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

2. oldal

FeHéR JáNos  
2010. decemberében Fehér János
iskolánk oktatója Arany János
Pedagógiai Díj kitüntetésben
részesült. Munkatársunk vele
beszélgetett.
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2011. január 12-én helyszíni szemlét tartott Ba -
gon Mészáros Katalin a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Közlekedési Felügyelõségének munkatársa a
3-as számú fõút Bag-Domony-Aszód csomópont -
jában építendõ körforgalmú keresztezõdés enge -
dé lyezési eljárásának nyitányaként.

mészáros Katalin a pest megyei Kormányhivatal Köz -
le ke dési Felügyelõségének nevében röviden össze-

foglalta, hogy hol tart most a körforgalom építésének ügye. A
Nem zeti infrastruktúra Fejlesztõ Zrt., mint építtetõ megbí zá -
sá ból eljáró pARTNeR mérnöki iroda Kft. tavaly november-
ben tervdo ku mentáció kíséretében engedélyezési kérelmet
nyújtott be a körforgalom megépítésére az illetékes szak ha tó -
sá gokhoz. Az engedélyek megszületése miatt kerül sor a mos -
ta ni hely sz íni szem lére, amelyre meghívást kaptak a szak ha tó -
sá gok, a köz mû tulajdonosok és kezelõk, közutak, magánutak
tulajdonosai és kezelõi, valamint az érintett és szomszédos in -

gat lantulajdonosok. A helyszíni szemle célja az építési en ge -
déy fel té teleinek megtárgyalása, a szakhatóságok szé les körû
tá jékozta tá sa, az útépítéssel érintett és szomszédos ingatlanok
tulajdo no sainak tájékoztatása. A körforgalom építése során a
kör nye zõ földrészekbõl minden valószínûség szerint igénybe
kell venni, ha a tulajdonosokkal errõl nem tudnak megegyez -
ni, ak kor a Közigazgatási Hivatal engedélyezheti a közérdek
cél já ból 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 mér -
nö ki iroda Kft. képviselõjét, hogy ismertesse a terveket, aki
ezt meg is tette, majd válaszolt a felmerült kérdésekre, illet -
ve 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-

A megvAlósulás első lépései

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.

ElkElt az Első tElEk
ipari parkunkban
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A ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en idén is ja nu ár
utol só hét vé gé jén ke rült meg ren de zés re a köz ség
óvo dá já nak tá mo ga tá sát cél zó ala pít vá nyi bál a
Dó zsa György Mû ve lõ dé si Ház ban.

en ged jék meg ne kem, hogy olyan em ber hang ján ír jam
meg ezt a rö vid ke tu dó sí tást, mint aki az óvo dá hoz tar -

to zik. gye rek ként ma gam is ide jár tam, édes anyám a mai na -
pig itt vég zi ne ve lõ mun ká ját, sok szor lá to ga tom meg most is
az in téz ményt; eze ket a bá lo kat pe dig év rõl-év re sem mi pén -
zért ki nem hagy nám, hi szen min den al ka lom mal nagy sze rû
szó ra ko zást je len te nek.

A ked ves ven dé gek az utób bi pár év ben saj nos rend -
re egy re ki sebb szám ban ér kez nek, re mél he tõ leg a
gaz da sá gi vál ság le csen gé sé vel a kö vet ke zõ esz -
ten dõk ben majd is mét töb ben le szünk, hi -
szen itt a fi nom va cso ra, a jó han gu lat, a ki -
vá ló mu zsi ka min dig ga ran tált. Az óvo da
szem pont já ból per sze ez azért is fon tos
len ne, mert több ven dég több be fo lyó tá -
mo ga tást je lent, a pénzt pe dig min den
eset ben a gye re kek újabb esz kö zök kel tör -
té nõ fej lesz té sé re, kör nye ze tük még szeb bé
for má lá sá ra for dít ja az in téz mény.

