teste körül
Az ünnepség pillanatai

2009. SZEPTEMBER
forog, a felnõttek saját kényelmük
munkálásával vannak elfoglalva, a
családjainkat szétverték, szétesetek,
az ország egysége bizony megsemmisül a fölösleges és buta pártharcok következtében. Ezért úgy gondolom, hogy vissza lehetne állítani
õsi magyar himnuszunknak eredeti
szövegét, amelyet az elmúlt rendszer kényszere miatt változtattak
meg, és azt énekelhetnénk ebben:
„Magyarországról, romlott hazánkról, ne feledkezzél el.” Romlott lett
hazánk, mert nem azt követte, amit
István felmutatott neki. Ám azért
van remény! Nem reménytelenül állok itt, hiszen éppen azért ünnepeljük Szent István királyunkat, mert
azt akarjuk, hogy szemünk elõtt az
õ példája legyen, és õt követve, ma
is úgy, mint egykor, kivezessük hazánkat a válságból, a nehézségbõl, a
bajból, és igazi néppé tegyük. Azzal
tudta országunkat fölemelni, naggyá
tenni sõt dicsõvé tenni, hogy kereszténnyé tette, és éppen ezért
Szent István öröksége az: magyarnak és kereszténynek lenni egyet jelent, vagy fordítva is mondhatnánk: kereszténynek lenni és magyarnak lenni egyet jelent. És ezért
a kereszt az, amely megment bennünket. Az a kereszt, amely ott van
címerünk legtetején, a magyar korona tetején. Koronánk, amely
nemzeti létünknek jelképe, az öszszetartozásnak a jelképe. Igaz, a történelem során megdõlt az a kereszt,
sokan akarták letörni, de csak megdõlt, de nem tört le, és mert nem
tört le, ezért nem kell elvesztenünk
a reményünket, mert ez azt mutatja, hogy Jézus keresztjében ott lehet
a reménységünk. Ha azt követjük,

