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ISMErjüK MEg Az IgAzAt! LEgyEn A MESE ...

Bag Nagyközség Önkormányzatának
képviselő-testülete áprilisban két
alkalommal is ülésezett. A testület
elfogadta az önkormányzat 2010.
évi zárszámadását.
2–4. oldal

Tévhírek keringenek falunkban
az orvosi ellátással kapcsolatban.
Utána jártunk, hogy mi a helyzet
az II. számú orvosi rendelő
háza táján.
4. oldal

... mindenkié! címmel idén is
megrendezte a Helytörténeti Baráti
Társulat a Galgaparti mesetalálkozót április 9-én az Arany
János Általános Iskolában.
6. oldal

Fotó: Benkó Tibor

IV. Pest megyei nyugdíjas majális Bagon

Idén immáron negyedszer rendezte meg a
bagi Szinkron Nyugdíjas Egyesület kulturális csoportja a Pest megyei nyugdíjas majálisát, melyre 18 település csoportja (közel
600 fő) érkezett.
Az ünnepség díszvendégei voltak. Krizsán Sándorné
Marika, az „Életet az Éveknek” Országos Szövetség alelnöke és a Kulturális Bizottság elnöke, Bodnár Gábor
az „Életet az Éveknek” Pest Megyei Egyesület elnöke,...
folytatás a 8. oldalon
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Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete áprilisban két alkalommal is ülésezett.
Az alábbiakban az üléseken történtek összefoglalóit olvashatják.
Bírósági ülnök

Pest Megye Önkormányzata bírósági ülnök kijelölésére kérte fel
önkormányzatunkat. Erre a feladatra Dénes Miklós volt önkormányzati képviselőt jelölte előterjesztésében Tóth Gábor polgármester. A jelöltet a képviselő-testület egyhangúlag támogatta.

Bag Nagyközségért Érdemérem

A képviselő testület egyhangúlag úgy döntött, hogy dr. Perjés
Györgynek, falunk visszavonuló háziorvosának, munkája elismeréseként Bag nagyközségért Érdemérmet adományoz. Az
ünnepélyes átadásra a falunapon kerül majd sor.

Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjai

A képviselő-testület visszavonta a korábbi bérleti díjakra vonatkozó rendeletét, és a következő bérleti díjakat határozta
meg azzal a feltétellel, hogy a bérleti szerződésekbe kerüljön
bele az állagmegóvás (tisztasági festés, belső gépészeti karbantartás) a jelen állapotot alapul véve, mint az albérlő feladata.
Szent Imre u. 7.
5250+7200 Ft
Dózsa gy. u. 54.
26 700 Ft
hősök tere 1.
24 400 Ft
Patak u. 8. I.
18 460 Ft
Patak u. 8. II.
7440 Ft
Emellett szóba került a Szent Imre út 53. szám alatt lévő
büfé épületrésze is. A tervek szerint a polgármesteri hivatal
ebben az épületrészben alakítaná ki irattárát, a büfé bérlőjének cserébe felajánlja a művelődési házban működő büfé működtetésének jogát. Ez a változás, ha a felek meg tudnak
egyezni, októberben valósulhat meg.

Szennyvíztelep bérleti díja

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az Aszód és 4 társult Önkormányzat Szennyvíztisztító telep tulajdonosközössége gesztorának, Aszód városának kérését, hogy a 2009. és 2010.
évi szennyvízelhelyezés bérleti díját a komposztáló telep megvalósításához szükséges önerő fedezésére fordíthassák. A bérleti díj
arányát a társulási megállapodásban rögzített vagyoni hányad
aranyában határozzák meg, így a bagra eső rész 18 százalék.

Tűzvédelmi utóellenőrzés

Az elmúlt időszakban tűzvédelmi utóellenőrzés vizsgálta falunk
tűzvédelmét. A tűzbiztonságot biztosító alaprendszer rendben
van, de néhány hiányosságot is feltárt a vizsgálat, így képviselőtestületünk határozatot hozott arról, hogy e hiányosságok megszüntetésére a pénzügyi fedezetet a jövő évi költségvetésbe betervezi, és erről a tűzoltóságot hivatalosan tájékoztatja.

Külsős tagok tiszteletdíja

Varga András önkormányzati képviselő korábban azt javasolta, hogy önkormányzatunk bizottságainak külsős tagja ne
kapjanak tiszteletdíjat munkájukért. A Pénzügyi, Ellenőrző,
gazdasági, Vagyongazdálkodási és területfejlesztési Bizottság
azonban azon az állásponton volt, hogy a bizottságok külsős

tagjainak ne emelkedjen a tiszteletdíja, és továbbra is a havi
15 000 Ft-ot kapják meg. Ez utóbbi javaslatot támogatta a
képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással.
Emellett határozatot hoztak arról is, hogy az SzMSz rögzítse azt, hogy azon önkormányzati képviselő, aki elhanyagolja
feladatát, ne csak tiszteletdíjától essen el, hanem valamely
szervezet részére történő felajánlását is tekintsék semmisnek.

Módosították a hulladékszállítási rendeletet

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta azt a módosítást,
hogy az egyedül élő, 70 év feletti lakost csak akkor illeti meg
az ingyenes szemétszállítás, amennyiben 60 literes szemétszállító edényt vesz igénybe.

tiszteletdíj felajánlások
Tóth Gábor polgármester úr 2011. évi polgármesteri fizetésének 10
százalékát a bagi civil szervezetek javára ajánlotta fel. A közel félmillió
forint igazságos elosztására Tóth Gábor polgármester az önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrző, Gazdasági, Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési Bizottságát kérte fel.
Emellett Varga András önkormányzati képviselő 2011. évi tiszteletdíját (havi 37 500 Ft, azaz 450 000 Ft) a Bagi TC, valamint a Bagi Polgárőrség javára ajánlotta fel. A felajánlásokat a civil szervezetek nevében is megköszönjük.
-kr-

