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Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja

L a tartalomból
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ElkElt az Első tElEk
ipari parkunkban

JóTéKoNysági bál

FeHéR JáNos

Tizenötödik alkalommal rendezett
jótékonysági bált óvódánk
alapítványa, hogy a bevételből
az intézményi munka feltételeit
javíthassa.

2010. decemberében Fehér János
iskolánk oktatója Arany János
Pedagógiai Díj kitüntetésben
részesült. Munkatársunk vele
beszélgetett.

2. oldal

l

4. oldal

A Bagon épülő ipari park első
beruházója és első telekvásárlója bagi
illetőségű vállalkozó.
Reméljük, pédáját sokan követik,
és mihamarabb jól működő ipari
parkkal fog rendelkezni
településünk.

Fotó: könczöl rita

A megvAlósulás első lépései

2011. január 12-én helyszíni szemlét tartott Bagon Mészáros Katalin a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelõségének munkatársa a
3-as számú fõút Bag-Domony-Aszód csomópontjában építendõ körforgalmú keresztezõdés engedélyezési eljárásának nyitányaként.
mészáros Katalin a pest megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelõségének nevében röviden összefoglalta, hogy hol tart most a körforgalom építésének ügye. A
Nemzeti infrastruktúra Fejlesztõ Zrt., mint építtetõ megbízásából eljáró pARTNeR mérnöki iroda Kft. tavaly novemberben tervdokumentáció kíséretében engedélyezési kérelmet
nyújtott be a körforgalom megépítésére az illetékes szakhatóságokhoz. Az engedélyek megszületése miatt kerül sor a mostani helyszíni szemlére, amelyre meghívást kaptak a szakhatóságok, a közmûtulajdonosok és kezelõk, közutak, magánutak
tulajdonosai és kezelõi, valamint az érintett és szomszédos in-

gatlantulajdonosok. A helyszíni szemle célja az építési engedéy feltételeinek megtárgyalása, a szakhatóságok széleskörû
tájékoztatása, az útépítéssel érintett és szomszédos ingatlanok
tulajdonosainak tájékoztatása. A körforgalom építése során a
környezõ földrészekbõl minden valószínûség szerint igénybe
kell venni, ha a tulajdonosokkal errõl nem tudnak megegyezni, akkor a Közigazgatási Hivatal engedélyezheti a közérdek
céljából történõ kisajátítást. ám az építés megkezdése elõtt az
érintett területek feletti tulajdonjogot vásárlás, vagy jogerõs
kisajátítási eljárással meg kell szereznie a kivitelezõnek.
ezek után mészáros Katalin felkérte a pARTNeR mérnöki iroda Kft. képviselõjét, hogy ismertesse a terveket, aki
ezt meg is tette, majd válaszolt a felmerült kérdésekre, illetve benyújtotta azokat a dokumentumokat, melyek eddig
még hiányoztak.
mészáros Katalin végezetül tájékoztatta a megjelenteket,
hogy e helyszíni szemle után a szakhatóság dönteni fog az
engedélyezésrõl.
-kr-
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Úgy látszik Giczi úrban tovább
él a könyvgyógyító akarat, lendület, mert a múlt év decemberében
az óvodánknak ajánlotta fel segítségét a javításra szoruló könyveink
helyrehozására. Az óvoda a gyermekekért Alapítvány
szívesen fogadta ezt, és „beutalta” könyvbetegeit giczi úr
klinikájára. mi tagadás nagyon rájuk fért már a kezelés,
mert a folytonos használat bizony megviselte szakmai és
mesekönyveinket is. volt több is olyan köztük, mely lap-

2011. FebRuáR

jaira esett szét egyrészt a használat,
másrészt a rosszul megválasztott,
vagy rosszul végzett könyvkötési
technológia miatt. Száz szónak is egy
a vége: a könyvklinikát 107 „beteg”
hagyta el gyógyultan. Ez a „fõorvos úrnak” 133 óra közösségi munkát jelentett. Munkabére: egy a segítõ munkát megköszönõ újévi lap, és most ez az újságcikk.
ÓvodaaGyermekekértAlapítványnevében
TábikAndrásné