KÖZÉLET
amit Szent István mondott, akkor
magyarok és keresztények leszünk,
és akkor újra naggyá és dicsõvé válik az ország. Újra elindulhat azon
az úton, amely fölemeli a nemzetet,
és újra Európa egyik gyöngyszemévé teszi. Rajtunk múlik, nem másokon, nem a szomszédokon, bárhogy is acsarkodnak ellenünk, nem
az Európai Unión, hanem csak és
kizárólag rajtunk. Akik itt vagyunk,
például, rajtunk múlik, hogy képesek vagyunk-e Szent István örökségét szívünkbe fogadni és teljesíteni,
képesek vagyunk-e arra, hogy magyarként éljünk, itt, Európa közepén. Nem úgy meghatározva magunkat , hogy milyenek vagyunk a
többi néppel szemben, hanem úgy,
hogy milyenek vagyunk István
örökségét követve. Szent István szobra ott áll a budai várban, a Mátyástemplom mellett, a Halászbástya
elõtt. Büszkén ül a lován, mert tudja,
hogy azt, amit õ tett, az büszkeségre
ad jogot. Azonban csak akkor sorakozhatunk fel mögéje, akkor lehetünk mi is büszkék magyarságunkra,
ha azt tesszük, amit õ tett: Igaz magyarként és igaz keresztényként
élünk ebben a világban. Adja az Isten, hogy mindannyian, minden igaz
magyar megértse azt, amit mond,
amit üzen így ezer év távlatából is, és
azt követve naggyá és dicsõvé váljék
újra édes, magyar hazánk.
A beszéd után Karácsondi Mihály megáldotta az új kenyeret, majd a
Bagi Nyugdíjas Egyesület vegyes kara aratódalokat énekelt. Végül a
Muharay Népi Együttes mûsorát
láthattuk „Sokat arattam a nyáron”
címmel, amelynek koreográfusa
Iglói Éva volt.
-kr-
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Kedves szülõk,
kedves Focisták
és Barátaink!
Örömmel tudatjuk, hogy nagy sikerrel zajlottak a „fair play fociprojekt” keretein belül a nyári focitáboraink a
Velencei-tónál.
Mindkét turnusban volt egy-egy segítõm, az elsõben Bajcsy Gábor, a másodikban Nabil Switzer segédkezett, köszönöm a
munkájukat.
Sajnos a fóti és domonyi gyerekek táborozása alatt sokat esett az esõ, de a
bagiak és ikladiak szerencsésebbek voltak,
délutánonként mindig fürödhettünk az átmelegedett tóban.
Mindkét táborban hasonlóak voltak a
programok. Minden napnak volt egy mottója (pl.: õszinteség, barátság, kitartás, egység, megbocsátás), és mindenkinek arra kellett törekednie, hogy aznapi cselekedetei
minél jobban megközelítsék a mottóban kijelölt viselkedési kívánalmat, és így példát
mutassanak egymásnak
Természetesen fociedzések és meccsek
is zajlottak mindennap. Szerveztünk még
csocsó-bajnokságot, playstation tornát és
éjszakai bátorság próbát is. Továbbá vízibicikliztünk sõt, a helyi 4 csillagos Velence
Resort&Spa-ban engedményes áron használhattuk az élményfürdõt is. A második
táborban, Gáspár Évának köszönhetõen,
játékosaink foci-tortákat is készíthettek,
süthettek.
Remélem, igazi, maradandó élményt sikerült szereznünk az összes résztvevõnek.
Külön köszönetet szeretnék mondani a
segítségért a bagi önkormányzatnak, az Egység a Különféleségben Alapítványnak, a
Mindent Domonyért Alapítványnak, a bagi
Bonifác Alapítványnak, a Bagi, Fóti és Domonyi Családsegítõ Szolgálatnak, a Liget
Campingnek, a Velence Resort&pa létesítménynek és Varga Attilának, Pálinkás Attilának, Varga Csabának, Juhász Imrének, Horváth Zsoltnak, Deák Mártának? Mayer Péternek, az Ecker családnak, Furugh Switzernek, Újvári Brigittának és Závodszki Pistának a gyermekek szállításáért.
Amennyiben kihagytam volna valakit a
felsorolásból, már most elnézést kérek érte.
Farkas Gábor táborvezetõ

A VELENCEI TÁBOR BAGI RÉSZTVEVÕI:
Bobál Martin
Cserni Bálint
Újvári Márk
Szlucska Gellért
Berki Krisztián
Szénási Richárd
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A malmot
a 60-as években
államosították

Felsõ sor: Martin Gyula, Faska Erzsébet, Faska Aranka, Faska Margit. Ülnek: Faska Ferenc és felesége.

„Itt élek Bagon, ide köt a szívem”...
BESZÉLGETÉS NAGYNÉ MARTIN ERZSÉBETTEL, A HELYETTES KÁNTORRAL
lom orgonáját. Annyira tetszett a kántornak és Bányai László atyának a játékom, hogy másnap, vasárnap már én
játszottam a diákmisén. Azóta is helyettesíthetek a helybéli és környékünkön lévõ települések templomaiban.
Büszkén kijelenthetem, hogy keletrõl
nyugatra haladva (az ország határain
belül és kívül is) Csíkszentlélektõl
Münchenig megszólaltathattam nagyon sok orgonát, és Beethoven Isten
dicsérete címû mûvét is eljátszhattam a
hívek és a magam örömére.
Mátraházán egyszer, amikor ott nyaraltam 3 hétig, fölfedeztem egy régi katolikus templomot, amelyiknek csodás
orgonája volt. Megtudtam azonban,
hogy épp nincs kántorunk, s én akkor
felajánlottam, hogy amíg ott vagyok, szívesen játszom a szentmiséken. Mindezt
az atya és a hívek nagy örömmel fogadták. Ez az élmény kedves emlékként él
bennem azóta is.