2010. évi zárszámadás
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2010. évi zárszámadását. Az önkormányzat 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 költségvetési évet követő négy hónapon belüla képviselő-testület elé
terjesztette a zárszámadást, amelyeről a képviselő-testület
rendeletet alkotott.
Önkormányzat által ellátott feladatok értékelése
Bag nagyközségi Önkormányzat a 2010-es gazdasági évben a kötelező feladatait ellátta, az intézmények fennakadás
nélkül működtek.
Az önkormányzat saját bevételeinek alakulása 51 százalékos teljesítést mutat, a tervezethez képest nagyon alul maradt.
Intézményi működéssel kapcsolatos bevételeink a tervezethez képest 11 százalékkal magasabban teljesültek. A művelődési ház és könyvtár szolgáltatási díjainak mértéke a tervezetthez képest alul maradt. A még 2008-2009-es évben be
nem fizetett szemétdíjak lényegesen megnövelték bevételeinket. terembérleti díjaink és nem lakáscélú bérletek (pl: zöldséges, kocsmák, óvóda konyhája) 68 százalékosra teljesültek.
Étkezési és a művészeti tagozat térítési díjai az időszaknak
megfelelően alakultak. jelentős bevételi tétel volt a szabálysértésekből 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.
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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 előirányzathoz képest 102 százalékos volt. A tB finanszírozási támogatás
az átvett pénzeszközök bevételi jogcímen lett könyvelve, továbbá az iskola pályázat 3. számú kifizetési kérelmének
összege, a rétes Fesztivál támogatói jegy értékesítéséből befolyt 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 kiadások 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 orvosi ügyelet, a Podmaniczky zeneiskola támogatása, az
Aszódi Kistérségnek járó kifizetések, gesztori díj, közmunka

program önrésze. A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli kiadások között szerepel a rendőri járőr
szolgálat a karácsonyi ünnepek alatt, közműfejlesztési hozzájárulás kifizetése, civilszervezetek támogatása, valamint az
ellátottak pénzbeli juttatása: rES, rát, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, óvodáztatási támogatás, átmeneti segély mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatás és közcélú foglalkoztatottak támogatásainak kifizetése.

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 fizettünk ki
könyvvizsgálatért.
2010. évi költségvetési teljesítését befolyásolták az alábbi nagyobb összegek, melyek nem voltak beterveztve, de kifizetésük szükségszerű volt: az általános iskola felújításának
2010. évre áthúzódó költségei, jamrik László szabadságmegváltása, az I. számú orvosi rendelő felújítása (ántSz
miatt), a közvilágítás bővítés (Dózsa györgy út).
Bag Nagyközség Önkormányzata

Pár szó az égetésről
tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat 6/2009-es rendelete alapján, avart és más kerti hulladékot csak és kizárólag megfelelő időjárási viszonyok (szélcsend) mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával,
kEDD és PÉNTEki napokon, 13:00 és 18:00 között szabad ÉgETNI, kivéve, ha országos égetési tilalmat rendeltek el.
Az égetendő hulladék kommunális, vagy ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, stb.) hulladékot NEm TarTalmazhaT. Kérjük Önöket, hogy a békés egymás mellett élés érdekében a fentieket tartsák be legyenek szívesek!
Bag Nagyközség Önkormányzata

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29
pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat – Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik
ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első
lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam,
a Jó Állam megteremtése felé.
Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak:
Pest megyei kormányhivatal
Váci Ügyfélszolgálata
2600 Vác, dr. Csányi László krt. 16.
(a Magyar Államkincstár épületében)
Nyitva: munkanapokon 8.00-20.00-ig
a kormányablak
• széles körű tájékoztatást nyújt arról,
hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti,

•
•
• felvilágosítást ad arról, hogy az adott
ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni,
• segít a szükséges formanyomtatványok
kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében.
a kormányablakban többek között
• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékenységgel
kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
• családtámogatási ellátásokat igényel-

•
•

het (anyasági támogatás, családi pótlék,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
egyszerűsített honosítási kérelmet terjeszthet elő,
tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről,
informálódhat az Új Széchenyi Tervvel
kapcsolatos pályázati tudnivalókról,
megismerheti ingatlanok adatait nem
hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.

Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről,
működéséről és helyszíneiről részletes és
aktuális információt talál a www.kormanyablak.hu honlapon.

V i s z o n t lá tá s r a a ko 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
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Óriási megtakarítás iskolánkban
A bagi Arany János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény közmű-díjainak összehasonlítása a felújítás előtt – és felújítás után
Az elmúlt hónapban dr. Dénes Tamás a Pénzügyi, Ellenőrző, gazdasági, Vagyongazdálkodási és településfejlesztési
Bizottság elnöke tájékoztatta a Bag nagyközség Önkormányzatának képviselő-testületét arról, hogyan alakult általános iskolánk
közmű díjainak (villany, gáz, és víz) mértéke a felújítás előtt, és a
felújítás után. A bizottság elnöke a polgármesteri hivatal pénzügyi
osztályától megkapott év végi összesítők segítségével a 2008. évi
és 2010. évi adatokat gyűjtötte ki, az eredmény a következő lett:

Villamos energia fogyasztás

A felújítás során az általános iskola egész elektromos hálózatát
és világítását korszerűsítették, energiatakarékos világítást valósítottak meg. Beüzemeltek 24 db új számítógépet, kb. 150-200
kWh fogyasztással darabonként, valamint egy régi, nagy teljesítményű kazánszivattyú helyett 5+3 kisebb szivattyút építettek
be, mindegyiket elektromos meghajtással.

