
20111394

2011. május l XVIII. évfolyam 5. szám l Az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft

a tartalomból

ÖnKOrMányzAtI hírEK
Bag Nagyközség Önkormány za tá nak
képviselő-testülete áprilisban két
alkalommal is ülésezett. A testület
elfogadta az önkormányzat 2010.
évi zárszámadását.

2–4. oldal

ISMErjüK MEg Az IgAzAt!
Tévhírek keringenek falunkban 
az orvosi ellátással kapcsolatban.
Utána jártunk, hogy mi a helyzet 
az II. számú orvosi rendelő 
háza táján.   

4. oldal

LEgyEn A MESE ...
... mindenkié! címmel idén is
megrendezte a Helytörténeti Baráti
Társulat a Galgaparti mese-
találkozót április 9-én az Arany
János Általános Iskolában. 

6. oldal

L

IV. Pest me gyei nyug dí jas ma já lis Bagon

Idén im má ron ne gyed szer ren dez te meg a
ba gi Szink ron Nyug dí jas Egye sü let kul tu -
rá lis cso port ja a Pest me gyei nyug dí jas ma -
já li sát, mely re 18 te le pü lés cso port ja (kö zel
600 fő) ér ke zett.

Az ün nep ség dísz ven dé gei vol tak. Krizsán Sándorné
Ma ri ka, az „Éle tet az Évek nek” Or szá gos Szö vet ség al -
el nö ke és a Kul tu rá lis Bi zott ság el nö ke, Bod nár Gá bor
az „Éle tet az Évek nek” Pest Me gyei Egye sü let el nö ke,... 

folytatás a 8. oldalon
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Bag Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lő-
tes tü le te áp ri lis ban két al ka lom mal is ülé se zett.
Az aláb bi ak ban az ülé se ken tör tén tek össze fog la -
ló it ol vas hat ják.

Bí ró sá gi ül nök
Pest Me gye Ön kor mány za ta bí ró sá gi ül nök ki je lö lé sé re kér te fel
ön kor mány za tun kat. Er re a fel adat ra Dé nes Mik lós volt ön kor -
mány za ti kép vi se lőt je löl te elő ter jesz té sé ben Tóth Gá bor pol gár -
mes ter. A je löl tet a kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag tá mo gat ta.

Bag Nagy köz ség ért Ér dem érem
A kép vi se lő tes tü let egy han gú lag úgy dön tött, hogy dr. Per jés
Györgynek, fa lunk vissza vo nu ló há zi or vo sá nak, mun ká ja el is -
me ré se ként Bag nagy köz ség ért Ér dem ér met ado má nyoz. Az
ün ne pé lyes át adás ra a fa lu na pon ke rül majd sor.

Ön kor mány za ti la ká sok és he lyi sé gek bér le ti dí jai
A kép vi se lő-tes tü let vissza von ta a ko ráb bi bér le ti dí jak ra vo -
nat ko zó ren de le tét, és a kö vet ke ző bér le ti dí ja kat ha tá roz ta
meg az zal a fel té tel lel, hogy a bér le ti szer ző dé sek be ke rül jön
be le az ál lag meg óvás (tisz ta sá gi fes tés, bel ső gé pé sze ti kar ban -
tar tás) a je len ál la po tot ala pul vé ve, mint az al bér lő fel ada ta.

Szent Im re u. 7. 5250+7200 Ft
Dó zsa gy. u. 54. 26 700 Ft
hő sök te re 1. 24 400 Ft
Pa tak u. 8. I. 18 460 Ft
Pa tak u. 8. II. 7440 Ft
Emel lett szó ba ke rült a Szent Im re út 53. szám alatt lé vő

bü fé épü let ré sze is. A ter vek sze rint a pol gár mes te ri hivatal
eb ben az épü let rész ben ala kí ta ná ki irat tá rát, a bü fé bér lő jé -
nek cse ré be fel ajánl ja a mű ve lő dé si ház ban mű kö dő bü fé mű -
köd te té sé nek jo gát. Ez a vál to zás, ha a fe lek meg tud nak
egyez ni, ok tó ber ben va ló sul hat meg.

Szenny víz te lep bér le ti dí ja
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag tá mo gat ta az Aszód és 4 tár -
sult Ön kor mány zat Szenny víz tisz tí tó te lep tu laj do nos kö zös sé -
ge gesz to rá nak, Aszód vá ro sá nak ké ré sét, hogy a 2009. és 2010.
évi szenny víz el he lye zés bér le ti dí ját a kom posz tá ló te lep meg va -
ló sí tá sá hoz szük sé ges ön erő fe de zé sé re for dít has sák. A bér le ti díj
ará nyát a tár su lá si meg ál la po dás ban rög zí tett va gyo ni há nyad
ara nyá ban ha tá roz zák meg, így a bagra eső rész 18 szá za lék.

Tűz vé del mi utó el len őr zés
Az el múlt idő szak ban tűz vé del mi utó el len őr zés vizs gál ta fa lunk
tűz vé del mét. A tűz biz ton sá got biz to sí tó alap rend szer rend ben
van, de né hány hi á nyos sá got is fel tárt a vizs gá lat, így kép vi se lő-
tes tü le tünk ha tá ro za tot ho zott ar ról, hogy e hi á nyos sá gok meg -
szün te té sé re a pénz ügyi fe de ze tet a jö vő évi költ ség ve tés be be -
ter ve zi, és er ről a tűz ol tó sá got hi va ta lo san tá jé koz tat ja.

Kül sős ta gok tisz te let dí ja
Var ga And rás ön kor mány za ti kép vi se lő ko ráb ban azt ja va sol -
ta, hogy ön kor mány za tunk bi zott sá ga i nak kül sős tag ja ne
kap ja nak tisz te let dí jat mun ká ju kért. A Pénz ügyi, El len őr ző,
gaz da sá gi, Va gyon gaz dál ko dá si és te rü let fej lesz té si Bi zott ság
azon ban azon az ál lás pon ton volt, hogy a bi zott sá gok kül sős

tag ja i nak ne emel ked jen a tisz te let dí ja, és to vább ra is a ha vi
15 000 Ft-ot kap ják meg. Ez utób bi ja vas la tot tá mo gat ta a
kép vi se lő-tes tü let 6 igen sza va zat tal és 1 tar tóz ko dás sal.
Emel lett ha tá ro za tot hoz tak ar ról is, hogy az SzMSz rög zít -
se azt, hogy azon ön kor mány za ti kép vi se lő, aki el ha nya gol ja
fel ada tát, ne csak tisz te let dí já tól es sen el, ha nem va la mely
szer ve zet ré szé re tör té nő fel aján lá sát is te kint sék sem mis nek. 

Mó do sí tot ták a hul la dék szál lí tá si ren de le tet
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag tá mo gat ta azt a mó do sí tást,
hogy az egye dül élő, 70 év fe let ti la kost csak ak kor il le ti meg
az in gye nes sze mét szál lí tás, amennyi ben 60 li te res sze mét szál -
lí tó edényt vesz igény be. 

az önkormányzat hírei+

2010. évi zárszámadás
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete elfo-
gadta az önkormányzat 2010. évi zárszámadását. Az önkor-
mányzat képviselő-testülete a 2010. év zárszámadását 546
703 000 Ft teljesített bevétellel, 537 195 000 Ft teljesített
kiadással és 11 559 000 Ft módosított pénzmaradvánnyal
hagyta jóvá.

A törvényi előírásoknak megfelelően polgármester a költség -
ve tési évet követő négy hónapon belüla képviselő-testület elé
ter jesztette a zárszámadást, amelyeről a képviselő-testület
ren deletet alkotott. 

Önkormányzat által ellátott feladatok értékelése
Bag nagyközségi Önkormányzat a 2010-es gazdasági év -

ben a kötelező feladatait ellátta, az intézmények fennakadás
nélkül működtek.

Az önkormányzat saját bevételeinek alakulása 51 száza-
lékos teljesítést mutat, a tervezethez képest nagyon alul maradt. 

Intézményi működéssel kapcsolatos bevételeink a terve -
zet hez képest 11 százalékkal magasabban teljesültek. A mű ve -
lő dési ház és könyvtár szolgáltatási díjainak mértéke a terve -
zetthez képest alul maradt. A még 2008-2009-es évben be
nem fizetett szemétdíjak lényegesen megnövelték bevételein-
ket. terembérleti díjaink és nem lakáscélú bérletek (pl: zöldsé -
ges, kocsmák, óvóda konyhája) 68 százalékosra teljesültek.
Étkezési és a művészeti tagozat térítési díjai az időszaknak
megfelelően alakultak. jelentős bevételi tétel volt a sza bály -
sér tésekből befolyt és behajtott összeg, valamint a sírhely
megváltások díjai.