“

– Kérlek, mesélj magadról és családodról!
– Édesanyám, Faska Erzsébet õsi bagi lakos, aki az utolsó bagi molnárnak, Faska
Ferencnek volt a lánya. Édesapám, Martin Gyula Mosonmagyaróvárról származott, okleveles gazdatiszt volt. Sajnos a II.
világháború elején az életét vesztette, amikor én még csak másfél hónapos csecsemõ voltam. Magyaróvári nagyszüleim
ezért nagyon ragaszkodtak hozzám, így
egy-egy évben sok idõt töltöttem el náluk.
Az általános iskolát Bagon végeztem.
Utána gyors- és gépíró szakképesítéssel a
Ganz-Mávagnál helyezkedtem el adminisztrátorként. A munka mellett esti iskolában megszereztem az érettségit.
Mivel már 4 és fél éves korom óta tanultam zongorázni, igen megkedveltem
a zenét, ezért ezen a téren is tovább szerettem volna magam képezni. Amikor
Bagon megnyílt a 60-as évek végén a
mûvelõdési házban a zeneiskola, azonnal
beiratkoztam. Itt 3 év alatt sikerült letenni 7 év zenei képzési anyagát.
– Hogyan kerültél kapcsolatba a
templomunk orgonájával?
– 1971-ben – Rákóczi Katalin kántor biztatására – lehetõségem nyílt
megszólaltatni a bagi katolikus temp-

1976-ban házasságot kötöttem Nagy
Lászlóval, s hamarosan megszülettek a fiaink, László és Gergely.
Itt élek Bagon, ide köt a szívem. Ha
pedig szükség van rám, még mindig
örömmel játszom a miséken templomunk különleges, nagy regiszterû, 3
manuálos orgonáján.
– Mesélj kérlek, nagyapádról is, az
utolsó bagi molnárról.
Nagyapám, Faska Ferenc már 1892
elõtt is bérelte a bagi malmot, amelyet
késõbb megvásárolt. Az Egres-patak vizét felduzzasztották, így kialakult egy
elég nagy kiterjedésû tó, a Jégtermelõ-tó
(régen abból vágták a jeget a háztartásoknak), amely a mai üzletház és a mûvelõdési ház területén volt. A tavat – egyegy zsilippel – minden reggel „kinyitotta” és minden este zárta a nagyapám.
Amikor kinyitotta a zsilipet, a tóból megindult a víz a Honvéd utca, Patak utca
irányába a malom felé, amely a mai Hõ-

...A JÉGTERMELÕ-TÓ (RÉGEN ABBÓL VÁGTÁK
A JEGET A HÁZTARTÁSOKNAK), AMELY A MAI ÜZLETHÁZ ÉS A MÛVELÕDÉSI HÁZ TERÜLETÉN VOLT.
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ZENEOVI
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 gyermekek teljes
személyiségfejlõdésére pozitívan hat.
Természetesen a foglalkozásokon
a szülõk is részt vehetnek.
Helyszín és idõpont:
Bag, Arany János Általános Iskola,
hétfõ 16h
Az elsõ foglalkozás idõpontja:
2009. szeptember 7.
Nagy Emese

" OLVASÓNK ÍRTA

Szeretlek BAG

sök tere mellett állt. A malom mellett
mesterséges zuhatag volt, az hajtotta a
malomkereket. Igen finom lisztet õrölt a
nagyapám, az egész környékrõl ide hozták a gabonát õröltetni.
Sajnos a hatvanas évek elején államosították a malmot, és attól kezdve már
csak szecskavágás folyt benne. Végül
1969-ben lebontották az épületet, felszámolták a tavat is, az Egres-patakot pedig
másfelé vezették el a Galgába. Még abban az évben a nagyapám bele is halt a
malom elvesztése miatti bánatába.
– Úgy tudom, hogy van valami kötõdése a családodnak az 1848-49-es szabadságharchoz is.
– Igen, van. A dédapám, Faska Ferenc (1856-19249) barátjának nevezte
Lázár Lajos honvéd tüzér fõhadnagyot,
aki Lázár Vilmosnak, az Aradon kivégzett tábornokok egyikének volt az öccse.