Az 2008 év villanyfogyasztása: 1 874 386 - Ft (+ÁFA) volt.
2010. év villanyfogyasztása: 531 109 Ft volt, amit a 30/40-es hibás váltó miatt még 1,33-al fel kell szorozni, így a tényleges fogyasztás 708 145 Ft (+ÁFA) volt.
a megtakarítás: 1 166 241 Ft (+ÁFA); (62,2% 2008-hoz képest).

w
w

Gázfogyasztás

A felújítás során minden radiátorra hőmérséklet-szabályzó szelepet szereltek, az eredeti egy helyett három fűtési kört alakítottak
ki, mindhárom külön hőmérséklet-szabályzóval ellátott, tehát
külön-külön szabályozható, emellett az iskolagondnok a gázkazán előremenő vízhőfokát rendszeresen szabályozza, állítja.

w 2008. év gázfogyasztása: 3 489 021 Ft (+ÁFA)
w 2010. év gázfogyasztása: 2 043 932 Ft (+ÁFA)
a megtakarítás: 1 445 089 Ft (+ÁFA); (41,4% 2008-hoz képest)

A gázfogyasztások összehasonlításánál azért előfordulhat
pontatlanság, mert a két tárgyi év fűtési igénye (mennyire volt
hideg és milyen hosszú ideig) biztosan nem azonos, a 2008. év
hidegebb volt.

Vízfogyasztás

A felújítás során az iskola vízvezeték rendszerét is átalakították, a
csapokra porlasztó kupakot szereltek, melyek „vastagabb” vízsugár képzetét keltik, ezáltal kevésbé nyitják ki azokat a gyerekek.
2008 évi vízfogyasztás: 266 031 Ft (+áFA)
2010 évi vízfogyasztás: 223 030 Ft (+áFA)
A megtakarítás: 43 001 Ft (+áFA); (16,2% 2008-hoz képest)
Összes megtakarítás (villany + gáz + víz): 2 654 331 Ft
(+áFA); (47,15%)

Végső következtetés:

Bár az éves fogyasztások csak erős ráhagyásokkal hasonlíthatók
össze (időjárási viszonyok a fűtés miatt, napsütötte órák – borult idő a világítás miatt, ellátott gyermekek száma, iskolai szünetek száma, stb.), azért jó becsléssel megállapítható, hogy a
legfontosabb energiák terén (villany és gáz) jelentős megtakarításokat ért el az iskola a felújítás / korszerűsítés előtti állapothoz képest, és még a porlasztó kupakok felszerelése is némi
megtakarítást eredményezett a víz terén. Főként úgy szép
összeg ez a megtakarítás, hogy az iskola korszerűsítése során
elég sok új fogyasztó került beépítésre.
dr. Dénes Tamás a Pénzügyi, Ellenőrző, gazdasági,
Vagyongazdálkodási és településfejlesztési Bizottság elnöke

Egyházi iskola, óvoda?
Az utóbbi időben több fórumon is felmerült az a lehetőség, hogy
falunk általános iskoláját és óvodáját egyházi irányítása alá kerüljön. Közösségi vitára hívnánk olvasóinkat e kérdésben.
A kilencvenes évek elején újraéledő
egyházi iskolák oktatási rendszerünk
színfoltjai lettek. Mára megszokottá,
sőt keresetté is váltak, hiszen követelményrendszerük, oktatási módszerük
sok szempontból versenyképes az állami fenntartású iskolákéval. A katolikus
hierarchiában az iskolafenntartói jogkör ma leggyakrabban az illetékes megyés püspöké. Az ilyen iskolák közösségteremtő erejét a többiénél jóval intenzívebbnek tartják. A folyamat ráadásul kétirányú, hiszen működésüket
erősen támogatja a hívők közössége is.

Az egyházi iskolák tanulói jobb eredményeket hoznak magukhoz képest –
többet fejlődnek – csökkennek a tudásbeli 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 erősebben emeli a
közösség ereje.
A különböző családi hátterű gyerekek vegyülését megkönnyíti a közeg, az
összetartó értékrend: közösen megélt
hitük élménye. A vallás a legtöbb fel-

merülő kérdés rendezése során 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 összekapja magát, jobb lesz az énképe, önbizalma, motiválja a környezet.
Számukra az emberséges emberek
nevelése, erkölcsi fejlődésük segítése
a legfontosabb. Céljuk a nagy tudásbeli különbségek kiegyenlítése, a
rosszabb háttérből érkezők felemelése, társaik szintjére.
A kérdés: Ön szerint jó lenne-e, ha
iskolánk és óvodásnk egyházi irányítás
alá kerülne? Ezzel kapcsolatos véleményét jutassa el a Bagi hírlap címére!
kr.
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„CSAK A jÓ gyüMÖLCSÖt
tErMő Fát DOBáLjáK KőVEL.”
ISMErJéK MEG Az IGAzSÁGoT Az orVoSI ELLÁTÁS ProBLéMÁIróL
Sajnos az utóbbi időben az ismeretek hiánya vagy a tények tudatos
elferdítése miatt sokféle téves információ kering falunkban a múlt
év közepe óta fennálló egészségügyi ellátás problémáiról.
A II. számú orvosi rendelő egészségügyi akadályoztatás miatt csak
időszakosan tudta ellátni feladatát.
A helyettesítés kötelező rendje szerint a falu két orvosa volt kijelölve az
ántSz működési engedélye alapján
egymás körzetének (évenként 6-6 hétre, a szabadságuk idejére) ellátására.
Ez 30 éve így működött. A 30 napon
túli hiányzás esetén mindenkor köteles
a hiányzó orvos jelenteni az Országos
Egészségügyi Pénztárnak, hogy nem
tudja ellátni a körzetet. tartós akadályoztatás esetén, miután az önkormányzat felelős a falu egészségügyi ellátásáért, saját jogkörében a vállalkozó
orvostól köteles visszavenni a működési jogot, és helyettest biztosítani.
A működési jog és a praxis jog nem
azonos. A vállalkozó orvosnak joga van
a működési jog megszüntetése után fél
évig eladni a praxisjogát más orvosnak, akit – ha szakmailag tökéletesen
megfelel erre a posztra – az önkormányzat kinevez.