Kamatbevétel 72 százalékbanban teljesült, ami annak a
következménye, hogy lekötött betéteink összege lecsökkent. 

áFA bevételünk magas aránya fordított adózásból (iskola
felújítás) adódik.

tisz te let díj fel aján lá sok
Tóth Gá bor pol gár mes ter úr 2011. évi pol gár mes te ri fi ze té sé nek 10
szá za lé kát a bagi ci vil szer ve ze tek ja vá ra aján lot ta fel. A kö zel fél mil lió
fo rint igaz sá gos el osz tá sá ra Tóth Gá bor pol gár mes ter az ön kor mány zat
Pénzügyi, Ellenőrző, Gaz da sá gi, Va gyon gaz dál ko dá si és Te le pü lés fej -
lesz té si Bi zott sá gát kér te fel.

Emel lett Var ga And rás ön kor mány za ti kép vi se lő 2011. évi tisz te let -
dí ját (ha vi 37 500 Ft, az az 450 000 Ft) a Bagi TC, va la mint  a Bagi Pol -
gár  őr ség ja vá ra aján lot ta fel. A fel aján lá so kat a ci vil szer ve ze tek ne vé -
ben is meg kö szön jük. -kr-
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A Kor mány 2011. ja nu ár 3-án az or szág 29
pont ján nyi tott in teg rált ügy fél szol gá la ti iro -
dá kat – Kor mány ab la ko kat, ahol az ál lam -
pol gár ok egy sze rű en és gyor san in téz he tik
ügye i ket. Lét re ho zá suk a kor mány zat el ső
lé pé se az ügy fél ba rát és szol gál ta tó ál lam,
a Jó Ál lam meg te rem té se fe lé.   

Az Ön höz leg kö ze lebb eső Kor mány ab lak: 
Pest me gyei kor mány hi va tal
Vá ci Ügy fél szol gá la ta 
2600 Vác, dr. Csányi Lász ló krt. 16.
(a Ma gyar Ál lam kincs tár épü le té ben)
Nyit va: mun ka nap okon 8.00-20.00-ig

a kor mány ab lak
• szé les kö rű tá jé koz ta tást nyújt ar ról,

hogy ügyét mi kor, ho gyan és me lyik ha -
tó ság nál in téz he ti,

• fel vi lá go sí tást ad ar ról, hogy az adott
ügy ben mi lyen ké rel met, for ma nyom tat -
ványt szük sé ges elő ter jesz te ni,

• se gít a szük sé ges for ma nyom tat vá nyok
ki töl té sé ben, a csa to lan dó do ku men tu -
mok el len őr zé sé ben.

a kor mány ab lak ban töb bek kö zött
• ügy fél ka put lé te sít het,
• egyé ni vál lal ko zói te vé keny ség gel 

kap cso la tos szol gál ta tá so kat in téz het,
• csa lád tá mo ga tá si el lá tá so kat igé nyel -

het (anya sá gi tá mo ga tás, csa lá di pót lék,
gyer mek gon do zá si se gély, gyer mek ne -
ve lé si tá mo ga tás),

• egy sze rű sí tett ho no sí tá si ké rel met ter -
jeszt het elő,

• tá jé koz ta tást kap hat ter hes sé gi gyer -
mek ágyi se gély, il let ve gyer mek gon do -
zá si díj igény lé sé ről, a Ma gyar iga zol vá -
nyok kal kap cso la tos ügy in té zés ről,

• in for má lód hat az Új Szé che nyi Terv vel
kap cso la tos pá lyá za ti tud ni va lók ról,   

• meg is mer he ti in gat la nok ada ta it nem
hi  te les tu laj do ni lap má so lat és tér kép -
má so lat elekt ro ni kus le kér de zé sé vel.

Az ügy fél szol gá la tok to váb bi ügy kö re i ről,
mű kö dé sé ről és hely szí ne i ről rész le tes és
ak tu á lis in for má ci ót ta lál a www.kormany -
ablak.hu hon la pon.

V i  s z o n t  lá  t á s  r a  a  k o r  m á n y  a b  la k  b a n !  w w w . k o r m a n y a b la k . h u

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel jogcímen a vadászati
jogból eredő 152 000 Ft realizálódott, az önkormányzati
telkek 2010-ben sem lettek értékesítve a nehéz gazdasági
helyzet miatt.

Az átengedett és megosztott bevételek teljesítése (SzjA,
gépjárműadó és a talajterhelési díj ) a módosított előirányzat -
hoz képest 102 százalékos volt. A tB finanszírozási támogatás
az átvett pénzeszközök be vé teli jogcímen lett könyvelve, to -
váb bá az iskola pályázat 3. számú kifizetési kérelmének
összege, a rétes Fesztivál támogatói jegy értékesítéséből be -
folyt összege és a közműfejlesztési hozzájárulások összege is.

Az állami hozzájárulások és támogatások jelentős részét a
normatív hozzájárulások teszik ki, teljesítésük 110 százalékos
volt. Előző évi pénzmaradványunk 96 000 000 Ft volt, év
végén 12 513 000 Ft teljesítéskönyvelés történt.

Bevételünk összesen 546 703 000 Ft volt, amelyet 2010.
évben 82 százalékra teljesítettük.

A kiadások legnagyobb részét a működési kiadások, ezen
belül a személyi juttatások és járulékai, valamint a dologi kia dá -
sok jelentik, ami 2010. évben 97 százalékos teljesítést mutat. 

A felhalmozási kiadásokat 76 százalékra teljesítettük. Ez a
nagy százalékos eltérés az év elején kifizetésre került iskola
pályázat még fennmaradó költségeit foglalja magába.

támogatások és elvonások jogcím alatt működési célú
pénzeszközátadás államháztartáson belüli kiadásai találhatók,
az or vo si ügyelet, a Podmaniczky zeneiskola támogatása, az
Aszódi Kistérségnek járó kifizetések, gesztori díj, közmunka

prog ram önrésze. A működési célú pénzeszköz átadás ál lam -
ház tar tá son kívüli kiadások között szerepel a rendőri járőr
szol gálat a karácsonyi ünnepek alatt, közműfejlesztési hozzá -
já rulás ki fi zetése, civilszervezetek támogatása, valamint az
ellátottak pénzbeli juttatása: rES, rát, időskorúak já ra dé -
ka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, óvodáztatási tá -
mo gatás, átmeneti segély mozgáskorlátozottak köz le ke dé si
tá   mogatás és közcélú foglalkoztatottak támogatásainak ki -
fizetése.

Tartalékok:
A hitelek kamatai 12 187 000 Ft volt, a tervezett 20 500 000 Ft
59 százaléka, amely a kedvezőbb kamatfizetési feltételek miatt
alakult így.

Kiadásunk összesen 537 195 000 Ft, ami 80 százalékos
teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

Önkormányzatunknál a könyvvizsgálat kötelező, a K.F.
Audit Kft. végzi. A 2010. évben 500 000 Ft-ot fi zet tünk ki
könyvvizsgálatért.

2010. évi költségvetési teljesítését befolyásolták az aláb-
bi nagyobb összegek, melyek nem voltak beterveztve, de ki -
fi ze té sük szükségszerű volt: az általános iskola felújításának
2010. évre áthúzódó költségei, jamrik László szabad -
ságmeg váltása, az I. számú orvosi rendelő felújítása (ántSz
miatt), a köz vi lágítás bővítés (Dózsa györgy út). 

Bag Nagy köz ség Ön kor mány za ta

Pár szó az ége tés ről
tá jé koz tat juk a tisz telt La kos sá got, hogy az Ön kor mány zat 6/2009-es ren de le te alap ján, avart és más ker ti hul la dé -
kot csak és ki zá ró lag meg fe le lő idő já rá si vi szo nyok (szél csend) mel lett, a tűz vé del mi sza bá lyok szi go rú be tar tá sá val,

kEDD és PÉNTEki na po kon, 13:00 és 18:00 kö zött sza bad ÉgET NI, ki vé ve, ha or szá gos ége té si ti lal mat ren del tek el.
Az ége ten dő hul la dék kom mu ná lis, vagy ipa ri ere de tű (mű anyag, gu mi, vegy szer, fes ték, stb.) hul la dé kot NEm Tar Tal -
maz haT. Kér jük Önö ket, hogy a bé kés egy más mel lett élés ér de ké ben a fen ti e ket tart sák be le gye nek szí ve sek!