könyvklinika
az óvodában is

15. AlApíTváNyi bál AZ ovisoKéRT
A hagyományoknak megfelelõen idén is január
utolsó hétvégéjén került megrendezésre a község
óvodájának támogatását célzó alapítványi bál a
Dózsa György Mûvelõdési Házban.
engedjék meg nekem, hogy olyan ember hangján írjam
meg ezt a rövidke tudósítást, mint aki az óvodához tartozik. gyerekként magam is ide jártam, édesanyám a mai napig itt végzi nevelõ munkáját, sokszor látogatom meg most is
az intézményt; ezeket a bálokat pedig évrõl-évre semmi pénzért ki nem hagynám, hiszen minden alkalommal nagyszerû
szórakozást jelentenek.
A kedves vendégek az utóbbi pár évben sajnos rendre egyre kisebb számban érkeznek, remélhetõleg a
gazdasági válság lecsengésével a következõ esztendõkben majd ismét többen leszünk, hiszen itt a finom vacsora, a jó hangulat, a kiváló muzsika mindig garantált. Az óvoda
szempontjából persze ez azért is fontos
lenne, mert több vendég több befolyó támogatást jelent, a pénzt pedig minden
esetben a gyerekek újabb eszközökkel történõ fejlesztésére, környezetük még szebbé
formálására fordítja az intézmény.
Januárban változás történt az óvoda a gyermekekért Alapítvány vezetõségében, az elnök LukácsJudit,
az alapítvány tagjai pedig Kajáriné Gurzó Anikó és Halász
Zsuzsanna anyukák lesznek a következõkben. ennek a bálnak

a tombolahúzás izgalmas
pillanatai és a nyeremények

a megszervezése Tábik
Andrásné óvodavezetõ helyettes mellett már az õ érdemük is volt.
Újdonságot jelentett, hogy
idén a talpalávalót a Calypso
Zenekar szolgáltatta, mégpedig
olyan kiválóan, hogy az asztalok több alkalommal is kiürültek, a tánctér pedig teljesen megtelt. Kis
túlzással a jelenlévõk a beszélgetést szinte csak a vacsora és a
rövid pihenõk idejére korlátozták. Az elmaradhatatlan mûsort az est elején négy standard- táncos fiatal produkciója jelentette. sokan hiányolták az óvónõk által elõadott humoros
meséket, a tervek szerint forgó rendszerben évente mást láthatnak majd a vendégek, egyszer az óvó néniket, másszor a
muharay együttes táncosait, vagy éppen standard táncokat.
ismét rengeteg felajánlás érkezett a helyi és környékbeli
cégektõl, vállalkozóktól, magánszemélyektõl – melyeket ezúton is Nagyon szépen köszönünk! – így mindenki izgatottan
várta a tombolát. A jócskán hajnalba nyúló húzás végén fõnyereményként egy wellness – hétvégének örülhetett a szerencsés nyertes.
Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát, és legközelebb is megtisztel bennünket jelenlétével!
GeizerAndrea
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A malomkörzéstõl a szélmalomig

mivel néphagyományõrzõ óvoda vagyunk, megpróbáltuk ezen õsi mesterség és tevékenység egy-egy szeletét megmutatni gyerekeinknek.
A kezdetek. beszélgetés – ki látott
már malmot, mit csinálnak ott, és miért?
Képeskönyvek nézegetése, sok-sok magyarázattal. internetrõl kinyomtatott képek kifüggesztése, megfigyelése. vajon
hogyan fordítják el szélirányba a tetõt a
vitorlákkal? építsünk malmot, jött az ötlet. De hogyan? ismét számítógép és
könyvtárazás, na meg saját gyermek mûszaki vénájának kamatoztatása, és lõn,
kész a malom. Kipróbáltuk, forog a kerék, önthetõ bele a búza is. Apropó, búza. Kéznél volt a rézmozsár, közösen törtünk, szitáltunk, rostáltunk. ezután kóstoltunk – mindent. búzát, korpát, lisztet.
és minden ízlett, hiszen mi csináltuk.
Azután kell nekünk egy kocsi is, amivel a malomba szállíthatjuk a gabonát. ismét saját gyermek – ezúttal a dajka nénié. elkészült a kocsi, lehetett tologatni,
nemcsak a búzát, hanem még egymást is.
De jó is lenne, megnézni élõben egy
malom mûködését! mivel tél van, rossz
az idõ és itt a válság, maradt a videó kazetta. Amit egyébként egy szülõ szerzett
meg nekünk a gödöllõi könyvtárból.
megnéztük, csodáltuk; ott a malom, forog, kattog, õröl. Közben tanultuk a da-