Szó sem volt arról, hogy tartósan
egy orvos lásson el egy két körzetes falut, de az sem megoldás, hogy a heti 40
órás rendelési idő helyett esetenként
heti 2x4 órában vendég orvos lássa el
a betegeket, míg a maradék 32 óra rendelési és rendelkezésre állási idő a kötelező helyettes, dr. Balatoni Gyöngyi
feladata legyen.
Dr. Balatoni gyöngyi gyakorlatilag
fél éve kollegalitásból a saját költségére végzi ezt a munkát, és kijelentette,
hogy sem Perjési doktor rendelőjére,
sem lakására, mint ahogy 30 évvel ezelőtt sem volt, most sincs szüksége.
Dr. Balatoni gyöngyi áldozatok
árán tudta csak megvalósítani (laptop
vásárlás, anyagszállítás, informatikai
anyag átvitele stb.) a folyamatos ellátást, mert úgy érezte, hogy kb. 1500
lakója falunknak megérdemli, hogy
számíthasson a biztos orvosi ellátásra.
Perjési György doktor úrnak azonban sikerült praxisát eladni, 2011. május 1-jétől dr. Gaszner Zsuzsanna veszi

át a helyét három hónapos próbaidővel falunk háziorvosi tisztségében.
Dr. Balatoni gyöngyinek a „... hírlevélben” terjesztett téves információkról az a véleménye, hogy 40 év alatt
azért Perjési doktor nevének helyes leírását megtanulhatták volna a kedves
szerzők, de azt becsüli bennük, hogy ők
legalább a nevüket adták hozzá. Feltételezi, hogy nem szándékolt ferdítésről,
csak téves információk közléséről van
szó. Erre az a válasza, hogy: nem kért
lakbércsökkentést; szakmai kérdésekben – beteg vizsgálati ideje, betegellátás
– laikusok ne nyilatkozzanak és véleményezzenek. A március 15-i ünnepségen azért nem vett részt, mert orvosi
ügyeletet látott el turán, Tóth Gábor
polgármester úr, pedig a Cegléden volt,
a megyei központi ünnepségen. A
tiszteletdíjról pedig csak annyit, hogy
egyébként csak az nem hallhatta, aki
nem akarta, hogy tóth gábor több alkalommal kijelentette, hogy polgármesteri illetményének 10 százalékát a
bagi civil szervezeteknek ajánlja fel.
Amellett minderről az a véleménye, amit Lao Ce mondott: „Csak a jó
gyümölcsöt termő fát dobálják kővel.”
B.F.K.

¤ a bagi arany jános általános iskola és alapfokú mûvészetoktatási intézmény hírei
Mozgalmas időszakot tudhatnak maguk mögött az Arany János
Általános Iskola diákjai. Április 11-e a Költészet Napja. Ez alkalomból megtartottuk az iskolai szavalóversenyt.
ALSó TAGozAT ErEdMéNyEI:
1-2. évfolyam:
I. Ujvári Gábor rómeó 1. a
II. Faragó Panna 2. b
III. Szabados réka 2.b
3-4. évfolyam:
I. McFegan Louisa 4.b
II. Baranyi Tamás 3.b
III. Gazda Boglárka 3.a és
Kovács Lilla Stella 4.a
nehéz dolga volt a zsűrinek, mert
nagyon sok gyermek készült szebbnél
szebb verssel.
Felső tagozaton kevesebb volt a lelkesedés, de ott is igazi művészi szintű
versmondásokat hallhattunk.

FELSő TAGozAT ErEdMéNyEI:
5-6. évfolyam:
I. Sándor orsolya 5.b
II. Bagi Gergő 5.b
III. Székely Bernadett 5.a
7-8. évfolyam:
I. Gáspár Márió 8.b
II. Szabó Bence 8.a
III. Fodor Flóra 7.b
Az iskola részt vesz a kistérségi körzeti vetélkedősorozaton, melynek Bagon került megrendezésre az „úszóverseny” elnevezésű fordulója. Aszódról,
galgahévízről, hévízgyörkről, Ikladról,
Kartalról és nem utolsósorban Bagról
összesen 59 versenyző volt. Ami külö-

nösen örömünkre szolgált,
hogy egy iskola tanulói sem
mentek el úgy, hogy ne kaptak
volna valamilyen érmet, ne értek volna
el valamilyen helyezést. A bagi gyerekek
10 arany 12 ezüst és 5 bronzérmet szereztek. Ezzel ebben a fordulóban az első helyezést sikerült megszereznünk az
iskolák közti versenyben.
Mások mondták rólunk a verseny
kapcsán: „Köszönjük a lehetőséget a versenyzésre. nagyszerűen éreztük magunkat. nagyon jól megszerveztétek. Felkészült és kedves volt mindenki. Ezt nem
azért állítjuk, mert ismerjük egymást, hanem azért mert rengeteg megyei, országos és szakszövetségi versenyen vagyunk
túl, és van összehasonlítási alapunk.
Sok sikert a továbbiakban is.”
Kratofil Sándor testnevelő tanár.
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6 BAgI hírLAP
w részt vettünk a kistérségi vetélkedő
természetvédelmi fordulóján Kartalon,
ahol a középmezőnyben végeztünk. 12
csapatból a hatodikak lettünk.
w április hónap a tisztaság jegyében telt.
hirdettünk osztálytisztasági, papírgyűjtési versenyt, és beneveztünk egy országos elemgyűjtési versenyre is. Köszönjük a lakosságnak, hogy nem dobták ki
a papírt, hanem segítették a gyerekeket
a szelektív hulladékgyűjtésben. Ezek értékelése folyamatos.
w rendbe tettük az iskola udvarát. így tiszta körülmények között tudták megkezdeni
a munkálatokat Kádár Péter vezetésével a
hivatal dolgozói: a Bonifác Alapítvány jóvoltából akkora kerti pavilon készül, hogy
egy egész osztálynyi gyerek aláfér.
w galga-menti mesenapot tartott a
helytörténeti Baráti társaság az iskolá-

ban, melyre a környékbeli településről
érkeztek vendégek. A nagyon jól sikerült délelőttön kollégák és gyerekek is
képviselték iskolánkat.
w Iskolánk drámatagozata – a Fapihe- a
Weöres Sándor Országos gyermekszínjátszó találkozón arany minősítést kapott, amellyel továbbjutottak. Ezúton is
gratulálunk nekik.
w Katasztrófavédelmi vetélkedőre jelentkeztek a nyolcadikosok. Felkészültek voltak és nagyon jól viselkedtek. A
17 csapat közül a 4. helyezést sikerült
elhoznunk.
w ECDL vizsgán mérették meg tudásukat a 7. osztályosok. reméljük, mindenkinek sikerült jó eredményt elérnie!
w Pályázati pénzből táncházat szerveztünk rónai Lajos vezetésével, és egy tanterembe is sikerült új padokat vennünk.