Ja nu ár ban vál to zás tör tént az óvo da a gyer me -
ke kért Ala pít vány ve ze tõ sé gé ben, az el nök LukácsJudit,
az ala pít vány tag jai pe dig Kajáriné Gurzó Anikó és Halász
Zsuzsanna anyu kák lesz nek a kö vet ke zõk ben. en nek a bál nak

a meg szer ve zé se Tábik
Andrásné óvo da ve ze tõ he   -
lyet tes mel lett már az õ ér -

de mük is volt. 
Új don sá got je len tett, hogy

idén a talp alá va lót a Calypso
Ze  ne kar szol gál tat ta, még pe dig

olyan ki vá ló an, hogy az asz ta lok több al -
ka lom mal is ki ürül tek, a tánc tér pe dig tel je sen meg telt. Kis
túl zás sal a je len lé võk a be szél ge tést szin te csak a va cso ra és a
rö vid pi he nõk ide jé re kor lá toz ták. Az el ma rad ha tat lan mû -
sort az est ele jén négy stan dard- tán cos fi a tal pro duk ci ó ja je -
len tet te. so kan hi á nyol ták az óvó nõk ál tal elõ a dott hu mo ros
me sé ket, a ter vek sze rint for gó rend szer ben éven te mást lát -
hat nak majd a ven dé gek, egy szer az óvó né ni ket, más  szor a
muharay együt tes tán co sa it, vagy ép pen stan dard tán co kat.

is mét ren ge teg fel aján lás ér ke zett a he lyi és kör nyék be li
cé gek tõl, vál lal ko zók tól, ma gán sze mé lyek tõl – me lye ket ez -
úton is Na gyon szé pen kö szö nünk! – így min den ki iz ga tot tan
vár ta a tom bo lát. A jócs kán haj nal ba nyú ló hú zás vé gén fõ -
nye re mény ként egy wellness – hét vé gé nek örül he tett a sze -
ren csés nyer tes.

Re mél jük, min den ki na gyon jól érez te ma gát, és leg kö ze -
lebb is meg tisz tel ben nün ket je len lé té vel!

GeizerAndrea

Úgy lát szik Giczi úr ban to vább
él a könyv gyó gyí tó aka rat, len -

dü let, mert a múlt év de cem be ré ben
az óvo dánk nak aján lot ta fel se gít sé -
gét a ja ví tás ra szo ru ló köny ve ink
hely re ho zá sá ra. Az óvo da a gyer me ke kért Ala pít vány
szí ve sen fo gad ta ezt, és „be utal ta” könyv be te ge it giczi úr
kli ni ká já ra. mi ta ga dás na gyon rá juk fért már a ke ze lés,
mert a foly to nos hasz ná lat bi zony meg vi sel te szak mai és
me se köny ve in ket is. volt több is olyan köz tük, mely lap -

ja i ra esett szét egy részt a hasz ná lat,
más részt a ros  szul meg vá lasz tott,
vagy ros  szul vég zett könyv kö té si
tech no ló gia mi att. Száz szó nak is egy
a vé ge: a könyv kli ni kát 107 „be teg”

hagy ta el gyógy ul tan. Ez a „fõ or vos úr nak” 133 óra kö -
zös sé gi mun kát je len tett. Mun ka bé re: egy a se gí tõ mun -
kát meg kö szö nõ új évi lap, és most ez az új ság cikk.

ÓvodaaGyermekekértAlapítványnevében
TábikAndrásné

könyv kli ni ka
az óvo dá ban is

15. AlA píT vá Nyi bál AZ ovi so KéRT

a tombolahúzás izgalmas 
pillanatai és a nyeremények
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Va jon mit tud a ma óvo dá sa a
mal mok ról, a mol nár mun ká já -
ról? Mond-e ne ki va la mit a ma -
lom kör zés azon kí vül, hogy az
egy tor na gya kor lat? Mit után -
zunk ve le?

mi vel nép ha gyo mány õr zõ óvo da va -
gyunk, meg pró bál tuk ezen õsi mes ter -
ség és te vé keny ség egy-egy sze le tét meg -
mu tat ni gye re ke ink nek.