– Hogy lehetséges ez?
– Mikor leverték a szabadságharcot, Lázár Lajost is elfogták, és õt is ki
akarták végezni Aradon, de egy éjszaka
sikerült megszöknie Lázár Vilmos segítségével. Álnéven és álruhában végül
Domonyvölgybe jutott. Itt tanító lett, s
szerencsére az üldözõi nem találtak rá.
Halála elõtt néhány évig Bagon lakott.
A malommal szemben kapott szállást,
de nálunk étkezett, a nap jó részét nálunk töltötte. Olyan jó barátságba került a dédapámmal, hogy amikor meghalt, a temetését is nagyapám fedezte
és rendezte Bagon.
– Úgy halottam, hogy édesanyád két
leánytestvére is jelentõs szerepet töltött
be Bag életében.
– Igen. Faska Margit 1926-tól
nyugdíjba vonulásáig közigazgatási irodatiszt volt az akkori bagi községházán. Mindenki szerette segítõkészségéért, a ma élõ idõsebb korosztály még
tisztelettel és szeretettel emlékszik rá.
Anyám másik testvére, Aranka
1939-tõl nyugdíjaztatásáig Bagon tanított a gyermekek és szüleik nagy örömére és tetszésére. Még engem is tanított, emlékszem szigorú volt, de igazságos és kiváló pedagógus.
Köszönöm ezt a több évszázadon átívelõ családi riportot, és kívánok Neked
és családodnak a továbbiakhoz jó egészséget és sok sikert.
B.F.K.

Megkérdezték tõlem, hogy
Minek tudok örülni?
Mire vagyok büszke?
Mit szeretek nagyon-nagyon?
Szeretem a régi iskolámat,
A tanárokat, kik tanítottak engem.
Szeretem a bagi embereket
Mire vagyok büszke?
Arra, hogy magyar vagyok.
Szeretem a virágokat a kertben.
Amikor nyílik az orgonavirág.
Szeretek élni, szeretek mindent,
amit csak lehet.
Az utcán, nekem suttog
a fehér akác.
Illatozik az akácfa virág.
A kertembõl látom az erdõt,
az égen úszó bárányfelhõt.
Nem tudom miért, de szeretlek BAG,
szeretlek nagyon.
Bálint Piroska

BABA-MAMA KLUB
Idén õsszel is várja
az óvodába még nem járó,
de a kortársak közösségét
már igénylõ
kisgyermekeket
Geizerné Péli Melinda
és Antalóczyné Kurucz Ágnes
óvó néni a bagi óvodába havonta
egy alkalommal egy kis közös játékra.
IDÕPONTOK:
szeptember 21.
október 26.
november 16.
A foglalkozások 16.30-kor
kezdõdnek.
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"# LABDARÚGÁS
R-PC PLANETT PEST MEGYEI I. OSZTÁLYÚ LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
2009/2010. ÉVI ÕSZI FORDULÓJÁNAK MÉRKÕZÉSEI
DÁTUM

IDÕPONT

szeptember 13. (vasárnap) 16.30
szeptember 19. (szombat)

16.00

szeptember 27. (vasárnap) 16.00
október 4. (vasárnap)

15.00

október 11. (vasárnap)

15.00

október 18. (vasárnap)

14.30

október 25. (szombat)

13.30

október 31. (szombat)

13.30

november 8. (vasárnap)

13.30

november 15. (vasárnap)

13.30

november 22. (vasárnap)