Fotó: Geizer andrea

Vajon mit tud a ma óvodása a
malmokról, a molnár munkájáról? Mond-e neki valamit a malomkörzés azon kívül, hogy az
egy tornagyakorlat? Mit utánzunk vele?

lokat, mondókákat, játékokat. mondtuk
a mosdón, öltözés közben, játék alatt.
Csak úgy is, mert jólesett. egyre több új
szó jelent meg beszédünkben – garat, vitorlázat, szelelés stb.
Készítettünk agyagból malmokat,
molnárt, zsákot. Kiégettük, megcsodáltuk õket. Rajzoltunk malmokat, megszórtuk a képet liszttel, korpával, mákkal. Amikor mindennel elkészültünk,
egy nap felöltöztünk népviseletbe, és
megmutattuk az óvó néniknek, mennyi
mindent tudunk a malmokról. A lányok
pogácsát sütöttek – igazit! – nagyon finom lett, mindenki ehetett belõle.
olyan sok volt, hogy még másnapra is
jutott. A fiúk felszedték a búzát kis zsákokba, vittük együtt a malomba õröltetni, ahol már várt bennünket a molnár.
Amíg járt a malom, õrölte az igazából a

garatba öntött búzánkat, énekeltünk,
játszottunk. Hazafelé már a lisztet toltuk
képzeletbeli kis házunkba. itt a kisült
pogácsa fogadta a munkában elfáradt
gyerekeket. még egy mese szereplõi is
elõbújtak a búzászsákból, hogy evés közben elmeséljék, miért a kenyér a legfinomabb falat.
Nem túlzok, ha azt mondom, mindenkit magával ragadott a téma, a játék,
a közös készülõdés varázsa. Amikor egy
hét múlva szét kellett szedni a malmunkat (mivel nem fértünk el tõle rendesen), sajnálkoztak miatta a gyerekek; de
már elõre nézve kitalálták, hogy tavasszal
várat építsünk vizesárokkal, felvonóval,
ágyúval, udvari bohóccal.
GeizernéPéliMelinda
süni csoport

Fotó: könczöl rita

Galéria a méhecskés
csoportban
Tóth Csabáné Ildikó óvó néni
az elmúlt négy évben a bagi
önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának külsős tagjaként dolgozott.
Munkájáért járó tiszteletdíjat
óvodánknak ajánlotta fel.
A felajánlott összegből készült
el ez a szép galéria, amit nagy
örömmel vettek birtokba
a gyerekek. Köszönjük neki!
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„JóT TeNNi, JóT CseleKeDNi
AKARTAm AZ embeReKéRT”

B.F.K.: Kérlek, mesélj valamit a gyermekkorodról, szüleidrõl, iskoláidról,
hogy az olvasók jobban megismerhessenek ezen a téren is.
F.J.: 1949. augusztus 29-én születtem Jászladányon. édesapám iparosember, cipész volt, de az 1960-as évek elejétõl más munkakörbe kényszerült.
egyszerû fizikai munkásként ment
nyugdíjba. édesanyám otthon, a háztartásban dolgozott. egy öcsém van, aki
kereskedelemmel foglalkozik.
Az általános iskola után a jászapáti
gimnáziumban érettségiztem. 1971-ben
behívtak sorkatonai szolgálatra. itt kultúrmunka instruktor lettem, vagyis több
századnak én szerveztem a kulturális és
sporttevékenységét. A fõnököm egy alezredes, jó parancsnok, kiváló vezetõ
volt, nagyon tudott az emberekkel bánni. Az õ hatására is igyekeztem jó programokat szervezni katonatársaimnak.
volt filmvetítés, színházlátogatás, kulturális- és sportvetélkedõ, mesemondó
verseny és egyéb rendezvény.
voltaképp ekkor érlelõdött meg
bennem, hogy a továbbiakban emberekkel szeretnék foglalkozni. Jót tenni,
jót cselekedni akartam az emberkért. ez
a foglalkozás tetszett igazán. ezért már
a katonaság alatt jelentkeztem a bárczi
gusztáv gyógypedagógiai Tanárképzõ
Fõiskola levelezõ tagozatára. A fõiskolán az oligofrénpedagógia-logopédia
szakot választottam.
itt ismerkedtem meg feleségemmel,
CsikósZsuzsannával, akivel egy tanulócsoportba kerültem. együtt végeztünk
és azóta is együtt vagyunk. Õ logopédusként dolgozott, már nyugdíjas. Három gyermekünk van. Az idõsebb fiam
Gábor, õ számítástechnikával foglalkozó vállalkozó, Ákos fiam ügyvéd, Krisztina lányom pedig pedagógus pályára

Fotó: archív

A tanár urat azért kerestem
meg, mert 2010 decemberében áldozatos és több évtizedes eredményes gyógypedagógiai munkásságáért Pest Megye Önkormányzata Arany János Pedagógiai Díj kitüntetésben részesítette.