A kez de tek. be szél ge tés – ki lá tott
már mal mot, mit csi nál nak ott, és mi ért?
Ké pes köny vek né ze ge té se, sok-sok ma -
gya rá zat tal. internetrõl ki nyom ta tott ké -
pek ki füg gesz té se, meg fi gye lé se. va jon
ho gyan for dít ják el szél irány ba a te tõt a
vi tor lák kal? épít sünk mal mot, jött az öt -
let. De ho gyan? is mét szá mí tó gép és
könyv tá ra zás, na meg sa ját gyer mek mû -
sza ki vé ná já nak ka ma toz ta tá sa, és lõn,
kész a ma lom. Ki pró bál tuk, fo rog a ke -
rék, önt he tõ be le a bú za is. Ap ro pó, bú -
za. Kéz nél volt a réz mo zsár, kö zö sen tör -
tünk, szi tál tunk, ros tál tunk. ez után kós -
tol tunk – min dent. bú zát, kor pát, lisz tet.
és min den íz lett, hi szen mi csi nál tuk.

Azu tán kell ne künk egy ko csi is, ami -
vel a ma lom ba szál lít hat juk a ga bo nát. is -
mét sa ját gyer mek – ez út tal a daj ka né -
nié. el ké szült a ko csi, le he tett to lo gat ni,
nem csak a bú zát, ha nem még egy mást is. 

De jó is len ne, meg néz ni élõ ben egy
ma lom mû kö dé sét! mi vel tél van, rossz
az idõ és itt a vál ság, ma radt a vi deó ka -
zet ta. Amit egyéb ként egy szü lõ szer zett
meg ne künk a gö döl lõi könyv tár ból.
meg néz tük, cso dál tuk; ott a ma lom, fo -
rog, kat tog, õröl. Köz ben ta nul tuk a da -

lo kat, mon dó ká kat, já té ko kat. mond tuk
a mos dón, öl tö zés köz ben, já ték alatt.
Csak úgy is, mert jólesett. egy re több új
szó je lent meg be szé dünk ben – ga rat, vi -
tor lá zat, sze le lés stb.

Ké szí tet tünk agyag ból mal mo kat,
mol nárt, zsá kot. Ki éget tük, meg cso dál -
tuk õket. Raj zol tunk mal mo kat, meg -
szór tuk a ké pet liszt tel, kor pá val, mák -
kal. Ami kor min den nel el ké szül tünk,
egy nap fel öl töz tünk nép vi se let be, és
meg mu tat tuk az óvó né nik nek, men  nyi
min dent tu dunk a mal mok ról. A lá nyok
po gá csát sü töt tek – igazit! – na gyon fi -
nom lett, min den ki ehe tett be lõ le.
olyan sok volt, hogy még más nap ra is
ju tott. A fi úk fel szed ték a bú zát kis zsá -
kok ba, vit tük együtt a ma lom ba õröl tet -
ni, ahol már várt ben nün ket a mol nár.
Amíg járt a ma lom, õröl te az iga zá ból a

ga rat ba ön tött bú zán kat, éne kel tünk,
ját szot tunk. Ha za fe lé már a lisz tet tol tuk
kép ze let be li kis há zunk ba. itt a ki sült
po gá csa fo gad ta a mun ká ban el fá radt
gye re ke ket. még egy me se sze rep lõi is
elõ búj tak a bú zás zsák ból, hogy evés köz -
ben el me sél jék, mi ért a ke nyér a leg fi no -
mabb fa lat.

Nem túl zok, ha azt mon dom, min -
den kit ma gá val ra ga dott a té ma, a já ték,
a kö zös ké szü lõ dés va rá zsa. Ami kor egy
hét múl va szét kel lett szed ni a mal mun -
kat (mi vel nem fér tünk el tõ le ren de -
sen), saj nál koz tak mi at ta a gye re kek; de
már elõ re néz ve ki ta lál ták, hogy ta vas  szal
vá rat épít sünk vi zes árok kal, fel vo nó val,
ágyú val, ud va ri bo hóc cal.

GeizernéPéliMelinda
sü ni cso port

A ma lom kör zés tõl a szél ma lo mig

Tóth Csabáné Ildikó óvó néni 
az elmúlt négy évben a bagi
önkormányzat Oktatási, Ku ltu -
rális és Sportbizott sá gának kül-
sős 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!

Galéria a méhecskés
csoportban
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A ta nár urat azért ke res tem
meg, mert 2010 de cem be ré -
ben ál do za tos és több év ti ze -
des ered mé nyes gyógy pe da gó -
gi ai mun kás sá gá ért Pest Me -
gye Ön kor mány za ta Arany Já -
 nos Pe da gó gi ai Díj ki tün te tés   -
ben ré sze sí tet te.