Bag Nagy köz ség Ön kor mány za ta
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A bagi Arany Já nos Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú
Mű vé szet ok ta tá si In téz mény köz mű-dí ja i nak össze -
 ha son lí tá sa a fel újí tás előtt – és fel újí tás után

Az el múlt hó nap ban dr. Dé nes Ta más a Pénz ügyi, El len őr -
ző, gaz da sá gi, Va gyon gaz dál ko dá si és te le pü lés fej lesz té si

Bi zott ság el nö ke tá jé koz tat ta a Bag nagy köz ség Ön kor mány za tá -
nak kép vi se lő-tes tü let ét ar ról, ho gyan ala kult ál ta lá nos is ko lánk
köz mű dí ja i nak (vil lany, gáz, és víz) mér té ke a fel újí tás előtt, és a
fel újí tás után. A bi zott ság el nö ke a pol gár mes te ri hi va tal pénz ügyi
osz tá lyá tól meg ka pott év vé gi össze sí tők se gít sé gé vel a 2008. évi
és 2010. évi ada to kat gyűj töt te ki, az ered mény a kö vet ke ző lett:

Vil la mos ener gia fo gyasz tás
A fel újí tás so rán az ál ta lá nos is ko la egész elekt ro mos há ló zatát
és vi lá gí tá sát kor sze rű sí tet ték, ener gia ta ka ré kos vi lá gí tást va ló -
sí tot tak meg. Be üze me ltek 24 db új szá mí tó gépet, kb. 150-200
kWh fo gyasz tás sal da ra bon ként, va la mint egy ré gi, nagy tel je -
sít mé nyű ka zán szi vattyú he lyett 5+3 ki sebb szi vattyút épí tet tek
be, mind egyiket elekt ro mos meg haj tás sal.
w Az 2008 év vil lany fo gyasz tá sa: 1 874 386 - Ft (+ÁFA) volt.
w 2010. év vil lany fo gyasz tá sa: 531 109 Ft volt, amit a 30/40-es hi -

bás vál tó mi att még 1,33-al fel kell szo roz ni, így a tény le ges fo -
gyasz tás 708 145 Ft (+ÁFA) volt.

a meg ta ka rí tás: 1 166 241 Ft (+ÁFA); (62,2%  2008-hoz ké pest).

Gáz fo gyasz tás
A fel újí tás  so rán min den ra di á tor ra hő mér sék let-sza bály zó sze le -
pet sze rel tek, az ere de ti egy he lyett há rom fű té si kört ala kí tot tak
ki, mind há rom kü lön hőmérséklet-szabályzóval el lá tott, te hát
kü lön-kü lön sza bá lyoz ha tó, emel lett az is ko lagond nok a gáz ka -
zán elő re me nő víz hő fo kát rend sze re sen sza bá lyoz za, ál lít ja.

w 2008. év gáz fo gyasz tá sa: 3 489 021 Ft (+ÁFA)
w 2010. év gáz fo gyasz tá sa: 2 043 932 Ft (+ÁFA)
a meg ta ka rí tás: 1 445 089 Ft (+ÁFA); (41,4%  2008-hoz ké pest)

A gáz fo gyasz tás ok össze ha son lí tá sá nál azért elő for dul hat
pon tat lan ság, mert a két tár gyi év fű té si igé nye (mennyi re volt
hi deg és mi lyen hosszú ide ig) biz to san nem azo nos, a 2008. év
hi de gebb volt.

Víz fo gyasz tás
A fel újí tás so rán az is ko la víz ve ze ték rend sze rét is át ala kí tot ták, a
csa pok ra por lasz tó ku pa kot sze rel tek, me lyek „vas ta gabb” víz su -
gár kép ze tét kel tik, ez ál tal ke vés bé nyit ják ki azo kat a gye re kek.

2008 évi víz fo gyasz tás: 266 031 Ft (+áFA)
2010 évi víz fo gyasz tás: 223 030 Ft (+áFA)
A meg ta ka rí tás: 43 001 Ft (+áFA); (16,2%  2008-hoz ké pest)
Összes meg ta ka rí tás (vil lany + gáz + víz): 2 654 331 Ft

(+áFA); (47,15%)

Vég ső kö vet kez te tés:
Bár az éves fo gyasz tá sok csak erős rá ha gyá sok kal ha son lít ha tók
össze (idő já rá si vi szo nyok a fű tés mi att, nap sü töt te órák – bo -
rult idő a vi lá gí tás mi att, el lá tott gyer me kek szá ma, is ko lai szü -
ne tek szá ma, stb.), azért jó becs lés sel meg ál la pít ha tó, hogy a
leg fon to sabb ener gi ák te rén (vil lany és gáz) je len tős meg ta ka rí -
tá so kat ért el az is ko la a fel újí tás / kor sze rű sí tés előt ti ál la pot -
hoz ké pest, és még a por lasz tó ku pa kok fel sze re lé se is né mi
meg ta ka rí tást ered mé nye zett a víz te rén. Fő ként úgy szép
összeg ez a meg ta ka rí tás, hogy az is ko la korszerűsítése so rán
elég sok új fo gyasz tó ke rült be épí tés re.

dr. Dé nes Ta más a Pénz ügyi, El len őr ző, gaz da sá gi, 
Va gyon gaz dál ko dá si és te le pü lés fej lesz té si Bi zott ság el nö ke

Óri á si meg ta ka rí tás iskolánkban
az önkormányzat hírei+

A kilencvenes évek elején újraéledő
egy  házi iskolák oktatási rendszerünk
színfoltjai lettek. Mára megszokottá,
sőt keresetté is váltak, hiszen kö ve tel -
mé nyrendszerük, oktatási módszerük
sok szempontból versenyképes az álla-
mi fenntartású iskolákéval. A katoli kus
hierarchiában az iskolafenntartói jog -
kör ma leggyakrabban az illetékes me -
gyés püspöké. Az ilyen iskolák kö zös -
ségteremtő erejét a többiénél jóval in -
tenzívebbnek tartják. A folyamat rá a   -
dásul kétirányú, hiszen működésüket
erősen támogatja a hívők közössége is.

Az egyházi iskolák tanulói jobb ered -
ményeket hoznak magukhoz ké pest –
többet fejlődnek – csökkennek a tudás-
beli szélsőségek is. Ezek az iskolák a
rosszabb szociális helyzetű gyerekeket
is képesek jobb háttérrel rendelkező
társaikhoz közelíteni. Persze utóbbiak
teljesítménye is javul – de a rosszabb
közegből érkezőt erő seb ben emeli a
közösség ereje.

A különböző családi hátterű gye re -
kek vegyülését megkönnyíti a kö zeg, az
összetartó értékrend: kö zö sen megélt
hitük élménye. A vallás a leg több fel -

me rülő kérdés rendezése so rán szilárd
hivatkozási alap. A számos közösségi
esemény is komoly integráló erővel bír.
A kevésbé jó képességű gyerekek
énképét is táplálja, ha azt hallják, hogy
„bár ez neked nem megy annyira jól,
azért értékes vagy – mert Isten téged is
szeret”. A gyerek pedig jobban össze -
kapja magát, jobb lesz az én képe, ön bi -
zalma, motiválja a kör nyezet.

Számukra az emberséges emberek
nevelése, erkölcsi fejlődésük segítése
a legfontosabb. Céljuk a nagy tudás-
beli különbségek kiegyenlítése, a
rosszabb háttérből érkezők fele me -
lése, társaik szintjére. 

A kérdés: Ön szerint jó lenne-e, ha
iskolánk és óvodásnk egyházi irányítás
alá kerülne? Ezzel kapcsolatos vé le mé -
nyét jutassa el a Bagi hírlap címére!

kr.

Egyházi iskola, óvoda?
Az utóbbi időben több fórumon is felmerült az a lehetőség, hogy
falunk általános iskoláját és óvodáját egyházi irányítása alá ke -
rüljön. Közösségi vitára hívnánk olvasóinkat e kérdésben.
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AL Só TA Go zAT ErEd Mé NyEI:
1-2. év fo lyam:

I. Ujvári Gá bor ró meó 1. a
II. Fa ra gó Pan na 2. b
III. Sza ba dos ré ka 2.b 

3-4. év fo lyam:
I. McFegan Louisa 4.b
II. Baranyi Ta más 3.b
III. Gaz da Bog lár ka 3.a és 

Ko vács Lil la Stel la 4.a 
ne héz dol ga volt a zsű ri nek, mert

na gyon sok gyer mek ké szült szebb nél
szebb vers sel. 

Fel ső ta go za ton ke ve sebb volt a lel -
ke se dés, de ott is iga zi mű vé szi szin tű
vers mon dá so kat hall hat tunk.