2011 MájuS
w Egy másik pályázatunkból az 5.,6.,7.
évfolyam tanulói részt vehettek intézménylátogatáson és dráma-foglalkozáson a Marczibányi téren.
Köszönöm kollégáim munkáját, hiszen ez a sok program az ő segítségük
nélkül nem valósulhatott volna meg!
Megtörtént a beiratkozás is, bár úgy
látjuk, hogy még mindig nem teljes a
névsor. ha valaki akadályoztatás miatt
nem tudott eleget tenni beíratási kötelezettségének, az iskola irodájában még
mindig megteheti.
Folyamatos a rendőri jelenlét is az
iskolában. így szeretnénk elejét venni a
rendbontásnak. Köszönjük az Aszódi
rendőrőrsnek, hogy heti rendszerességgel „látogatnak” minket.
Szásziné Győri Éva

Legyen a mese mindenkié!

Fotó: Balázs Gusztáv
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Volterné Jamrik Éva, Katona Erzsébet, Faragó Csaba, Paltán Bernadett és Katonáné Kovács Erika...

Idén is megrendezésre került a IV. Galgaparti mesetalálkozó, amit április 9-én tartottak a bagi
Arany János Általános Iskolában.
A szervezők most nemcsak a gyerekek mesemondó tudására voltak kíváncsiak, hanem úgy gondolták, mármár feladatuknak érezték, hogy falunkban népszerűsítsék a
kortárs magyar gyermekirodalmat. S aki ezt megálmodta, nem
más mint Polgár Jutka meseíró, Katonáné Kovács Erika és Volterné Jamrik Éva tanítónők. A tervük megvalósításában segítséget nyújtott a helytörténeti Baráti társulat és a Magyar Szakés Szépirodalmi Szerzők és Kiadók reprográfiai Egyesülete.
Az rendezvényt Polgár Jutka nyitotta meg. Az ezután következő műsor rövid jelenetekből és beszélgetésekből állt, de
elsősorban néhány kortárs magyar író megismertetésével (pl.:
Nógrádi Gábor, Balázs Ágnes, Kiss Ottó, Boldizsár Ildikó, Polgár
Jutka, Galántai Csaba). Az előadás keretében a műsorvezetők
arról beszélgettek szakemberekkel, hogy a különböző korosztályok életében hogyan jelenik meg a mese. Vendégek voltak
Kovács Ferencné, az aszódi bölcsőde vezetje, Palaga Lászlóné
óvónő, Nagy Tiborné tanítónő és Horváthné Bankó Edit tanárnő. Az aszódi fiúnevelő intézet pedagógusa, Lakos Mária

...és egy kedves mesemondó

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 megjelentek szülők is, akik arról meséltek, hogy szerintük miért fontos
az olvasás, illetve egy szülő mit tehet azért, hogy a gyermeke
szívesen olvasson. Katona Erzsébet, Paltán Bernadett és Faragó
Csaba elmondta, hogy a mai kortárs magyar irodalom olyanra is megtanítja a gyermekeket, amit még ők se tanultak meg,
pedig meg kellett volna. Ezt teszi például nógrádi gábor is,
aki humoros formában, de egyértelműen megtanítja a kis nebulókat az állatok gondozására, a pénz használatára, beosztására, vagy éppen a másokhoz való alkalmazkodásra. A rendezvényt bagi gyerekek által előadott rövid színdarabok, jelenetek, illetve Begidsán Melinda bábelőadása színesítette. A
műsoron saját meséikkel szórakoztatta a közönséget két „valódi” meseíró, Polgár jutka és galántai Csaba.
Ezt a rendhagyó délelőttöt Balázs Gusztáv a helytörténeti
Baráti társulat elnöke zárta le. Beszédében elmondta: „A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget sohasem!” Ezt a jelmondatot
helyezték maguk elé a szervezők, és már új ötletekkel készülnek
a következő kulturális rendezvényre.
Volter Domonkos
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roma fiatalok roma fiatalokért

MENTorKéPzéS SorSÁrSAK, KorTÁrSAK SEGíTéSérE
10 fő vett részt a mentorképzésen a bagi romatelepről, akik közül hatan korábban követtek el
bűncselekményt, álltak már vagy jelenleg is pártfogó felügyelete alatt állnak.
társadalmi beilleszkedés és foglakoztatás elősegítése céljából
2011. február 12. és 16. között bagi sorstárs- és kortárssegítő
mentorok képzése zajlott a Mátrában, a hidegkúti turistaházban
dr. Both Emőke, a Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának szakembere és dr. Horváth Sarolta, Budapest Főváros
Kormányhivatalaának Igazságügyi Szolgálatának szakembere vezetésével. A mentorképzésen a bagi romatelepen élő 16-24 év közötti fiatalok, illetve kívülről érkező fiatal önkéntesek vettek részt, akik
a képzés után hat hónapon keresztül nyújtanak segítséget a romatelepen élő 12-16 év közötti kriminálisan veszélyeztetett fiataloknak, abból a célból, hogy ne váljanak bűnelkövetővé, kábítószerfogyasztóvá, 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 tevékenységre ösztönzik a fiatalokat, akik a folyamat során megtapasztalhatják, 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
gyűjtöttem össze barátoktól, ismerősöktől. tehát a képzés kezdetekor nagyon fáradt voltam, de hatalmas energiát adott a várakozás, 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 felügyelete alatt, és 4-en voltak, akik nem követtek el még bűncselekményt. És megérkezett a 7 egyetemista is.
Két átszállással, vonattal, busszal érkeztünk meg Mátrakeresztesre, ahonnan másfél óra alatt kirándultunk fel nagy zsákokkal hidegkútra. Két csoportban mentünk, és az úton, hogy kicsit