B.F.K.: Kér lek, me sélj va la mit a gyer -
mek ko rod ról, szü le id rõl, is ko lá id ról,
hogy az ol va sók job ban meg is mer hes se -
nek ezen a té ren is.

F.J.: 1949. au gusz tus 29-én szü let -
tem Jászladányon. édes apám ipa ros em -
ber, ci pész volt, de  az 1960-as évek ele -
jé tõl más mun ka kör be kény sze rült.
egy sze rû fi zi kai mun kás ként ment
nyug díj ba. édes anyám ott hon, a ház tar -
tás ban dol go zott. egy öcsém van, aki
ke res ke de lem mel fog lal ko zik.

Az ál ta lá nos is ko la után a jász apá ti
gim ná zi um ban érett sé giz tem. 1971-ben
be hív tak sor ka to nai szol gá lat ra. itt kul -
túr mun ka inst ruk tor let tem, va gyis több
szá zad nak én szer vez tem a kul tu rá lis és
sport te vé keny sé gét. A fõ nö köm egy al -
ez re des, jó pa rancs nok, ki vá ló ve ze tõ
volt, na gyon tu dott az em be rek kel bán -
ni. Az õ ha tá sá ra is igye kez tem jó prog -
ra mo kat szer vez ni ka to natár sa im nak.
volt film ve tí tés, szín ház lá to ga tás, kul tu -
rá lis- és sport ve tél ke dõ, me se mon dó
ver seny és egyéb ren dez vény.

vol ta képp ek kor ér le lõ dött meg
ben nem, hogy a to váb bi ak ban em be -
rek kel sze ret nék fog lal koz ni. Jót ten ni,
jót cse le ked ni akar tam az em ber kért. ez
a fog lal ko zás tet szett iga zán. ezért már
a ka to na ság alatt je lent kez tem a bárczi
gusz táv gyógy pe da gó gi ai Ta nár kép zõ
Fõ is ko la le ve le zõ ta go za tá ra. A fõ is ko -
lán az oligofrénpedagógia-logopédia
sza kot vá lasz tot tam.

itt is mer ked tem meg fe le sé gem mel,
CsikósZsuzsannával, aki vel egy ta nu ló -
cso port ba ke rül tem. együtt vé gez tünk
és az óta is együtt va gyunk. Õ lo go pé -
dus ként dol go zott, már nyug dí jas. Há -
rom gyer me künk van. Az idõ sebb fi am
Gábor, õ szá mí tás tech ni ká val fog lal ko -
zó vál lal ko zó, Ákos fi am ügy véd, Krisz-
tina lá nyom pe dig pe da gó gus pá lyá ra

ké szült. An gol sza kon vég zett, ki egé szí -
tet te ezt egy gaz da sá gi fõ is ko lá val. Je -
len leg az ipar ka ma rá nál dol go zik.

már há rom uno kánk is van, négy,
hat és ti zen há rom éve sek.

B.F.K.: Hogy ke rül tél ide Bagra?
F.J.: A fõ is ko lán le ve le zõ ta go za ton

ta nul tam, így már a ka to na ság tól va ló
le sze re lés után igye kez tem meg fe le lõ
mun ka kör be el he lyez ked ni. sze ret tem
vol na is ko lá ban dol goz ni, ta ní ta ni, az
ad di gi is me re te i met bõ ví te ni. így ke rül -
tem bagra 1974 feb ru ár já ban. Az is ko -
lá ban már mû kö dött két pe da gó gi ai
cso  port al só ta go za tos gyer me kek kel.
ezek be az osz tá lyok ba fõ leg ci gány ta -
nu lók jár tak, ne héz sor sú, hát rá nyos és
ve szé lyez te tett hely ze tû gye re kek. Úgy
érez tem, hogy a ve lük va ló fog lal ko zás
fo ko zott fel ké szü lést igé nyel.

w 1984-ben el vé gez tem egy gyer -
mek- és if jú ság vé del mi alap tan fo lya -
mot.

w 1987-ben a gyer mek vé del mi
mun ka kö zös ség-ve ze tõk spe ci á lis tan -
fo lya mát

w 1989-ben gyer mek vé del mi komp -
lex tan fo lya mot.