FEL Ső TA Go zAT ErEd Mé NyEI:
5-6. év fo lyam:
I. Sán dor or so lya 5.b
II. Bagi Ger gő 5.b
III. Szé kely Ber na dett 5.a
7-8. év fo lyam:
I. Gás pár Má rió 8.b
II. Sza bó Ben ce 8.a
III. Fo dor Fló ra 7.b

Az is ko la részt vesz a kis tér sé gi kör -
ze ti ve tél ke dő so ro za ton, mely nek Ba -
gon ke rült meg ren de zés re az „úszó ver -
seny” el ne ve zé sű for du ló ja. Aszód ról,
galgahévízről, hévízgyörkről, Ikladról,
Kartalról és nem utol só sor ban Bagról
össze sen 59 ver seny ző volt. Ami kü lö -

nö sen örö münk re szol gált,
hogy egy is ko la ta nu lói sem
men tek el úgy, hogy ne kap tak
vol na va la mi lyen ér met, ne ér tek vol na
el va la mi lyen he lye zést. A bagi gye re kek
10 arany 12 ezüst és 5 bronz ér met sze -
rez tek. Ez zel eb ben a for du ló ban az el -
ső he lye zést si ke rült meg sze rez nünk az
is ko lák köz ti ver seny ben.

Má sok mond ták ró lunk a ver seny
kap csán: „Kö szön jük a le he tő sé get a ver -
seny zés re. nagy sze rű en érez tük ma gun -
kat. na gyon jól meg szer vez té tek. Fel ké -
szült és ked ves volt min den ki. Ezt nem
azért ál lít juk, mert is mer jük egy mást, ha -
nem azért mert ren ge teg me gyei, or szá -
gos és szak szö vet sé gi ver se nyen va gyunk
túl, és van össze ha son lí tá si ala punk.

Sok si kert a to váb bi ak ban is.”
Kratofil Sán dor test ne ve lő ta nár.

a bagi arany jános általános iskola és alapfokú mûvészetoktatási intézmény hírei¤

A II. szá mú or vo si ren de lő egész -
ség ügyi aka dá lyoz ta tás mi att  csak

idő sza ko san tud ta el lát ni fel ada tát.
A he lyet te sí tés kö te le ző rend je sze -

rint a fa lu két or vo sa volt ki je löl ve az
ántSz mű kö dé si en ge dé lye alap ján
egy más kör ze té nek (éven ként 6-6 hét -
re, a sza bad sá guk ide jé re) el lá tá sá ra.
Ez 30 éve így mű kö dött. A 30 na pon
tú li hi ány zás ese tén min den kor kö te les
a hi ány zó or vos je len te ni az Or szá gos
Egész ség ügyi Pénz tár nak, hogy nem
tud ja el lát ni a kör ze tet. tar tós aka dá -
lyoz ta tás ese tén, mi u tán az ön kor -
mány zat fe le lős a fa lu egész ség ügyi el -
lá tá sá ért, sa ját jog kör ében a vál lal ko zó
or vos tól kö te les vissza ven ni a mű kö dé -
si jo got, és he lyet test biz to sí ta ni. 

A mű kö dé si jog és a pra xis jog nem
azo nos. A vál lal ko zó or vos nak jo ga van
a mű kö dé si jog meg szün te té se után fél
évig el ad ni a pra xis jo gát más or vos -
nak, akit – ha szak ma i lag tö ké le te sen
meg fe lel  er re a poszt ra – az ön kor -
mány zat ki ne vez.

Szó sem volt ar ról, hogy tar tó san
egy or vos lás son el egy két kör ze tes fa -
lut, de az sem meg ol dás, hogy a he ti 40
órás ren de lé si idő he lyett ese ten ként
he ti 2x4 órá ban ven dég or vos lás sa el
a be te ge ket, míg a ma ra dék 32 óra ren -
de lé si és ren del ke zés re ál lá si idő a kö -
te le ző he lyet tes, dr. Ba la to ni Gyön gyi
fel ada ta le gyen. 

Dr. Ba la to ni gyön gyi gya kor la ti lag
fél éve kollegalitásból a sa ját költ sé gé -
re vég zi ezt  a munkát, és ki je len tet te,
hogy sem Perjési dok tor ren de lő jé re,
sem la ká sá ra, mint ahogy 30 év vel ez -
előtt sem volt, most sincs szük sé ge. 

Dr. Ba la to ni gyön gyi ál do za tok
árán tud ta csak meg va ló sí ta ni (lap top
vá sár lás, anyag szál lí tás, in for ma ti kai
anyag át vi te le stb.) a fo lya ma tos el lá -
tást, mert úgy érez te, hogy kb. 1500
la kó ja fa lunk nak meg ér dem li, hogy
szá mít has son a biz tos or vo si el lá tás ra.

Perjési György dok tor úr nak azon -
ban si ke rült pra xi sát el ad ni, 2011. má -
jus 1-jé től dr. Gaszner Zsu zsan na ve szi

át a he lyét há rom hó na pos pró ba idő -
vel fa lunk há zi or vo si tiszt sé gé ben.

Dr. Ba la to ni gyön gyi nek a „... hír -
le vél ben” ter jesz tett té ves in for má ci ók -
ról az a vé le mé nye, hogy 40 év alatt
azért Perjési dok tor ne vé nek he lyes le -
írá sát meg ta nul hat ták vol na a ked ves
szer zők, de azt be csü li ben nük, hogy ők
leg alább a ne vü ket ad ták hoz zá. Fel té -
te le zi, hogy nem szán dé kolt fer dí tés ről,
csak té ves in for má ci ók köz lé sé ről van
szó. Er re az a vá la sza, hogy: nem kért
lak bér csök ken tést; szak mai kér dé sek -
ben – be teg vizs gá la ti ide je, be teg el lá tás
– la i ku sok ne nyi lat koz za nak és vé le -
mé nyez ze nek. A már ci us 15-i ün nep sé -
gen azért nem vett részt, mert or vo si
ügye le tet lá tott el turán, Tóth Gá bor
pol gár mes ter úr, pe dig a Ceg lé den volt,
a me gyei köz pon ti ün nep sé gen. A
tiszteletdíjról pedig csak annyit, hogy
egyéb ként csak az nem hall hat ta, aki
nem akar ta, hogy tóth gá bor több al -
ka lom mal ki je len tet te, hogy pol gár -
mes te ri il let mé nyé nek 10 szá za lé kát a
bagi ci vil szer ve ze tek nek ajánl ja fel. 

Amel lett mind er ről az a vé le mé -
nye, amit Lao Ce mon dott: „Csak a jó
gyü möl csöt ter mő fát do bál ják kő vel.”

B.F.K.

„CSAK A jÓ gyü MÖL CSÖt 
tEr Mő Fát DO BáL jáK Kő VEL.”
IS MEr JéK MEG Az IGAz SÁ GoT Az or Vo SI EL LÁ TÁS ProB Lé MÁ I róL

Saj nos az utób bi idő ben az is me re tek hi á nya vagy a té nyek tu da tos
el fer dí té se mi att sok fé le té ves in for má ció ke ring fa lunk ban a múlt
év kö ze pe óta fenn ál ló egész ség ügyi el lá tás prob lé má i ról.

Moz gal mas idő sza kot tud hat nak ma guk mö gött az Arany Já nos
Ál ta lá nos Is ko la di ák jai. Áp ri lis 11-e a Köl té szet Nap ja. Ez al ka -
lom ból meg tar tot tuk az is ko lai sza va ló ver senyt. 

8
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w részt vet tünk a kis tér sé gi ve tél ke dő
ter mé szet vé del mi for du ló ján Kar ta lon,
ahol a kö zép me zőny ben vé gez tünk. 12
csa pat ból a ha to di kak let tünk.
w áp ri lis hó nap a tisz ta ság je gyé ben telt.
hir det tünk osz tály tisz ta sá gi, pa pír gyűj -
té si ver senyt, és be ne vez tünk egy or szá -
gos elem gyűj té si ver seny re is. Kö szön -
jük a la kos ság nak, hogy nem dob ták ki
a pa pírt, ha nem se gí tet ték a gye re ke ket
a sze lek tív hul la dék gyűj tés ben. Ezek ér -
té ke lé se fo lya ma tos.
wrend be tet tük az is ko la ud va rát. így tisz -
ta kö rül mé nyek kö zött tud ták meg kez de ni
a mun ká la to kat Ká dár Pé ter ve ze té sé vel a
hi va tal dol go zói: a Bo ni fác Ala pít vány jó -
vol tá ból ak ko ra ker ti pa vi lon ké szül, hogy
egy egész osz tály nyi gye rek alá fér.
w galga-menti me se na pot tar tott a
hely tör té ne ti Ba rá ti tár sa ság az is ko lá -

ban, mely re a kör nyék be li te le pü lés ről
ér kez tek ven dé gek. A na gyon jól si ke -
rült dél előt tön kol lé gák és gye re kek is
kép vi sel ték is ko lán kat.
w Is ko lánk drá ma ta go za ta – a Fa pi he- a
Weöres Sán dor Or szá gos gyer mek szín -
ját szó ta lál ko zón arany mi nő sí tést ka -
pott, amellyel to vább ju tot tak. Ez úton is
gra tu lá lunk ne kik.
w Ka taszt ró fa vé del mi ve tél ke dő re je -
lent kez tek a nyol ca di ko sok. Fel ké szül -
tek vol tak és na gyon jól vi sel ked tek. A
17 csa pat kö zül a 4. he lye zést si ke rült
el hoz nunk.
w ECDL vizs gán mé ret ték meg tu dá su -
kat a 7. osz tá lyo sok. re mél jük, min den -
ki nek si ke rült jó ered ményt el ér nie!
w Pá lyá za ti pénz ből tánc há zat szer vez -
tünk ró nai La jos ve ze té sé vel, és egy tan -
te rem be is si ke rült új pa do kat ven nünk.