izgalmasabbá tegyük, kipróbálhatták a srácok, milyen vakon, némán az út. Kipróbálták, élvezték, segítettek egymásnak. A házban
elfoglaltuk a szobákat és kezdetét vette a négynapos képzés.
A képzést alapvetően saját élményre alapoztuk, az egyes témák
feldolgozásánál játszottunk és azokon keresztül dolgoztuk fel a tapasztalatokat és forgattuk át a mentor-mentorált viszonyra. Fogallakoztunk a célok meghatározásával, csoport és egyéni célok elérésével, fejlesztettük a kommunikációs készségeiket. Sokat szerepjátékoztunk 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 elkezdték leírni a megbeszélteket. tudtam, hogy ez nekik milyen nehézséget 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... megtartották 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 hatalmas 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

B kistérségi hírek www.aszodikisterseg.hu

a többcélú társulás tanácsa áPrilis 20-i Ülésérõl
A Társulási Tanács elfogadta az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2010. évi
költségvetési beszámolóját, amely tartalmazza a
Társulási megállapodásban rögzített közös feladatellátásra vonatkozó fő pénzügyi adatokat.
A Társulás közoktatás-szervezői és pedagógiai
szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási,
szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatási, belső ellenőrzési, munka- és tűzvédelmi, valamint területfejlesztési feladatok kistérségi szintű ellátását végezte 2010. évi működése során, a társult önkormányzatok által igényelt formában és tartalommal.
A Társulás 2010. évi bevételeinek összege
169 millió Ft, mely tartalmazza a költségvetési törvény által a közösen vállalt feladatok ellátására
biztosított normatív hozzájárulást és a központosí-

tott előirányzatokat 101 millió Ft összegben, valamint a pályázati és egyéb támogatásokat. A Társulás költségvetésében 12% az önkormányzati forrás aránya: a társult önkormányzatok az általuk
igényelt szolgáltatások arányában teljesítettek
hozzájárulást. Az önkormányzatok a pénzeszközöket logopédiai ellátásra (8,9 millió Ft), nevelési tanácsadásra (1,7 millió Ft), pedagógiai szakmai
szolgáltatásokra (1,9 millió Ft), belső ellenőrzésre
(2,5 millió Ft), munkavédelmi feladatra (2,4 millió
Ft), és két közmunka-program önrészeként (1,8
millió Ft) biztosították a Társulás számára.
A teljesített kiadások összesen 166 millió forintot tettek ki. Ennek 2/3-át a Társulás a saját intézmények általi feladatszervezésre fordította,
1/3-a pedig az önkormányzatoknak átadott pénz-

eszköz. A Társulási Tanács ezt követően elfogadta a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását,
amely az elmúlt időszak jogszabályi változásait és
pontosításokat tartalmaz.
Végezetül a Tanács egyetértett azzal, hogy szükséges a kistérségi közoktatási intézkedési terv, illetve a társult önkormányzatok szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata.
A kistérségben zajló aktuális eseményekről és
pályázati lehetőségekről bővebben az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens
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Pest megyei nyugdíjas majális Bagon

Molnár Erzsike, az „Életet az Éveknek”
Pest Megyei Egyesület elnök helyettese,
Wágnerné Ani, az „Életet az Éveknek
P.M.E. Szociális Bizottságának elnöke,
Nagy Miklós a Veresegyházi Kistérség
Idősügyi tanácsának elnöke, Both Ottó
a nyOK Akciócsoportjának elnöke és
Tóth Gábor országgyűlési képviselő Bag
polgármestere.
A rendezvényt Balázs János az „Életet az Éveknek” Pest Megyei Egyesület
elnökhelyettese, az Aszódi Kistérség
Idősügyi tanácsának elnöke és egyben a
bagi Szinkron nyugdíjas Egyesület elnöke nyitotta meg. Elmondta, hogy ez a találkozó az Észak- és Közép-Magyarország Vidékfejlesztésének LEADEr támogatásával jött létre. Külön kiemelte, hogy
milyen példaértékű volt a nyugdíjas csoport összefogása, ahol a férfiak igen rövid idő alatt önerőből rendbe tették a
művelődési ház belső udvarát, lebontották a régi kerítést, a kövezést kijavították, valamint az ugyancsak 30 éve nem
használt hátsó udvart is rendbe tették, és
ott alakították ki a főző és étkezési sátrat.
Megköszönte a kulturális csoport hölgyeinek is áldozatkész munkáját a vendégek ellátásában. Aztán átadta a szót Tóth
Gábor polgármester úrnak, aki abbéli
örömét fejezte ki, hogy Bag immáron negyedszer adhat otthont ennek a nagyszabású nyugdíjas találkozónak. ő is kifejezte elismerését és köszönetét a nyugdíjas
egyesület tagságának az elvégzett munkáért, majd a köszöntötte az édesanyákat
is anyák napja alkalmából.
Ezek után Bodnár Gábor, az az „Életet az Éveknek P.M.E. elnöke vette át a
szót, aki szintén köszöntötte az édesanyákat, majd pár szóval utalt a találko-