ezek a tan fo lyam ok fel ké szül teb bé
tet tek. Na gyobb rá lá tá som lett ar ra,
hogy ho gyan le het se gí te ni, ered mé -
nye seb bé, ér de ke seb bé ten ni a ci gány
gye re kek is ko lai mun ká ját. Jó irány ba
te rel get ni, bi zo nyos mér ték ben be fo -
lyá sol ni a csa lá dok éle tét. A szü lõk kel,
gye re kek kel va ló köz vet len kap cso la -
tot min dig na gyon fon tos nak tar tot -
tam. A gya ko ri csa lád lá to ga tá sok na -
gyon so kat je len tet tek ne kem. A más -
faj ta szo ká sok, ha gyo má nyok, nor -
mák, ér té kek, élet vi tel meg is me ré se
egy hos  szú fo lya mat. eh hez kel le nek a
sû rû ta lál ko zá sok, a kö  zös örö mök,
együtt ér zés a baj ban, ne héz hely zet -
ben, a min den na pi se gí tõ szán dék vagy
konk rét se gít ség, hasz nos ta nács a bi -
zony ta lan hely zet ben és még sok
egyéb. Úgy ér zem, az évek so rán az is -
ko lá ba já ró gye re kek kel, szü lõk kel,
csa lá dok kal si ke rült jó kap cso la tot ki -
ala kí ta ni. bi za lom mal for dul nak hoz -
zám. el fo gad tak. sze ren csés nek mond -
ha tom ma gam

büsz ke va gyok azok ra a volt ci gány
ta nít vá nya im ra, akik ki tar tás sal, szor ga -
lom mal – ne héz sor suk és hely ze tük el -

„JóT TeN Ni, JóT Cse le KeD Ni
AKAR TAm AZ embeReKéRT”

Fehér János két éve elballagott osztályával
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le né re is – szak mát ta nul tak vagy fo lya -
ma tos be csü le tes mun ká val je len leg is
meg áll ják a he lyü ket.

B.F.K.: Gon do lom, azért van kü -
lönb ség a ré geb bi és a mos ta ni gye re kek
és sor suk kö zött.

F.J.: meg kell mon da nom, hogy
tel je sen más volt a ci gány ság hely ze te a
rend szer vál tás elõtt. Ré gen a leg sze -
ren csét le nebb sor sú ci gány em ber is
dol go zott a te lep rõl, mert dol goz nia
kel lett. ut ca sep rõ ként, se géd mun kás -
ként, be ta ní tott mun kás ként a leg kü -
lön bö zõbb he lye ken, még bu da pes ten

is dol goz tak. Azt mond ják, ak kor ki -
szá mít ha tó volt az éle tük, mert ren des
és rend sze res jö ve del mük volt. Az ál -
lam mun ka le he tõ sé ge ket biz to sí tott.
ez a rend szer vál tás után meg szûnt.
Alig van rend sze res mun ka jö ve de lem -
mel ren del ke zõ csa lád a te le pen. A fõ
meg él he té si for rás saj nos az, amit a
szü lõ a gyer me ke után kap.

A gye re kek szá má ra az a leg fon to -
sabb és leg meg ha tá ro zóbb, amit köz -
vet len kör nye ze té ben ta pasz tal. A szo -
ci a li zá ció el sõd le ges szín te re min dig is
a csa lád volt. má ra a csa lá dok élet vi te -

le sok szor rossz irány ba vál -
to zik. A jó ha gyo má nyok, a
be csü len dõ ér té kek oda -
vesz het nek. A szû kebb és a
tá gabb kör nye zet ne ga tív
ha tá ra it lát juk, ta pasz tal juk
ta nu ló ink na pi vi sel ke dé se -
in, mun ká hoz va ló vi szo -
nyán. egy re több olyan ne -
he zen ke zel he tõ gye rek kel
ta lál ko zunk, akik az alap ve -
tõ együtt élé si sza bá lyo kat
sem tart ják be, kö te les sé ge -
i ket nem tel je sí tik, má sok
jo ga it sem mi be ve szik, saj -
nos kö zös sé gi be fo lyá suk is
erõs le het. Az elõb bi ek bi -
zony már évek óta ta pasz -
tal ha tók. Ne künk ezek re is
fo lya ma to san ke res ni kell a
szak mai meg ol dá so kat. eb -
ben se gít sé günk re le het nek
azok a te le pen élõ be csü le -
tes, dol gos, jó szán dé kú em -
be rek, akik fe le lõ sen gon -
dol kod nak. gyer me ke ik jö -
võ je szem pont já ból fon tos -
nak tart ják az is ko lát és szá -
mít ha tunk se gít sé gük re.