w Egy má sik pá lyá za tunk ból az 5.,6.,7.
év fo lyam ta nu lói részt ve het tek in téz -
mény lá to ga tá son és drá ma-fog lal ko zá -
son a Marczibányi té ren.

Kö szö nöm kol lé gá im mun ká ját, hi -
szen ez a sok prog ram az ő se gít sé gük
nél kül nem va ló sul ha tott vol na meg!

Meg tör tént a be irat ko zás is, bár úgy
lát juk, hogy még min dig nem tel jes a
név sor. ha va la ki aka dá lyoz ta tás mi att
nem tu dott ele get ten ni be íra tá si kö te le -
zett sé gé nek, az is ko la iro dá já ban még
min dig meg te he ti.

Fo lya ma tos a rend őri je len lét is az
is ko lá ban. így sze ret nénk ele jét ven ni a
rend bon tás nak. Kö szön jük az Aszó di
rend őr őrs nek, hogy he ti rend sze res ség -
gel „látogatnak” minket.

Szásziné Győri Éva

8

Idén is megrendezésre került a IV. Galgaparti me -
se találkozó, amit április 9-én tartottak a bagi
Arany János Általános Iskolában. 

A szervezők most nemcsak a gyerekek mesemondó tu -
dá sára voltak kíváncsiak, hanem úgy gondolták, már-

már feladatuknak érezték, hogy falunkban népszerűsítsék a
kortárs magyar gyermekirodalmat. S aki ezt megálmodta, nem
más mint Polgár Jutka meseíró, Katonáné Kovács Erika és Vol -
ter né Jamrik Éva tanítónők. A tervük megvalósításában segít-
séget nyújtott a helytörténeti Baráti társulat és a Magyar Szak-
és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók reprográfiai Egyesülete.

Az rendezvényt Polgár Jutka nyitotta meg. Az ezután kö -
vet kező műsor rövid jelenetekből és beszélgetésekből állt, de
el sősorban néhány kortárs magyar író megismertetésével (pl.:
Nógrádi Gábor, Balázs Ágnes, Kiss Ottó, Boldizsár Ildikó, Polgár
Jutka, Galántai Csaba). Az előadás keretében a mű sorvezetők
arról beszélgettek szakemberekkel, hogy a különböző kor osz -
tályok életében hogyan jelenik meg a mese. Vendégek voltak
Kovács Ferencné, az aszódi bölcsőde vezetje, Palaga Lászlóné
óvónő, Nagy Tiborné tanítónő és Horváthné Bankó Edit ta -
nár nő. Az aszódi fiúnevelő intézet pedagógusa, Lakos Mária

Lujza többek közt arról is beszélt, hogy ő nem bűnözőkkel
foglalkozik, hanem rossz útra tévedt fénykereső fiatalokkal, és
ennek a fénynek a megtalálásában segítségére szolgál a mese,
illetve a meseterápia. A beszélgetőpartnerek között meg je len -
tek szülők is, akik arról meséltek, hogy sze rintük miért fontos
az olvasás, illetve egy szülő mit tehet azért, hogy a gyermeke
szívesen olvasson. Katona Erzsébet, Paltán Ber na dett és Faragó
Csaba elmondta, hogy a mai kor társ magyar iroda lom olyan-
ra is megtanítja a gyermekeket, amit még ők se tanultak meg,
pedig meg kellett volna. Ezt teszi például nóg rádi gábor is,
aki humoros formában, de egyértelműen megta ní tja a kis neb-
ulókat az állatok gondozására, a pénz hasz ná la tá ra, be osz tá sá -
ra, vagy éppen a má sok hoz való alkalmaz ko dásra. A ren-
dezvényt bagi gyerekek által előadott rövid színdara bok , je le -
ne tek, illetve Begidsán Melinda bábelőadása színe sí tette. A
műsoron saját meséikkel szórakoztatta a közönséget két „való-
di” meseíró, Polgár jutka és galántai Csaba. 

Ezt a rendhagyó délelőttöt Balázs Gusztáv a helytörténeti
Baráti társulat elnöke zárta le. Beszédében elmondta: „A szü lő -
faluért lehet sokat tenni, de eleget sohasem!” Ezt a jelmondatot
helyezték maguk elé a szervezők, és már új öt le tek kel készülnek
a következő kulturális rendezvényre.               Volter Domonkos

Legyen a mese mindenkié!

Volterné Jamrik Éva, Katona Erzsébet, Faragó Csaba, Paltán Bernadett és Katonáné Kovács Erika...                     ...és egy kedves mesemondó

F
o

tó
: 

B
a

lá
zs

 G
u

sz
tá

v



2011 MájuS BAgI hírLAP  7kÖzÉlET

B

A Tár su lá si Ta nács el fo gad ta az Aszó di Kis tér ség
Ön  kor mány za ta i nak Több cé lú Tár su lá sa 2010. évi
költ ség ve té si be szá mo ló ját, amely tar tal maz za a
Tár su lá si meg ál la po dás ban rög zí tett kö zös fel adat-
el lá tás ra vo nat ko zó fő pénz ügyi ada to kat. 

A Tár su lás köz ok ta tás-szer ve zői és pe da gó gi ai
szak szol gá la ti, pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tá si,
szo ci á lis és gye rek jó lé ti alap szol gál ta tá si, bel ső el -
len őr zé si, mun ka- és tűz vé del mi, va la mint te rü let -
fej lesz té si fel ada tok kis tér sé gi szin tű el lá tá sát vé -
gez te 2010. évi mű kö dé se so rán, a tár sult ön kor -
mány zat ok ál tal igé nyelt for má ban és tar ta lom mal.

A Tár su lás 2010. évi be vé te le i nek össze ge
169 mil lió Ft, mely tar tal maz za a költ ség ve té si tör -
vény ál tal a kö zö sen vál lalt fel ada tok el lá tá sá ra
biz to sí tott nor ma tív hoz zá já ru lást és a köz pon to sí -

tott elő i rány za to kat 101 mil lió Ft összeg ben, va la -
mint a pá lyá za ti és egyéb tá mo ga tá so kat. A Tár su -
lás költ ség ve tés ében 12% az ön kor mány za ti for -
rás ará nya: a tár sult ön kor mány zat ok az ál ta luk
igé nyelt szol gál ta tá sok ará nyá ban tel je sí tet tek
hoz zá já ru lást. Az ön kor mány zat ok a pénz esz kö zö -
ket lo go pé di ai el lá tás ra (8,9 mil lió Ft), ne ve lé si ta -
nács adás ra (1,7 mil lió Ft), pe da gó gi ai szak mai
szol gál ta tá sok ra (1,9 mil lió Ft), bel ső el len őr zés re
(2,5 mil lió Ft), mun ka vé del mi fel adat ra (2,4 mil lió
Ft), és két köz mun ka-prog ram ön ré sze ként (1,8
mil lió Ft) biz to sí tot ták a Tár su lás szá má ra.

A tel je sí tett ki adá sok össze sen 166 mil lió fo -
rin tot tet tek ki. En nek 2/3-át a Tár su lás a sa ját in -
téz mé nyek ál ta li fel adat szer ve zés re for dí tot ta,
1/3-a pe dig az ön kor mány zat ok nak át adott pénz -

esz köz. A Tár su lá si Ta -
nács ezt kö ve tő en el fo -
gad ta a Ta nács Szer ve -
ze ti és Mű kö dé si Sza bály za tá nak mó do sí tá sát,
amely az el múlt idő szak jog sza bá lyi vál to zá sa it és
pon to sí tá so kat tar tal maz. 