zó jelentőségére, háláját fejezte ki Balázs jánosnak a rendezésért, és mindenkinek jó szórakozást kívánt.
A műsor előtt Balázs Gergő Dzsida
jenő: hálaadás c. versével köszöntötte
a jelenlévő édesanyákat, nagymamákat.
Ezek után Baczoniné Felszeghy Katalin felolvasta az erre a napra írt Köszöntőjét, majd kezdetét vette a műsor.
köszöntõ
Gyönyörű szép napra virradt
Bag faluja ma reggel,
Mert ma itten sok-sok falu
Nyugdíjasa ünnepel.
Szálljon nóta, szóljon ének!
Vígan legyünk emberek,
Hiszen csak a testünk vénül,
De szívünk még gyerek.
Mi is vágyunk a szép szóra,
Vidámságra, ünnepre,
Szívet-lelket erősítő
Fergeteges jókedvre.
Nem hagyjuk, hogy a sok bánat
Legyőzze az életet,
Ezért fújjuk oly örömmel
A sok régi éneket,
Melyeket az őseink is
Oly vidáman daloltak.
Ők is tudták, az énekszó
Elűzi a gondokat,
Feltölti a szívet-lelket,
Erőt ad az izmoknak,
S félrelökve a fájdalmat
Önfeledten táncoltat.
Kövessük a jó példájuk,
Énekeljünk, vigadjunk,
És a sok szép nóta után
Jókedvűen táncoljunk!
Kívánom, hogy mindenkinek
Úgy teljék el ez a nap,
Hogy jövőre csakis ide,
Bagra kívánkozzanak!

2011 MájuS
Az egyes falvak jól felkészült csoportjai igen változatos műsorszámokkal szórakoztatták a megjelent vendégeket, nézőket. Az egyes kórusok saját
falvaik népdalait énekelték, nem egyszer
tánccal kísérve előadásukat, elhangoztak versek, énekeltek szólisták is, sőt
még tánccsoportok is fölléptek. Minden csoport kapott egy emléklapot,
amelyen Bag nevezetességei láthatóak.
A műsor után finom ebéd és sütemények következtek, majd rázendített a galga Expressz, és a nyugdíjas
zenészekkel kiegészítve húzták a talpalávalót, a hálás közönség pedig táncra perdült.
A vendégek távozáskor hangot adtak
annak, mennyire jól érezték magukat, és
köszönték a nagyszerű szervezést és kiszolgálást. Végezetül Baczoniné Felszeghy Katalin Búcsúztatója hangzott el.
búcsúztató
Reméljük, hogy kik itt voltak,
Mind vidáman mulattak,
Feltöltődtek jóval, széppel,
És sok csárdást táncoltak.
Kísérje a nap öröme
Végig az életüket,
És soha ne feledjék el,
Bagi élményeiket.
Tudják, hogy itt szeretettel
Vár önökre egy csapat,
Zárják hát a szívükbe a
Bagi nyugdíjasokat.
És aki ezt megszervezte,
Jó Balázs Jánosunkat!

reméljük, jövőre újra tanúi lehetünk e nagyszerű találkozónak, addig is
jó egészséget kívánunk a szervezőknek
és a megjelent vendégeknek!
B.F.K.

Fotó: Benkó Tibor
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Fotó: Könczöl Rita

A Petõfi-forrás környezetének szépítése

2011. április 2-án, szombaton a Szinkron Nyugdíjas Egyesület és a
Piros Bagért Egyesület legaktívabb tagjai kivonultak a Petõfi-forráshoz, hogy segítsenek a hévízgyörki Porszem Közösségi Mûhely vezetõje, Dobos Csaba által meghirdetett rendrakásban. Mindenki vitt
magával valamilyen hasznos munkaeszközt, kapát, gereblyét, ásót,
fûrészt, metszõollót vagy sarabolót.
a részüket, mint a felnõttek. Irtották a
gazt, festették a padot, a hirdetõtáblát,
hordták az ágakat és a szemét összeszedésében is segédkeztek.
A munkálatok alatt megjelent Tóth
Gábor polgármester úr is, aki kávéval és
pálinkával vendégelte meg a serényen dolgozókat, és igen örült, hogy így összefogott a 2 település a forrás rendbe tételében.
Dél körül aztán a hévízgyörkiek zsíros kenyérrel és hagymával meg pogácsával vendégelték meg a jelenlévõket, ami
mindenkinek nagyon jólesett a nehéz
munka után, hozzá pedig ittuk a finom,

Fotó: Benedek Miklós

Mire délelõtt a forráshoz értünk, a
hévízgyörki egyesület tagjai is gyülekeztek már. Mindenki igen jókedvû és lelkes
volt, ezért aztán nem is töltöttük fölöslegesen az idõt, hanem azonnal nekiálltunk a szükséges munkáknak. A férfiak
egy része az út mellett hosszában nekiállt
egy vízelvezetõ árok ásásának, ami nem
volt könnyû feladat, mert igen agyagos
volt a föld. A Piros Bagért Egyesület
megjelent 4 tagja: Deme István, Fercsik
Gábor, Kocsis Mihály és Maschek László
is nehéz munkába kezdett, mert több
lépcsõt építettek illetve újítottak föl a
forrás mellett, hogy jól meg lehessen azt
közelíteni. A munkálatokat a hozzáértõ
szakember, Kocsis Mihály irányította, és
mondhatom, mindenki csodálatát kivívták, olyan tökéletes lépcsõket alakítottak
ki az általuk hozott kövekbõl, fákból.
néhány férfi az elvadult fákat vágta
stilfûrésszel és fûrésszel, meg a bokrokat
alakították, formázták. Mi, asszonyok
néhány férfi segítségével gereblyéztük a
levágott ágakat és egy nagy kupacba
hordtuk, segítettünk elültetni a györkiek
által hozott árvácskákat, bokrokat, a keresztet és környékét is rendbe raktuk, új
növényeket ültettünk oda is. Közben jól
elbeszélgettünk a Porszem Közösségi
Mûhely megjelent tagjaival, akik között
még szentendrei, budapesti, õrbottyáni
lakosú is volt, hiszen ez az egyesület környezetvédelemmel, természetjárással és
hagyományõrzéssel is foglalkozik Pest
megyében. Kisebb gyerekek is voltak velük, akik ugyanúgy kivették a munkából

hideg, kristálytiszta és egészséges forrásvizet. Miközben dolgoztunk, igen sokan
jöttek vízért, és jó néhányuk kifejezte háláját a munkánk iránt, mondván, hogy
máskor majd õk is eljönnek segíteni.
Délután aztán fáradtan, de a jól végzett munka örömével hagytuk ott a Petõfi-forrást és a hévízgyörki barátainkat, de
elõtte még megegyeztünk, hogy október
2-án újra találkozunk, hogy akkor is elvégezzük a szükséges munkákat, javításokat.
Ez úton szeretnénk megkérni minden – a forrást látogató és használó –
bagi lakost, hogy vigyázzanak a most kialakított rendre, tisztaságra, és ha látják,
hogy az elültetett virágoknak víz kellene,
szíveskedjenek egy-két kanna vízzel meglocsolni õket, hogy még sokáig gyönyörködhessünk a forrás és környékének
szépségében.
BFK.