Fehér János két éve elballagott osztályával

készült. Angol szakon végzett, kiegészítette ezt egy gazdasági fõiskolával. Jelenleg az iparkamaránál dolgozik.
már három unokánk is van, négy,
hat és tizenhárom évesek.
B.F.K.: Hogy kerültél ide Bagra?
F.J.: A fõiskolán levelezõ tagozaton
tanultam, így már a katonaságtól való
leszerelés után igyekeztem megfelelõ
munkakörbe elhelyezkedni. szerettem
volna iskolában dolgozni, tanítani, az
addigi ismereteimet bõvíteni. így kerültem bagra 1974 februárjában. Az iskolában már mûködött két pedagógiai
csoport alsó tagozatos gyermekekkel.
ezekbe az osztályokba fõleg cigány tanulók jártak, nehéz sorsú, hátrányos és
veszélyeztetett helyzetû gyerekek. Úgy
éreztem, hogy a velük való foglalkozás
fokozott felkészülést igényel.
w 1984-ben elvégeztem egy gyermek- és ifjúságvédelmi alaptanfolyamot.
w 1987-ben a gyer mek vé del mi
munkaközösség-vezetõk speciális tanfolyamát
w 1989-ben gyermekvédelmi komplex tanfolyamot.

ezek a tanfolyamok felkészültebbé
tettek. Nagyobb rálátásom lett arra,
hogy hogyan lehet segíteni, eredményesebbé, érdekesebbé tenni a cigány
gyerekek iskolai munkáját. Jó irányba
terelgetni, bizonyos mértékben befolyásolni a családok életét. A szülõkkel,
gyerekekkel való közvetlen kapcsolatot mindig nagyon fontosnak tartottam. A gyakori családlátogatások nagyon sokat jelentettek nekem. A másfajta szokások, hagyományok, normák, értékek, életvitel megismerése
egy hosszú folyamat. ehhez kellenek a
sûrû találkozások, a közös örömök,
együttérzés a bajban, nehéz helyzetben, a mindennapi segítõ szándék vagy
konkrét segítség, hasznos tanács a bizonytalan helyzetben és még sok
egyéb. Úgy érzem, az évek során az iskolába járó gyerekekkel, szülõkkel,
családokkal sikerült jó kapcsolatot kialakítani. bizalommal fordulnak hozzám. elfogadtak. szerencsésnek mondhatom magam
büszke vagyok azokra a volt cigány
tanítványaimra, akik kitartással, szorgalommal – nehéz sorsuk és helyzetük el-

“
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A gyAkori csAládlátogAtások nAgyon sokAt
jelentettek nekem. A másfAjtA szokások, hAgyományok, normák, ér tékek, élet vitel megismerése egy hos szú fo lyA mAt. eh hez kellenek A
sûrû tAlálkozások, A közös örömök, együttérzés A bAjbAn, nehéz helyzetben, A mindennApi
se gí tõ szán dék vAgy konk rét s e gít ség,
hAsz nos tA nács A bi zony tA lAn helyzetben
és még sok egyéb...

lenére is – szakmát tanultak vagy folyamatos becsületes munkával jelenleg is
megállják a helyüket.
B.F.K.: Gondolom, azért van különbség a régebbi és a mostani gyerekek
és sorsuk között.
F.J.: meg kell mondanom, hogy
teljesen más volt a cigányság helyzete a
rendszerváltás elõtt. Régen a legszerencsétlenebb sorsú cigány ember is
dolgozott a teleprõl, mert dolgoznia
kellett. utcaseprõként, segédmunkásként, betanított munkásként a legkülönbözõbb helyeken, még budapesten