Vé ge ze tül a Ta nács egyet ér tett az zal, hogy szük -
sé ges a kis tér sé gi köz ok ta tá si in téz ke dé si terv, il let -
ve a tár sult ön kor mány zat ok szo ci á lis szol gál ta tás -
ter ve zé si kon cep ci ó já nak fe lül vizs gá la ta.

A kis tér ség ben zaj ló ak tu á lis ese mé nyek ről és
pá lyá za ti le he tő sé gek ről bő veb ben az Aszó di Kis -
tér ség Ön kor mány za ta i nak Több cé lú Tár su lá sa
hon lap ján ol vas hat nak (www.aszodikisterseg.hu).

dr. Kó rós Tí mea
kis tér sé gi re fe rens

kistérségi hírek  www.aszodikisterseg.hu

a több cé lú tár su lás ta ná csa áPrilis 20-i Ülé sé rõl

10 fő vett részt a mentorképzésen a bagi ro ma te -
lep ről, akik közül hatan korábban követtek el
bűn  cselekményt, álltak már vagy jelenleg is párt-
fogó felügyelete alatt állnak.

társadalmi beilleszkedés és foglakoztatás elősegítése cél já ból
2011. február 12. és 16. között bagi sorstárs- és kor társ segítő

mentorok képzése zajlott a Mátrában, a  hidegkúti tu ris taházban
dr. Both Emőke, a Pest Megyei Kormányhivatal Igaz ság ügyi Szol-
gálatának szakembere és dr. Horváth Sarolta, Bu da pest Főváros
Kormányhivatalaának Igazságügyi Szolgálatának szak embere ve ze -
té sével. A mentorképzésen a bagi romatelepen élő 16-24 év közöt-
ti fiatalok, illetve kívülről érkező fiatal önkéntesek vettek részt, akik
a képzés után hat hónapon keresztül nyújtanak segítséget a ro ma -
telepen élő 12-16 év közötti kriminálisan veszélyeztetett fiatalok-
nak, abból a célból, hogy ne váljanak bűn el követővé, kábítószerfo-
gyasztóvá, illetve növekedjen iskolábajárási hajlandóságuk. 

A képzett mentorok a korban közel álló fiataloknak számára
nyújtanak segítséget ahhoz, hogy célokat fogalmazzanak meg,
melyek elérésével önbizalmuk erősödik. A mentorok aktív tevé -
keny ségre ösztönzik a fiatalokat, akik a folyamat során megta-
pasztalhatják, hogy leginkább ök maguk tehetnek lépéseket saját
boldogulásuk érdekében.

Élménybeszámoló a mentorképzésről
A mentorképzés 2011. február 12-én délután 5 órakor kezdődött
az Aszódi javítóintézetben. nekem a képzés nem ott kezdődött,
előtte sokat beszélgettem minden résztvevővel, felszereléseket
gyűj töttem össze barátoktól, ismerősöktől. tehát a képzés kez de -
te  kor nagyon fáradt voltam, de hatalmas energiát adott a vá ra ko -
zás, a lelkesedés az enyém és a többieké. nem számítottam rá,
hogy mindenki eljön, aki ígérte, de mindenki ott volt. 10 bagi fiú,
közülük 4-en pártfogoltjaim, 2 korábban álltak pártfogó felügye -
lete alatt, és 4-en voltak, akik nem követtek el még bűn cse lek -
ményt. És megérkezett a 7 egyetemista is.

Két átszállással, vonattal, busszal érkeztünk meg Mátrake -
resz tesre, ahonnan másfél óra alatt kirándultunk fel nagy zsá kok -
kal hidegkútra. Két csoportban mentünk, és az úton, hogy kicsit

izgalmasabbá tegyük, kipróbálhatták a srácok, milyen vakon, né -
mán az út. Kipróbálták, élvezték, segítettek egymásnak. A ház ban
elfoglaltuk a szobákat és kezdetét vette a négynapos képzés.

A képzést alapvetően saját élményre alapoztuk, az egyes té mák
feldolgozásánál játszottunk és azokon keresztül dolgoztuk fel a ta -
pasztalatokat és forgattuk át a mentor-mentorált viszonyra. Fogal-
lakoztunk a célok meghatározásával, csoport és egyéni célok elé -
ré sével, fejlesztettük a kommunikációs készségeiket. Sokat sze -
rep játékoztunk és megértettük a „Süss fel nap” rendszert, ami  a
későbbi mentorálási folyamat gerince lesz. 

A munka 3 napon keresztül reggel 9-től este 10-ig tartott.
Ebéd és vacsora szünetet tartottunk, ahol az élelmezési csoport
vezetésével közösen készítettük el az ételt. Az evés mindig élmény
volt, mert finomak voltak az ételek, evés előtt imádkoztunk
cigányul és magyarul, ami különleges összetartozás-élményt adott.

Két számomra fontos történés
1. Mindenkinek adtunk egy mappát a képzés elején, amiben egy
Süss fel nap munkafüzet, füzet és toll volt. A szerepjátékok után
átbeszéltük a tanulságokat, beszélgettünk arról, hogyan fogják
felvenni a kapcsolatot mentoráltjaikkal, és egyszercsak elővették,
eleinte csak néhányan, majd mindannyian a füzetüket és el kez d -
ték leírni a megbeszélteket. tudtam, hogy ez nekik milyen ne héz -
séget jelent, de írtak...én meg ámultam.

2. A másik meghatározó élményem az volt, hogy nem volt
sem alkohol, sem kábítószer. többen voltak a társaságban, akik
rendszeresen használtak ilyen-olyan tudatmódosítókat. többször
elmondtanm nekik, hogy ha valakin látom, hogy alkoholt ivott
vagy kábítószert használt, azt hazaküldöm. nagyon tartottam
tőle, mi lesz, ha mégis használnak. De nem használtak... megtar-
tották a szavukat. Mindent megtettek, amit megígértek. Bíztam
bennük nagyon és megérte...

A négy nap alatt megtanultam, hogy lelkesedéssel, a másikba
vetett bizalommal, elfogadással és szeretettel mindenkiből hatal-
mas teljesítmények hozhatók elő. Megtanultam azt is, hogy ne
csüggedjek el, mert az a munka, amit befektetek a bagi srácokba
többszörösen megtérül...

dr. Both Emőke
pártfogó, felügyelő, a mentorképzés vezetője

roma fiatalok roma fiatalokért
MENTorKéPzéS SorSÁrSAK, KorTÁrSAK SEGíTéSérE



Mol nár Er zsi ke, az „Éle tet az Évek nek”
Pest Me gyei Egye sü let el nök he lyet te se,
Wágnerné Ani, az „Éle tet az Évek nek
P.M.E. Szo ci á lis Bi zott sá gá nak el nö ke,
Nagy Mik lós a Ve res egy há zi Kis tér ség
Idős ügyi ta ná csá nak el nö ke, Both Ot tó
a nyOK Ak ció cso port já nak el nö ke és
Tóth Gá bor or szág gyű lé si kép vi se lő Bag
pol gár mes te re.

A ren dez vényt Ba lázs Já nos az „Éle -
tet az Évek nek” Pest Me gyei Egye sü let
el nök he lyet te se, az Aszó di Kis tér ség
Idős  ügyi ta ná csá nak el nö ke és egy ben a
bagi Szink ron nyug dí jas Egye sü let el nö -
ke nyi tot ta meg. El mond ta, hogy ez a ta -
lál ko zó az Észak- és Kö zép-Ma gyar or -
szág Vi dék fej lesz té sé nek LEADEr tá mo -
ga tá sá val jött lét re. Kü lön ki emel te, hogy
mi lyen pél da ér té kű volt a nyug dí jas cso -
port össze fo gá sa, ahol a fér fi ak igen rö -
vid idő alatt ön erő ből rend be tet ték a
mű ve lő dé si ház bel ső ud va rát, le bon tot -
ták a ré gi ke rí tést, a kö ve zést ki ja ví tot -
ták, va la mint az ugyan csak 30 éve nem
hasz nált hát só ud vart is rend be tet ték, és
ott ala kí tot ták ki a fő ző és ét ke zé si sát rat.
Meg kö szön te a kul tu rá lis cso port höl -
gye i nek is ál do zat kész mun ká ját a ven dé -
gek el lá tá sá ban. Az tán át ad ta a szót Tóth
Gá bor pol gár mes ter úr nak, aki ab bé li
örö mét fe jez te ki, hogy Bag im má ron ne -
gyed szer ad hat ott hont en nek a nagy sza -
bá sú nyug dí jas ta lál ko zó nak. ő is ki fe jez -
te el is me ré sét és kö szö ne tét a nyug dí jas
egye sü let tag sá gá nak az el vég zett mun -
ká ért, majd a kö szön töt te az édes anyá kat
is anyák nap ja al kal má ból.