B.F.K.: Ho gyan áll a to vább ta nu lá -
suk a te le pi gye re kek nek?

F.J.: egy re több ta nu lónk fe je zi be
ered mé nye sen az ál ta lá nos is ko lai ta nul -
má nya it, sõt si ke re sen fel vé te liz nek a
szak is ko lá ba. leg több ször azon ban le -
mor zso lód nak. en nek több fé le oka le het:
a to vábbta nu lás költ sé ge it a szü lõ nem
tud ja biz to sí ta ni, túl hos  szú nak tû nik a
2-4 éves kép zés, a rend sze res is ko lá ba
já rás sal is le het gond, vagy ép pen a ko -
rai csa lád ala pí tás mi att sza kad meg a ta -
nul má nyi mun ka. ezek saj ná la tos, szo -
mo rú dol gok, mert az is ko lá ból ki ma ra -
dó fi a ta lok kön  nyen el kal lód nak, éle tük
rossz irány ba te re lõ dik. Ta lán a rö vi debb
kép zé si idõ, a cél irá nyo sabb szak mai fel -
ké szí tés meg ol dást je lent het ne.

Ta nu ló ink kö zel tíz éve si ke re sen
pá lyáz nak a ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért
Köz ala pít vány ál tal meg hir de tett ta nul -
má nyi ösz tön díj ra. saj nos az utób bi
idõk ben  a pá lyá za ti fel té te lek úgy vál   -
toz tak, hogy ke ve sebb ta nu ló, ki sebb
ös  sze get kap hat si ke res pá lyá zat ese tén.

B.F.K.: A te mun ká dat nem csak a
fa lu ér té ke li. Pest Me gye Ön kor mány -
za ta te vé keny sé ged el is me ré se ként
Arany Já nos Pe da gó gi ai Díj jal tün te -
tett ki, ami hez szív bõl gra tu lá lunk.
Kérlek mondj még valamit céljaidról,
terveidről!Tá vo li cé lok, ter vek?

F.J.: még sze ret nék dol goz ni a kö vet -
ke zõ években is. Abban pedig re mény -
kedem, hogy lesznek majd olyan képzési
formák, amelyek be lát ha tó idõn be lül
hasz no sít ha tó szak mai is me re tek hez jut -
tat ják majd a ta nul ni vá gyó fi a tal ja in kat.

B.F.K.: A Bagi Hír lap és ma gam ne -
vé ben kí vá nok eh hez jó egész sé get, ki tar -
tást és sok si kert! Kö szön jük há lá san az
ed di gi és a to váb bi ér té kes mun ká dat.

B.F.K.

A gyA ko ri csA lád lá to gA tá sok nA gyon so kAt
je len tet tek ne kem. A más fAj tA szo ká sok, hA gyo -
má nyok, nor mák, ér té kek, élet vi tel meg is me -
ré se egy hos  szú fo lyA mAt. eh hez kel le nek A
sû rû tA lál ko zá sok, A kö  zös örö mök, együtt ér -
zés A bAj bAn, ne héz hely zet ben, A min den nA pi
se gí tõ szán dék vAgy konk rét s e  gít ség,
hAsz nos tA nács A bi zony  tA lAn hely zet ben
és még sok egyéb...

“
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há zi or vos ok ren de lé si ide je
dr. ba la to ni Gyön Gyi hét fõ, kedd, csü t.: 8-12- ig, szer da: 14-18- ig, pén tek: 8-11- ig  
(pénteken csak pá ros hé ten rendel)
dr. pEr Jési GyörGy hét fõ, szer da: 8-12-ig, kedd, csü tör tök: 12-16-ig, 
pén tek: 8-11- ig (pénteken csak pá rat lan hé ten rendel)

nap pa li, éj sza kai és hét vé gi ügye let
A hétvégi ügyelet mellett a nap pa li és éj sza kai ügye le tet is a turai köz ponti ügye let
lát ja el.
köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától
hétfõ reggel 8 óráig hívható, illetve kereshetõ fel. Cí me: tura, pe tõ fi tér 2. 
te lefon.: 104 

a fog or vos 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

orvosi ügyeletek9

rendőrségi hírek

2011. január 8-án tartottuk meg
mi, „idõtállóak” a szilveszteri mu   -
latságunkat, melyre közel 120-an
össze is jöttünk.