13.00

MÉRKÕZÉS

EREDMÉNY

$ ––
Örkény SE – Bagi TC '96
$ ––
Bagi TC '96 – Kerepesi LSE
$ ––
Bagi TC '96 – Veresegyház VSK $ ––
Tárnok KSK – Bagi TC '96
$ ––
Bagi TC '96 – Diósdi TC
$ ––
Újlengyel DSE – Bagi TC '96
$ ––
Bagi TC '96 – Felsõpakony-Ergofer $ ––
Pilisi LK-Legea – Bagi TC '96
$ ––
Bagi TC '96 – Gödöllõi Sport Klub $ ––
Hévízgyörk SC – Bagi TC '96
$ ––
Bagi TC '96 – Erdõkertes SE

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

IFI EREDMÉNY

$ –– $
$ –– $
$ –– $
$ –– $
$ –– $
$ –– $
$ –– $
$ –– $
$ –– $
$ –– $
$ –– $

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

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 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: 28/409-670
hétfõ, szerda, péntek: 14.00-19.00,
kedd, csütörtök: 8.00-13.00

SZERETETTEL VÁRJUK
KEDVES
MEGRENDELÕINKET!

ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT
! szeptember 5-6.: DR. DÓKA JÓZSEF Vácszentlászló, Kossuth u. 3.,
telefon: 06-30/270-6872
! szeptember 12-13.: DR. SZÕKE ZSOLT Kartal, Felszabadulás u.
197., telefon: 06-20/956-6529
! szeptember 19-20.: DR. NÉMETH MIHÁLY Aszód, Kossuth Lajos u.
62. telefon.: 06-30/275-4718
! szeptember 26-27.: DR. HUDÁK PÉTER Gödöllõ, Százszorszép u.
58. telefon.: 06-70/213-1961
! október 3-4.: DR. HAJDÚ PÁL Galgahévíz, Fõ u. 84. telefon.: 0630/475-1739
! október 10-11.: DR. MÁRTON JÁNOS Galgamácsa, Kiskút u. 62.,
telefon: 06-20/956-6529
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„A SZÁMÍTÓGÉP KAPU A VILÁGRA“
JÖJJÖN ÉS TANULJON!
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
A MENET PROGRAM KERETÉBEN,
ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT,

EZMEGAZ

2009. SZEPTEMBER

Önkéntesként Tusnádfürdõn

INGYENES INTERNET
ÉS SZÁMÍTÓGÉPKEZELÕI
TANFOLYAMOT SZERVEZ
BAGON!
SZEPTEMBER: 11. PÉNTEK, 12. SZOMBAT,
NAPONTA: 9-16 ÓRÁIG
A két egymást követõ napon tartandó
tanfolyam során a résztvevõ könnyedén
elsajátíthatja az Internet, az elektronikus levelezés,
valamint az ügyfélkapu használatával kapcsolatos
felhasználói szintû fogalmakat.

JELENTKEZÉS VALAMINT BÕVEBB INFORMÁCIÓ:
Meizner Sándor
Telefon: 06-20/418 - 1554
Küher Katalin MVA,
E-mail:kuherk@mva.hu
Telefon: 061/883-0817
A Miniszterelnöki Hivatal által meghirdetett program

%
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.