Ezek után Bod nár Gá bor, az az „Éle -
tet az Évek nek P.M.E. el nö ke vet te át a
szót, aki szin tén kö szön töt te az édes -
anyá kat, majd pár szó val utalt a ta lál ko -

zó je len tő sé gé re, háláját fe jez te ki Ba -
lázs já nos nak a ren de zé sért, és min den -
ki nek jó szó ra ko zást kí vánt.

A mű sor előtt Ba lázs Ger gő Dzsi da
je nő: há la adás c. ver sé vel kö szön töt te
a je len lé vő édes anyá kat, nagy ma má kat.

Ezek után Baczoniné Felszeghy Ka -
ta lin fel ol vas ta az er re a nap ra írt Kö -
szön tő jét, majd kez de tét vet te a mű sor. 

kö szön tõ
Gyö nyö rű szép nap ra vir radt 
Bag fa lu ja ma reg gel,
Mert ma it ten sok-sok fa lu 
Nyug dí ja sa ün ne pel.
Száll jon nó ta, szól jon ének! 
Ví gan le gyünk em be rek,
Hi szen csak a tes tünk vé nül,
De szí vünk még gye rek.
Mi is vá gyunk a szép szó ra,
Vi dám ság ra, ün nep re,
Szí vet-lel ket erő sí tő
Fer ge te ges jó kedv re.
Nem hagy juk, hogy a sok bá nat
Le győz ze az éle tet,
Ezért fúj juk oly öröm mel
A sok ré gi éne ket,
Me lye ket az őse ink is
Oly vi dá man da lol tak.
Ők is tud ták, az ének szó
El űzi a gon do kat,
Fel töl ti a szí vet-lel ket,
Erőt ad az iz mok nak,
S fél re lök ve a fáj dal mat
Ön fe led ten tán col tat.
Kö ves sük a jó pél dá juk,
Éne kel jünk, vi gad junk,
És a sok szép nó ta után
Jó ked vű en tán col junk!
Kí vá nom, hogy min den ki nek
Úgy tel jék el ez a nap,
Hogy jö vő re csak is ide,
Bagra kí ván koz za nak!

Az egyes fal vak jól fel ké szült cso -
port jai igen vál to za tos mű sor szám ok -
kal szó ra koz tat ták a meg je lent ven dé -
ge ket, né ző ket. Az egyes kó ru sok sa ját
fal va ik nép da la it éne kel ték, nem egy szer
tánc cal kí sér ve elő adá su kat, el han goz -
tak ver sek, éne kel tek szó lis ták is, sőt
még tánc cso port ok is föl lép tek. Min -
den cso port ka pott egy em lék la pot,
ame lyen Bag ne ve ze tes sé gei lát ha tó ak.

A mű sor után fi nom ebéd és sü te -
mé nyek kö vet kez tek, majd rá zen dí -
tett a galga Exp ressz, és a nyug dí jas
ze né szek kel ki egé szít ve húz ták a talp -
alá va lót, a há lás kö zön ség pe dig tánc -
ra per dült.

A ven dé gek tá vo zás kor han got ad tak
an nak, mennyi re jól érez ték ma gu kat, és
kö szön ték a nagy sze rű szer ve zést és ki -
szol gá lást. Vé ge ze tül Baczoniné Fel-
szeghy Ka ta lin Bú csúz ta tó ja hang zott el.

bú csúz ta tó
Re mél jük, hogy kik itt vol tak,
Mind vi dá man mu lat tak,
Fel töl tőd tek jó val, szép pel,
És sok csár dást tán col tak.
Kí sér je a nap örö me
Vé gig az éle tü ket,
És so ha ne fe led jék el,
Bagi él mé nye i ket.
Tud ják, hogy itt sze re tet tel
Vár önök re egy csa pat,
Zár ják hát a szí vük be a
Bagi nyug dí ja so kat.
És aki ezt meg szer vez te,
Jó Ba lázs Já no sun kat!

re mél jük, jö vő re új ra ta núi le he -
tünk e nagy sze rű ta lál ko zó nak, ad dig is
jó egész sé get kí vá nunk a szer ve zők nek
és a meg je lent ven dé gek nek!

B.F.K.
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4. Pest me gyei nyug dí jas ma já lis Bagon
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Mi re dél elõtt a for rás hoz ér tünk, a
hévízgyörki egye sü let tag jai is gyü le kez -
tek már. Min den ki igen jó ked vû és lel kes
volt, ezért az tán nem is töl töt tük fö lös le -
ge sen az idõt, ha nem azon nal ne ki áll -
tunk a szük sé ges mun kák nak. A fér fi ak
egy ré sze az út mel lett hos  szá ban ne ki állt
egy víz el ve ze tõ árok ásá sá nak, ami nem
volt kön  nyû fel adat, mert igen agya gos
volt a föld. A Pi ros Bagért Egye sü let
meg je lent 4 tag ja: Deme Ist ván, Fercsik
Gá bor, Ko csis Mi hály és Maschek Lász ló
is ne héz mun ká ba kez dett, mert több
lép csõt épí tet tek il let ve újí tot tak föl a
for rás mel lett, hogy jól meg le hes sen azt
kö ze lí te ni. A mun ká la to kat a hoz zá ér tõ
szak em ber, Ko csis Mi hály irá nyí tot ta, és
mond ha tom, min den ki cso dá la tát ki vív -
ták, olyan tö ké le tes lép csõ ket ala kí tot tak
ki az ál ta luk ho zott kö vek bõl, fák ból.

né hány fér fi az el va dult fá kat vág ta
stilfûrésszel és fû rés  szel, meg a bok ro kat
ala kí tot ták, for máz ták. Mi, as  szo nyok
né hány fér fi se gít sé gé vel ge reb lyéz tük a
le vá gott ága kat és egy nagy ku pac ba
hord tuk, se gí tet tünk el ül tet ni a györkiek
ál tal ho zott ár vács ká kat, bok ro kat, a ke -
resz tet és kör nyé két is rend be rak tuk, új
nö vé nye ket ül tet tünk oda is. Köz ben jól
el be szél get tünk a Por szem Kö zös sé gi
Mû hely meg je lent tag ja i val, akik kö zött
még szent end rei, bu da pes ti, õrbottyáni
la ko sú is volt, hi szen ez az egye sü let kör -
nye zet vé de lem mel, ter mé szet já rás sal és
ha gyo mány õr zés sel is fog lal ko zik Pest
me gyé ben.  Ki sebb gye re kek is vol tak ve -
lük, akik ugyan úgy ki vet ték a mun ká ból

a ré szü ket, mint a fel nõt tek. Ir tot ták a
gazt, fes tet ték a pa dot, a hir de tõ táb lát,
hord ták az ága kat és a sze mét ös  sze sze -
dé sé ben is se géd kez tek. 

A mun ká la tok alatt meg je lent Tóth
Gá bor pol gár mes ter úr is, aki ká vé val és
pá lin ká val ven dé gel te meg a se ré nyen dol -
go zó kat, és igen örült, hogy így ös  sze fo -
gott a 2 te le pü lés a for rás rend be té te lé ben.

Dél kö rül az tán a hévízgyörkiek zsí -
ros ke nyér rel és hagy má val meg po gá csá -
val ven dé gel ték meg a je len lé võ ket, ami
min den ki nek na gyon jó le sett a ne héz
mun ka után, hoz zá pe dig it tuk a fi nom,

hi deg, kris tály tisz ta és egész sé ges for rás -
vi zet. Mi köz ben dol goz tunk, igen so kan
jöt tek ví zért, és jó né há nyuk ki fe jez te há -
lá ját a mun kánk iránt, mond ván, hogy
más kor majd õk is el jön nek se gí te ni.

Dél után az tán fá rad tan, de a jól vég -
zett mun ka örö mé vel hagy tuk ott a Pe tõ -
fi-for rást és a hévízgyörki ba rá ta in kat, de
elõt te még meg egyez tünk, hogy ok tó ber
2-án új ra ta lál ko zunk, hogy ak kor is el vé -
gez zük a szük sé ges mun ká kat, ja ví tá so kat.

Ez úton sze ret nénk meg kér ni min -
den – a for rást lá to ga tó és hasz ná ló –
bagi la kost, hogy vi gyáz za nak a most ki -
ala kí tott rend re, tisz ta ság ra, és ha lát ják,
hogy az el ül te tett vi rá gok nak víz kel le ne,
szí ves ked je nek egy-két kan na víz zel meg -
lo csol ni õket, hogy még so ká ig gyö nyör -
köd hes sünk a for rás és kör nyé ké nek
szép sé gé ben.