A jó hangulatot az alábbi mûsorral ala -
poztuk meg:

1. Baczoniné Felszeghy Katalin sza-
kály 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. BasaPanka egy színes népdalcso -
korral szórakoztatta a jelenlévõket;

4. egy Hacsek és sajó humoreszket
adott elõ HalászTibor, TóthPál István
és TóthGábor;

5. Az ördög címmel nagy tetszést
arató humoros és ízes népi játékot adott
elõ Aszódi Ferenc, Baczoniné Felszeghy
Katalin,KovácsnéAngyélka és B.Nagy
Sándor;

6. A nyugdíjas kórus paródiájával
zárult a nagy sikerû mûsor.

A finom vacsora után rázendített az
egyesületünk zenekara, és mi mindan-
nyian – korunkat meghazudtolva – tánc -
ra perdültünk, mit sem törõdve öreg

izületeink tiltakozásával. A tombolák
kisorsolására 10 órakor került sor. iga -
zán értékes és szép ajándékokat vihettek
haza a nyertesek. A fõnyeremény idén
Lengyel Júlia (zsüllen) munkácsy Nívó-
díjas festõmûvésznõnk 2 gyönyörû képe
és Kapu Lajos cso dá la tos ko vá csol t  vas
virágtartója lett.

mivel „idõtállóak” ugyan vagyunk,
de a késõi lefekvés már nem az erõs ol -
dalunk, ezért 11 órakor tartottuk meg az
„újévi” pezsgõbontást, de aztán folytató-
dott a mulatság, és a kitartóbbak hajnalig
táncoltak.

Köszönjük a rendezõknek, a szerep -
lõk nek és a zenekarunknak ezt a felhõt -
len, vidám estét, amellyel feledtetni tud -
 ták velünk minden lelki és testi fáj dal -
mun   kat, és így megint értékesnek, erõs nek
és egészségesnek érezhettük ma  gunkat.

Köszönjük az alábbi szponzoraink -
nak is, hogy felajánlásaikkal hozzájárul-
tak az est sikeréhez: a generációs patiká-
nak, a papír- és irószerboltnak, a 100 Fo -
rintos boltnak, a Fanatixnak, az árvács -
kás áginak, a vA-sZil Kft-nek, lengyel
Júliának és Kapu lajosnak.

BaczoninéFelszeghyKatalin

Gödörbe ásták el 
a herendi
porcelánt... 
A gödöllõi Rendõrka pi tány -
ság Felderítõ osztálya lopás
bûn tett megalapozott gyanú-
ja miatt eljárást folytat is me -
retlen tettes ellen, aki 2011.
01. 07-én a délelõtti órákban
gödöllõ, szabadság úton lé -
võ aluljáróban egy gödöllõi
hölgy kezébõl táskáját ki tép -
te, benne személyes irataival,
készpénzével együtt. 

A széleskörû nyomozás
ered ményeként látókörbe ke -
rült R. R. 22 éves bagi fia tal -
ember, 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 fel -
tö rést, 2 családi ház betörést,
1 italbolt betörést és 1 vasú-
ton történt alkalmi lopás el -
követését ismerték el. 

Az adatgyûjtés során or -
gazdaként került a rendõrség
látókörébe l. l. 49 éves bagi
lakos, akinél a házkutatás so -
rán a lakás kamra helyi ségé -
ben a mûanyag padló alatti
döngölt földben, 60 cm mé -
lyen elásva került feltalálásra
több százezer forintot érõ,
egyedi herendi, hollókõi,
zsolnay-porcelánkészletek,
kristálypoharak, sakk készlet. 

A rendõrség a felkutatott
tárgyak beazonosítását meg -
kezdte.

p A NyugDíJAsoK 
sZilvesZTeRi mulATságA
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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 foly-
tatódik a sorozat 2011. február 28-án hétfőn 17 órai kezdettel a Hamupipőke című mesét
láthatják a gyerekek.