is dolgoztak. Azt mondják, akkor kiszámítható volt az életük, mert rendes
és rendszeres jövedelmük volt. Az állam munkalehetõségeket biztosított.
ez a rendszerváltás után megszûnt.
Alig van rendszeres munkajövedelemmel rendelkezõ család a telepen. A fõ
megélhetési forrás sajnos az, amit a
szülõ a gyermeke után kap.
A gyerekek számára az a legfontosabb és legmeghatározóbb, amit közvetlen környezetében tapasztal. A szocializáció elsõdleges színtere mindig is
a család volt. mára a családok életvitele sokszor rossz irányba változik. A jó hagyományok, a
becsülendõ értékek odaveszhetnek. A szûkebb és a
tágabb környezet negatív
határait látjuk, tapasztaljuk
tanulóink napi viselkedésein, munkához való viszonyán. egyre több olyan nehezen kezelhetõ gyerekkel
találkozunk, akik az alapvetõ együttélési szabályokat
sem tartják be, kötelességeiket nem teljesítik, mások
jogait semmibe veszik, sajnos közösségi befolyásuk is
erõs lehet. Az elõbbiek bizony már évek óta tapasztalhatók. Nekünk ezekre is
folyamatosan keresni kell a
szakmai megoldásokat. ebben segítségünkre lehetnek
azok a telepen élõ becsületes, dolgos, jó szándékú emberek, akik felelõsen gondolkodnak. gyermekeik jövõje szempontjából fontosnak tartják az iskolát és számíthatunk segítségükre.

B.F.K.: Hogyan áll a továbbtanulásuk a telepi gyerekeknek?
F.J.: egyre több tanulónk fejezi be
eredményesen az általános iskolai tanulmányait, sõt sikeresen felvételiznek a
szakiskolába. legtöbbször azonban lemorzsolódnak. ennek többféle oka lehet:
a továbbtanulás költségeit a szülõ nem
tudja biztosítani, túl hosszúnak tûnik a
2-4 éves képzés, a rendszeres iskolába
járással is lehet gond, vagy éppen a korai családalapítás miatt szakad meg a tanulmányi munka. ezek sajnálatos, szomorú dolgok, mert az iskolából kimaradó fiatalok könnyen elkallódnak, életük
rossz irányba terelõdik. Talán a rövidebb
képzési idõ, a célirányosabb szakmai felkészítés megoldást jelenthetne.
Tanulóink közel tíz éve sikeresen
pályáznak a magyarországi Cigányokért
Közalapítvány által meghirdetett tanulmányi ösztöndíjra. sajnos az utóbbi
idõkben a pályázati feltételek úgy változtak, hogy kevesebb tanuló, kisebb
összeget kaphat sikeres pályázat esetén.
B.F.K.: A te munkádat nem csak a
falu értékeli. Pest Megye Önkormányzata tevékenységed elismeréseként
Arany János Pedagógiai Díjjal tüntetett ki, amihez szívbõl gratulálunk.
Kérlek mondj még valamit céljaidról,
terveidről!Távoli célok, tervek?
F.J.: még szeretnék dolgozni a következõ években is. Abban pedig reménykedem, hogy lesznek majd olyan képzési
formák, amelyek belátható idõn belül
hasznosítható szakmai ismeretekhez juttatják majd a tanulni vágyó fiataljainkat.
B.F.K.: A Bagi Hírlap és magam nevében kívánok ehhez jó egészséget, kitartást és sok sikert! Köszönjük hálásan az
eddigi és a további értékes munkádat.
B.F.K.
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Gödörbe ásták el
a herendi
porcelánt...
A gödöllõi Rendõrkapitányság Felderítõ osztálya lopás
bûntett megalapozott gyanúja miatt eljárást folytat ismeretlen tettes ellen, aki 2011.
01. 07-én a délelõtti órákban
gödöllõ, szabadság úton lévõ aluljáróban egy gödöllõi
hölgy kezébõl táskáját kitépte, benne személyes irataival,
készpénzével együtt.
A széleskörû nyomozás
eredményeként látókörbe került R. R. 22 éves bagi fiatalember, aki gyanúsítottkénti
kihallgatása során beismerte,
hogy a rablást õ követte el. A
nyomozás során az elkövetõi
kör szélesedett, további két
fõvel kapcsolatban merült
fel, hogy Aszód környékén
boltbetöréseket és gépjármû
feltöréseket követtek el. H.
Cs. 20 éves és l. l. 21 éves
bagi lakosok kihallgatásuk
során ezidáig 9 gépkocsi feltörést, 2 családi ház betörést,
1 italbolt betörést és 1 vasúton történt alkalmi lopás elkövetését ismerték el.
Az adatgyûjtés során orgazdaként került a rendõrség
látókörébe l. l. 49 éves bagi
lakos, akinél a házkutatás során a lakás kamra helyiségében a mûanyag padló alatti
döngölt földben, 60 cm mélyen elásva került feltalálásra
több százezer forintot érõ,
egyedi herendi, hollókõi,
zsolnay-porcelánkészletek,
kristálypoharak, sakk készlet.
A rendõrség a felkutatott
tárgyak beazonosítását megkezdte.