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

Közel két hetet töltöttem önkéntesként az erdélyi Tusnádfürdõn, a
Szent Ferenc Alapítvány egyik bentlakóotthonában. Már egy ideje figyelemmel kísértem Böjte Csaba ferences szerzetes nem
mindennapi tevékenykedését, amit a szegény sorsú gyerekek érdekében végez. Csaba testvér lelkes szervezésének köszönhetõ,
hogy 1994-ben elindulhatott Déván a „gyermekmentés”, azaz a rendkívül nehéz körülmények között élõ gyerekek befogadása, nevelése. S azóta, különbözõ adományokból,
felajánlásokból sorra épülnek az újabb otthonok. Ma már 15 bentlakóotthon és számos napköziotthon mûködik. Csaba testvér
nem egyszer hangoztatta, hogy nagy öröm
számára, ha az emberek nemcsak pénzüket,
hanem idejük egy részét is oda tudják szánni a gyerekre. Legyen az házkörüli munka,
meszelés, favágás, málnaszedés, kézmûves
foglalkozás, éneklés vagy épp, amire szükség
van az adott házban.
Budapesten a Déva-Vár-Körön (önkéntesesnek szervezett találkozón) kaptam
helyszínül Tusnádfürdõt, amely gyönyörû
természeti adottságokkal rendelkezik. A
bentlakóotthonban kb. 30 – zömében 3-10
éves – eleven gyermek fogadott, ahol
egyébként év közben közel 80-an vannak.
Egy-egy ilyen bentlakásos otthon úgy épül
fel, hogy van egy hátvezetõje, illetve nevelõi, akik gondoskodnak a gyerekek szellemi-lelki nevelésérõl. Egy nevelõ 10 különbözõ nemû és korú gyerekért felel, ezt nevezik egy családnak.
Munkám sokrétû volt, egy-két nap
alatt sikerült feltalálnom magam és átlátni
az ottani rendszert. Eligazításként annyit
mondtak, hogy figyeljem, hogy mikor miben kell segíteni. Így figyeltem. Aztán úgy
alakult, hogy reggeliztettem, mosogattam,
vasaltam a gyerekekkel, de kirándultunk,
énekeltünk, kézmûveskedtünk és beszélgettünk is sokat.
Ottlétem elsõ élménye a gyerekek rendkívüli közvetlensége és szeretetéhsége volt.
Még szinte alig ismertek, de már a kezemet
fogták és hívtak játszani, énekelni, sétálni.
Tapasztaltam nehézségeket is, például, hogy
a nevelõk eléggé leterheltek, hiszen a taka-

rítás (nyáron ez még intenzívebben igénybe
veszi õket) mellett kevés idejük és energiájuk marad a gyerekekkel való minõségi foglalkozásra. De mindezek mellett hálásak lehetnek a gyerekek, illetve a hozzátartozóik,
hogy bekerülve egy-egy ilyen otthonba, esélyt kapnak a normális életre.
S végül a közös étkezés egyik momentumát szeretném elmesélni, amely nekem
nagyon tanulságos volt. Hála az Úrnak, a
gyerekek bõségesen kaptak élelmet, napi 3
alkalommal, sõt sokszor még gyümölcsöt,
vagy egyéb desszertet is. Az viszont szabály,
hogy mindenki annyit szedjen, amennyit
meg bír enni, és amit kiszedett, azt meg kell
enni, mert ha nem, akármilyen finom is a
második fogás, nem ehet belõle.
Egy ilyen alkalommal esett meg a szívem egy kisfiú bánatos tekintetén, amikor
majdnem adtam neki a következõ fogást, és
határozottan rám szóltak a nevelõk, hogy
nem lehet. Hát igazuk volt. Ezt, azt hiszem,
megtanultam.
Ez egy egészen kicsi példa a mindennapjaikból, de szerintem elgondolkodtató
és megfontolandó arra nézve, hogy ne pazaroljunk, és örüljünk annak, hogy van mit
ennünk, még akkor is, ha az az adott esetben nem a kedvencünk…
Az alapítvány elérhetõsége:
www.devaigyerekek.hu
Nagy Emese

Fotó: Nagy Emese

A TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖKET
A MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI
ALAPÍTVÁNY BIZTOSÍTJA.

Fotó: Könczöl Rita

A képzett oktatóknak köszönhetõen a résztvevõ
garantáltan képes lesz a számítógép alapszintû
kezelésére, az Internet és az elektronikus levelezés
használatára, az érdeklõdési körének, igényeinek
megfelelõ oldalak megtalálására a világhálón.