a favágás utolsó felvonása

Az utóbbi pár napban egy dolgos közhasznús-brigád a Petofi-forrás rendbetételén fáradozott. A forrás környékén összeszedték az újabb szemetet, kipucolták az elvadult bozótost,
lenyírták a füvet és kivágták az elkorhadt és lassan életveszélyessé váló fákat. Tervbe van
még véve (a cikk megjelenésekor talán már el is készült) a forráshoz vezető út murvával
való sármentesítése, valamint a forrás feliratának újra festése. Amint ezzel is végeztünk,
megint tiszta, zöld környezet várja a frissülni vágyókat.
Benedek Miklós

10 BAgI hírLAP

szolgálTaTó

2011 MájuS

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

1. Üllő
2. Tápiószecső
3. diósd
4. ÖrkényÚjlengyel
5. Felsőpakony
6. Pilis LK
7. Törteli KSK
8. Pilissport PLSE
9. Újlengyel
10. bag
11. Gödöllő
12. Veresegyház
13. Tárnok
14. Halásztelek13
15. Hévízgyörk
16. Erdőkertes

25
25
25
24
24
24
25
25
25
24
25
25
25
25
24
24

21
15
14
13
12
12
12
11
10
10
9
9
6
6
6
5

3
1
2
2
4
3
4
4
7
3
6
1
5
3
3
1

vereség

pont

vereség

pont

1
9
9
9
8
9
9
10
8
11
10
15
14
16
15
18

66
46
44
41
40
39
38
37
37
33
33
26
23
21
21
15

labdarúgás – ifjúsági eredmények

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

Fotó: Könczöl Rita

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

Anyák napja
Május 1-jén, anyák napján a
vasármnap délelőtti szentmisén
hittanos gyermekek köszöntötték az édesanyákat, édesanyjukat verssel, zenével, imádsággal.
A könyörgők között nemcsak
gyerekek, hanem nagymamák,
anyukák is felsorakoztak áldást
kérve minden édesanyára. Az
alábbi gyönyörű verset minden
jelenlévő édesanya nyomtatásban is megkapta emlékül.
KISS jEnő:

Anyád szemében
Anyád szemében ott a nap,
Sugarai rád hullanak,
hogy nőj te szépen.

1. Tápiószecső
2. Felsőpakony
3. Gödöllő
4. Tárnok
5. Pilisi LKTárnok
6. Veresegyház
7. Pilissport-PLSE
8. Hévízgyörk
9. Halázstelek
10. bag
11. Üllő
12. diósd
13. Örkény
14. Törteli KSK
15. Erdőkertes
16. Újlengyel

25
24
25
25
24
25
24
24
25
24
25
25
24
24
24
25

22
18
15
14
14
12
11
11
10
9
9
8
8
5
3
1

2
3
5
5
0
2
4
3
5
4
3
5
4
1
6
0

1
3
5
6
10
11
9
10
10
11
13
12
12
18
15
24

68
57
50
47
42
38
37
36
35
31
30
29
28
16
15
3

9 orvosi ügyeletek
háziorvosok rendelési ideje
dr. balatoni gyöngyi 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)

Anyád szemében ott a hold,
beteg, ha voltál, rád hajolt
a lázas éjben.

nappali, éjszakai és hét végi ügyelet
AhétvégiügyeletmellettanappaliéséjszakaiügyeletetisaTuraiKözpontiÜgyeletlátjael.

Anyád szemében ott a víz;
a könny, ha utad félre visz,
jaj! baj ne érjen...

8óráighívható,illetvekereshetõfel.
címe: tura, Petõfi tér 2. telefon.: 104

Anyád szemében ott a tűz:
ha csüggednél, szívedbe űz,
lobogjon, égjen!

Köznapokon16órátólmásnapreggel8óráig,hétvégénpéntekdélután14órátólhétfõreggel

a fogorvos rendelési ideje
dr. szabó melánia Bag,Hõsöktere1.telefon:28/409-670hétfõ,szerda,
péntek:14.00-19.00,kedd,csütörtök:8.00-13.00
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Passiójáték

2011. április 17-én, virágvasárnap láthattuk élő előadásban a máriabesnyői kegytemplomban Jézus keresztútját a Gecsemáné kerti eseményektől a Golgotáig. A negyedik 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 feltétlenül élje át
személyesen Jézus keresztútját, szenvedését, halálát és feltámadását.
sz.tamás

q
tÓtH gáBOR

orSzÁGGyÛLéSI KéPVISELő
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: 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

segítségnyújtás nehéz helyzetben
léVõ családoknak
A Családsegítő Szolgálatok feladatkörébe tartozik a lakosok tájékoztatása, segítségnyújtás a felhalmozott adósságterheik enyhítésében (egyeztetés közüzemi
szolgáltatókkal, különféle pénzintézetekkel, bankokkal), hogy ne kerüljön sor a
szolgáltatások kikapcsolására, illetve az árverezésre, foglalásra. A lakosok részére 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 albérletgyűjtő falán kirakhatja, hirdetheti ingyenesen.

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.

Fotó: Könczöl Rita

máriabesnyõn