BFK.

A Pe tõ fi-for rás kör nye ze té nek szé pí té se

a fa vá gás utol só fel vo ná sa
Az utób bi pár nap ban egy dol gos közhasznús-brigád a Petofi-forrás rend be té te lén fá ra do -
zott. A for rás kör nyé kén össze szed ték az újabb sze me tet, ki pu col ták az el va dult bo zó tost,
le nyír ták a fü vet és ki vág ták az el kor hadt és las san élet ve szé lyes sé vá ló fá kat. Terv be van
még vé ve (a cikk meg je le né se kor ta lán már el is ké szült) a for rás hoz vezető út mur vá val
va ló sár men te sí té se, va la mint a for rás fel ira tá nak új ra fes té se. Amint ez zel is vé gez tünk,
megint tisz ta, zöld kör nye zet vár ja a fris sül ni vágyókat.                             Benedek Miklós

2011. áp ri lis 2-án, szom ba ton a Szink ron Nyug dí jas Egye sü let és a
Pi ros Bagért Egye sü let leg ak tí vabb tag jai ki vo nul tak a Pe tõ fi-for rás -
hoz, hogy se gít se nek a hévízgyörki Por szem Kö zös sé gi Mû hely ve ze -
tõ je, Do bos Csa ba ál tal meg hir de tett rend ra kás ban. Min den ki vitt
ma gá val va la mi lyen hasz nos mun ka esz közt, ka pát, ge reb lyét, ásót,
fû részt, met szõ ol lót vagy sa ra bo lót.
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há zi or vos ok ren de lé si ide je

dr. ba la to ni gyön gyi hétfõ,kedd,csüt.:8-12-ig,szerda:14-18-ig,péntek:8-11-ig

(péntekencsakpároshétenrendel)

dr. gaszner zsuzsanna hétfõ,szerda:8-12-ig,kedd:14-18-ig,csütörtök:12-16-ig

(péntekencsakpáratlanhétenrendel)

nap pa li, éj sza kai és hét vé gi ügye let

AhétvégiügyeletmellettanappaliéséjszakaiügyeletetisaTuraiKözpontiÜgyeletlátjael.

Köznapokon16órátólmásnapreggel8óráig,hétvégénpéntekdélután14órátólhétfõreggel

8óráighívható,illetvekereshetõfel.

cí me: tura, Pe tõ fi tér 2. te lefon.: 104 

a fog or vos rendelési ideje

dr. szabó melánia Bag,Hõsöktere1.telefon:28/409-670hétfõ,szerda,

péntek:14.00-19.00,kedd,csütörtök:8.00-13.00

orvosi ügyeletek9

labdarúgás – felnõtt eredmények  
Bag–Törtel: 0-1; Felsőpakony–Bag: 1-2; Bag–Gödöllő: 1-3; 
Pilissport-PLSE–Bag: 4-1

felnõtt tabella (május 6-án)
Csapat mérkõzés gyõzelem döntetlen vereség pont

1. Üllő 25 21 3 1 66
2. Tápiószecső 25 15 1 9 46 
3. diósd 25 14 2 9 44
4. ÖrkényÚjlengyel 24 13 2 9 41 
5. Felsőpakony 24 12 4 8 40 
6. Pilis LK 24 12 3 9 39 
7. Törteli KSK 25 12 4 9 38
8. Pilissport PLSE 25 11 4 10 37
9. Újlengyel 25 10 7 8 37 

10. bag 24 10 3 11 33 
11. Gödöllő 25 9 6 10 33
12. Veresegyház 25 9 1 15 26
13. Tárnok 25 6 5 14 23
14. Halásztelek13 25 6 3 16 21
15. Hévízgyörk 24 6 3 15 21 
16. Erdőkertes 24 5 1 18 15

labdarúgás – ifjúsági eredmények
Bag–Törtel: 5-2; Felsőpakony–Bag: 1-0; Bag–Gödöllő: 0-7; 
Pilissport-PLSE–Bag: 3-0

ifjúsági tabella (május 6-án)
Csapat mérkõzés gyõzelem döntetlen vereség pont

1. Tápiószecső 25 22 2 1 68
2. Felsőpakony 24 18 3 3 57
3. Gödöllő 25 15 5 5 50
4. Tárnok 25 14 5 6 47 
5. Pilisi LKTárnok 24 14 0 10 42 
6. Veresegyház 25 12 2 11 38
7. Pilissport-PLSE 24 11 4 9 37
8. Hévízgyörk 24 11 3 10 36
9. Halázstelek 25 10 5 10 35

10. bag  24 9 4 11 31
11. Üllő 25 9 3 13 30
12. diósd 25 8 5 12 29
13. Örkény 24 8 4 12 28
14. Törteli KSK 24 5 1 18 16
15. Erdőkertes 24 3 6 15 15
16. Újlengyel 25 1 0 24 3

Anyák napja
Má jus 1-jén, anyák nap ján a
vasármnap dél előt ti szent mi sén
hit ta nos gyer me kek kö szön töt -
ték az édes anyá kat, édes any ju -
kat vers sel, ze né vel, imád ság gal.
A kö nyör gők kö zött nem csak
gye re kek, ha nem nagy ma mák,
anyu kák is fel so ra koz tak ál dást
kér ve min den édes anyá ra. Az
aláb bi gyö nyö rű ver set min den
je len lé vő édes anya nyom ta tás -
ban is meg kap ta em lé kül.

KISS jE nő: 

Anyád sze mé ben

Anyád sze mé ben ott a nap,
Su ga rai rád hul la nak,
hogy nőj te szé pen.

Anyád sze mé ben ott a hold,
be teg, ha vol tál, rád ha jolt 
a lá zas éj ben.

Anyád sze mé ben ott a víz;
a könny, ha utad fél re visz,
jaj! baj ne ér jen...

Anyád sze mé ben ott a tűz:
ha csüg ged nél, szí ved be űz,
lo bog jon, ég jen!

F
o

tó
: 

K
ö

n
c

zö
l 

R
it

a



2011 MájuS BAgI hírLAP  11hIrDETÉs



12  BAgI hírLAP 2011 MájuSEzmEgaz

kiadó: BagNagyközségÖnkormányzata
szerkesztõk:KönczölRita,Baczoniné
FelszeghyKatalin,SzabadosTamás.
nyomdai munkák, elõkészítés: RosentalKft.
megjelenik: 500példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás: 
06-28-409-174-estelefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu

impresszum(

tÓtH gá BOR
or SzÁG GyÛ Lé SI KéP VI SE Lő

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

elõzõ lapszámunkban a véradásról szóló hírben téves képaláírás jelent meg.
benkó tibor nem adott vért, hanem dialízisen vett részt. az érintettektõl

elnézést kérünk.    a szerk.

Passiójáték
máriabesnyõn

2011. április 17-én, virágvasárnap láthattuk élő előadásban a máriabesnyői kegytemp lom -
ban Jézus keresztútját a Gecsemáné kerti eseményektől a Golgotáig. A ne gyedik éve
megrendezett korabeli történet olyan élethű volt, hogy szinte testközelben élhettük át az
eseményeket. Jézus, a tanítványok, és római katonák köztünk jártak. A közönség volt a
tömeg, akinek szerep is jutott – mint annak idején. Ki Jézus mellett, ki ellene skandált. Sokan
végigkönnyeztük a megindító, megrendítő szenvedéstörténetet, ami a szívünkig hatolt, de
nem úgy, mint egy élmény, ami később feledésbe merül, hanem úgy, mint ami a tudatunkig,
csontunk velejéig eljutott, és ki nem törli onnan semmi. Aki teheti, jövőre fel tét lenül élje át
személyesen Jézus keresztútját, szenvedését, halálát és feltámadását.                        sz.tamás

segítségnyújtás nehéz helyzetben
léVõ családoknak
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A Családsegítő Szolgálatok feladatkörébe tartozik a lakosok tájékoztatása, se gít -
ségn yújtás a felhalmozott adósságterheik enyhítésében (egyeztetés közüzemi
szolgáltatókkal, különféle pénzintézetekkel, bankokkal), hogy ne kerüljön sor a
szolgáltatások kikapcsolására, illetve az árverezésre, foglalásra. A lakosok ré szé -
re lehetőség van segítség nyújtásra, nem a tartozás kifizetésére, hanem
közvetítésre, képviseletre, egyeztetésre a különböző szolgáltatókkal. 

kérjÜk idõben jöjjön, hogy segíthessÜnk. 

hirdetmény!
Akinek van kiadó lakása, szobája, háza a bagi Családsegítő Szolgálat albér-
letgyűjtő falán kirakhatja, hirdetheti ingyenesen. 