TÓTH GÁ BOR
OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÕ

te le fon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu

*
kép vi se lõi fo ga dó órák: 

Tura, Ta bán u. 42. 
min den hó nap utol só pén tek 

16-18 órá ig, vagy
Bag, Szent Im re u. 52. 
(Pol gár mes te ri Hi va tal) 

min den hét csü tör tök dél előtt.
be je lent ke zés, elő ze tes 

időpontegyeztetés szükséges.

q

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

impresszum(
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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

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.

traFFipaX ElőrEJElzés
2011. FEbruár hónap

Fon tos mér föld kõ höz ér ke zett ja nu ár ele jén a be fo ga dó mun ka hely prog ram, ami kor
az el sõ 5 pro jekt részt ve võ el he lyez ke dett a mû vé sze tek Há za gö döl lõ in téz mé nyé -
ben. A há rom fõ re cep ci ós, egy fõ iro dai as  szisz tens és egy fõ fény tech ni kus már a fel -
újí tott épü let ben kezd te meg mun ká ját.

„A mun ká ba ál lás in du lá sa kor nagy ru gal mas ság ra volt szük ség mind a pro jekt -
részt ve võk, mind a me nedzs ment ré szé rõl" - mond ta el Czompó Ani ta pro jekt ve ze tõ.
„A mû vé sze tek Há za gö döl lõ eu ró pai uni ós el nök ség gel kap cso la tos fel ada tai mi att
az ere de ti üte me zés hez ké pest ko ráb bi idõ pont ban in dult a fog lal koz ta tás, így ja nu ár -
ban a mun ka mel lett még nyelv tan fo lya mot vé gez nek a részt ve võk. eb ben a hely zet -
ben is be iga zo ló dott az az ál ta lá nos ta pasz ta la tunk, hogy a mai mun ka adói el vá rá sok
kö zül ki emel ke dik a ru gal mas ság és az önál ló fel adat meg ol dás ké pes sé ge.”

A mun ka vi lá gá ra tör té nõ fel ké szí tést, mun ka he lyi be il lesz ke dést és hos  szú tá vú
fog lal koz ta tást biz to sí tó prog ram ba 2010 szep tem be ré ben 22 fõ hát rá nyos hely ze tû
ál lás ke re sõ ke rült be. A fel ké szí tés el sõ há rom hó nap já ban eCDl kép zé sen és kom -
pe ten cia-fej lesz tõ tré nin gen vet tek részt, je len leg pe dig a le en dõ mun ka kö rök höz iga -
zí tott spe ci á lis kép zé sek zaj la nak. A kép zé se ken túl egyé ni ta nács adás ok és to váb bi
tré nin gek se gí tik a si ke res mun ka vál la lást. A komp lex fel ké szí tõ prog ra mot kö ve tõ en
há rom fog lal koz ta tó part ner vár ja a pro jekt részt ve võ ket. A mû vé sze tek Há za gö döl -
lõ mel lett a prompt szá mí tás tech ni kai Kft. és a vÜsZi Ki emel ten Köz hasz nú Non-
profit Kft. vál lal ta, hogy be fo ga dó mun ka he lyi kul tú rát hoz lét re szer ve ze té ben. 

A be fo ga dó mun ka hely prog ram gaz dá ja a gAK Nonprofit Köz hasz nú Kft. Tár -
sa dal mi Diverzitás prog ram ja, amely 2006. óta va ló sít meg mun ka erõ-pi a ci reinte-
grációs pro jek te ket gö döl lõn és kör nyé kén.

A „part ner ség ben a mun ka he lyi esély egyen lõ sé gért – be fo ga dó szer ve ze ti kul tú ra
el ter jesz té se a gö döl lõi kis tér ség ben" cí mû pro jekt az eu ró pai unió tá mo ga tá sá val, az
eu ró pai szo ci á lis Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sul meg. az Eu ró pai Unió és a Ma -
gyar Ál lam ál tal nyúj tott tá mo ga tás ös  sze ge 62.439.040,- Ft.

El kez dõ dött a fog lal koz ta tás 
a Be fo ga dó Mun ka hely Prog ram ban