közélEt
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A NyugDíJAsoK
sZilvesZTeRi mulATságA
2011. január 8-án tartottuk meg
mi, „idõtállóak” a szilveszteri mulatságunkat, melyre közel 120-an
össze is jöttünk.
A jó hangulatot az alábbi mûsorral alapoztuk meg:
1. Baczoniné Felszeghy Katalin szakály éva élet és halál címû kedves versét
adta elõ;
2. HalászTibor a szép esténk lesz, ha
egyszer majd megöregszünk kezdetû dal
feldolgozását énekelte el;
3. Basa Panka egy színes népdalcsokorral szórakoztatta a jelenlévõket;
4. egy Hacsek és sajó humoreszket
adott elõ Halász Tibor, Tóth Pál István
és TóthGábor;
5. Az ördög címmel nagy tetszést
arató humoros és ízes népi játékot adott
elõ Aszódi Ferenc, Baczoniné Felszeghy
Katalin, Kovácsné Angyélka és B. Nagy
Sándor;
6. A nyugdíjas kórus paródiájával
zárult a nagy sikerû mûsor.
A finom vacsora után rázendített az
egyesületünk zenekara, és mi mindannyian – korunkat meghazudtolva – táncra perdültünk, mit sem törõdve öreg

izületeink tiltakozásával. A tombolák
kisorsolására 10 órakor került sor. igazán értékes és szép ajándékokat vihettek
haza a nyertesek. A fõnyeremény idén
Lengyel Júlia (zsüllen) munkácsy Nívódíjas festõmûvésznõnk 2 gyönyörû képe
és Kapu Lajos csodálatos kovácsoltvas
virágtartója lett.
mivel „idõtállóak” ugyan vagyunk,
de a késõi lefekvés már nem az erõs oldalunk, ezért 11 órakor tartottuk meg az
„újévi” pezsgõbontást, de aztán folytatódott a mulatság, és a kitartóbbak hajnalig
táncoltak.
Köszönjük a rendezõknek, a szereplõknek és a zenekarunknak ezt a felhõtlen, vidám estét, amellyel feledtetni tudták velünk minden lelki és testi fájdalmunkat, és így megint értékesnek, erõsnek
és egészségesnek érezhettük magunkat.
Köszönjük az alábbi szponzorainknak is, hogy felajánlásaikkal hozzájárultak az est sikeréhez: a generációs patikának, a papír- és irószerboltnak, a 100 Forintos boltnak, a Fanatixnak, az árvácskás áginak, a vA-sZil Kft-nek, lengyel
Júliának és Kapu lajosnak.
BaczoninéFelszeghyKatalin

9 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, csütör tök: 12-16-ig,
péntek: 8-11-ig (pénteken csak páratlan héten rendel)
nappali, éjszakai és hét végi 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
állatorvosi ügyeleti szolgálat

w február 12-13.: dr. némEth mihály Aszód, kossuth lajos u. 62. telefon.: 06-30/275-4718
w február 19-20.: dr. hudák pétEr gödöllõ, százszorszép u. 58. telefon.: 06-70/213-1961
w február 26–27.: dr. márton János galgamácsa, kiskút u. 62., telefon: 06-20/956-6529
w március 5-6.: dr. szőkE zsolt kartal, felszabadulás u. 197., telefon: 06-20/956-6529
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kérjük a t. lakosságot,
amennyibe kóbor kutyát lát, észlel,
az alábbi telefonszámon
közvetlenül bejelentheti:

sipos JózsEF,
EbrEndész, állatmEntő,
Ebfarm állatotthon vezetõje
(2115 vácszentlászló, Erõ u. 75.)

+36-20-203-23-59

traFFipaX ElőrEJElzés
2011. FEbruár hónap
12. 08.00.–17.00. Dány (akció)
13. 08.00.–17.00. Gödöllő
14. 08.00.–17.00. Gödöllő
15. 08.00.–17.00. Gödöllő
16. 08.00.–17.00 Gödöllő
17. 08.00.–17.00. Gödöllő
18. 08.00.–17.00. Pécel
19. 08.00.–17.00. Pécel
20. 08.00.–17.00. Dány
21. 08.00.–17.00. Kistarcsa
22. 08.00.–17.00. Gödöllő belterület
23. 08.00.–17.00. Gödöllő belterület
24. 08.00.–17.00. Gödöllő belterület
25. 08.00.–17.00. Gödöllő belterület
26. 08.00.–17.00. Gödöllő belterület
27. 08.00.–17.00. Pécel belterület
28. 08.00.–17.00. Kistarcsa belter.

q
TÓTH GÁBOR

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
képviselõi fogadóórák:
Tura, Tabán u. 42.
minden hónap utolsó péntek
16-18 óráig, vagy
Bag, Szent Imre u. 52.
(Polgármesteri Hivatal)
minden hét csütörtök délelőtt.
bejelentkezés, előzetes
időpontegyeztetés szükséges.

( impresszum
kiadó: bag nagyközség önkormányzatának
oktatási, kulturális és sportbizottsága
szerkesztõk: könczöl rita, baczoniné
felszeghy katalin, szabados tamás.
nyomdai munkák, elõkészítés: rosental kft.
megjelenik: 500 példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu

a hónap mEséJE

Ebben a hónapban Begidsan Malinda a Hónap meséje sorozat keretében a didergő királyről
mesélt a gyerekeknek. Sok-sok kisgyerek figyelte őt nagy érdeklődéssel, majd valamennyien
készítettek koronát Bakonyiné Dobos Ilike óvó nénivel vezetésével. A jövő hónapban folytatódik a sorozat 2011. február 28-án hétfőn 17 órai kezdettel a Hamupipőke című mesét
láthatják a gyerekek.

Elkezdõdött a foglalkoztatás
a Befogadó Munkahely Programban
Fontos mérföldkõhöz érkezett január elején a befogadó munkahely program, amikor
az elsõ 5 projektrésztvevõ elhelyezkedett a mûvészetek Háza gödöllõ intézményében. A három fõ recepciós, egy fõ irodai asszisztens és egy fõ fénytechnikus már a felújított épületben kezdte meg munkáját.
„A munkába állás indulásakor nagy rugalmasságra volt szükség mind a projektrésztvevõk, mind a menedzsment részérõl" - mondta el Czompó Anita projektvezetõ.
„A mûvészetek Háza gödöllõ európai uniós elnökséggel kapcsolatos feladatai miatt
az eredeti ütemezéshez képest korábbi idõpontban indult a foglalkoztatás, így januárban a munka mellett még nyelvtanfolyamot végeznek a résztvevõk. ebben a helyzetben is beigazolódott az az általános tapasztalatunk, hogy a mai munkaadói elvárások
közül kiemelkedik a rugalmasság és az önálló feladatmegoldás képessége.”
A munka világára történõ felkészítést, munkahelyi beilleszkedést és hosszú távú
foglalkoztatást biztosító programba 2010 szeptemberében 22 fõ hátrányos helyzetû
álláskeresõ került be. A felkészítés elsõ három hónapjában eCDl képzésen és kompetencia-fejlesztõ tréningen vettek részt, jelenleg pedig a leendõ munkakörökhöz igazított speciális képzések zajlanak. A képzéseken túl egyéni tanácsadások és további
tréningek segítik a sikeres munkavállalást. A komplex felkészítõ programot követõen
három foglalkoztató partner várja a projektrésztvevõket. A mûvészetek Háza gödöllõ mellett a prompt számítástechnikai Kft. és a vÜsZi Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. vállalta, hogy befogadó munkahelyi kultúrát hoz létre szervezetében.
A befogadó munkahely program gazdája a gAK Nonprofit Közhasznú Kft. Társadalmi Diverzitás programja, amely 2006. óta valósít meg munkaerõ-piaci reintegrációs projekteket gödöllõn és környékén.
A „partnerségben a munkahelyi esélyegyenlõségért – befogadó szervezeti kultúra
elterjesztése a gödöllõi kistérségben" címû projekt az európai unió támogatásával, az
európai szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 62.439.040,- Ft.

