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2011. május 12-én önkormányzatunk képviselő-testülete
„Bag Nagyközségért” kitüntetést,
valamint díszoklevelet adományozott
dr. Perjési Györgynek.
2. oldal

2011. május 1-jétől
dr. Gaszner Zsuzsanna vette át
a II. számú orvosi rendelőben
a háziorvosi szolgálatot.
Munkatársunk vele beszélgetett.
8. oldal

2011. július 1-2-án lesz a hagyományos falunap és rétesfesztivál.
Idén új helyszínen a művelődési
házban kerül megrendezésre.
Részletes program a hátoldalon!
12. oldal

„És mikor a pünkösd napja eljött...”
A Károli fordítású Bibliában a pünkösd története így
kezdõdik: „És...” Nem különös? Ha nagyon nagy dolog történik a Bibliában, rendszerint így kezdõdik: „És...”
Azt jelenti: folytatásról van szó. Isten itt valamit folytat. Pünkösd elképzelhetetlen karácsony–nagypéntek–húsvét–mennybemenetel nélkül. Jézus nélkül elképzelhetetlen a pünkösd! Itt
Jézus lénye folytatódik tovább.
Akik Jézussal jártak, hallgatták és követték Õt. A tanítványok ráhangolódva az eseményekre tíz napon át együtt
voltak a templomban, és akkor érkezett el pünkösd. Istennek vannak beütemezett órái, napjai, nem lehet siettetni,
sem késleltetni – elJöN.
Ám le lehet késni! Mindenki életében be van ütemezve a
pünkösd, hogy kitöltessék ránk, bármelyikünkre Isten Szentlelke. De ezt le lehet késni, el lehet kerülni. Isten Szentlelke nem tör be, nem erõszakos. Jézusról is azt
mondja az Ige: „Íme, az ajtó elõtt állok, és zörgetek:
ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemeA bűnbetegséggyek ahhoz (csak ahhoz!) és
ben szenvedő emvele vacsorálok, õ pedig énbernek gyógyforrás
velem” (Jel 3:20). Isten Szenta Szentlélek munkája és
lelke nem tör be senki életéIsten Igéje is. Amíg az
be, lelkébe, de aki rá van hanember nem ismeri meg
golódva vagy könyörög érte,
saját szívét, addig nem
ahhoz egyszer eljön, megérismeri fel bűneit. Egyik
kezik életébe.
hibát a másik után követi
A Szentlélek – ez a titokzael, míg rá nem jön, hol
tos, harmadik személy –, aki
van a baj gyökere. Ekkor
belülrõl tud beszélgetni az
a lelkiismerete elkezd
emberrel, aki forgatja, ismét
dolgozni, és keresni kezdi
emlékezetébe adja az ember
a gyógyulást. Mint a forelméjébe a már hallott Igéket,
rásból feltörő víz széthogy végül felfoghassa jelenárad, úgy tör felszínre az
tésüket, és azok megszólító erõisteni megoldás, és elvel hassanak rá.
kezd hatni a szívében.

Persze nem fogja meg-

Megpróbált már kedves Olvasóm egyszer is Szentlelket
kérni állhatatosan, mint az élet legfõbb értékét?! Nem ráadásnak! Nem benzinnek, hogy a kis életem motorját hajtsam vele, ahová akarom. Nem így: „Adj Uram erõt, hogy ezt meg ezt
meg tudjam tenni...” Hanem így: „Adj Uram Szentlelket, hogy
vigyen ahová akar! Az az érzésem, azért vagyunk mi gyávák,
mert félünk. Ha egyszer a Szentlélek elkezd bennünket vinni,
az úgy lesz, ahogy Jézus Péternek mondta: „Amikor fiatal voltál, felövezted magadat. és oda mentél, ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és
oda visz, ahova nem akarod” (Jn 21:18).
Istent dicsõítve, imádkozva, felülrõl várni! Így jutunk
Szentlélekhez. Az a tapasztalatom, hogy ehhez meg kell üresíteni magunkat, akár böjtöléssel, ha úgy szükséges. De nem
mindig étel-böjtöléssel. Mindenki tudja, hol, mivel kell
böjtölnie. Teli üveget nem lehet megtölteni. Teli embert
a Szentlélek nem tölt meg. Ki kell üresíteni magunkat.
Ha sokáig kéri valaki Isten
Szent
lelkét, és mégsem kapja,
változtatni rögne
mond
ja, hogy zárva van az
tön az első alkaég,
ha
nem
ismerje fel: õ van
lommal, mint ahova
la
hol
zár
va!
gyan egy komoly betegHa kinyitom a rádiót, és az
séget sem lehet egy danem
szól, nem mondhatom
rab gyógyszerrel megazt:
nincs
adás. Ha nem szól,
gyógyítani. Viszont, ha
rossz
a
ké
szü
lék. Adás van! A
fo lya ma to san ha gyja,
hi
ba
az
én
ké
szü
lékemben van,
hogy a jó Isten gyógyítmeg
kell
ke
res
ni
a hibát.
sa lelke beteg részeit,
Ha
kér
jük
Is
ten
Szentlelkét,
akkor ki fog gyógyulni
ne
ar
ra
vár
junk,
hogy
majd jólhibáiból és felüdül.
esõ
en
„megbizsergeti”
a
lelkünk,
A Szentírás rendszeha
nem
kö
szön
jük
meg
és tüsres tanulmányozásával,
tént
men
jünk
szol
gál
ni,
sze
retni
és segítségével egyre
–
és
me
net
köz
ben
meg
ta
pasz
jobban érzi majd magát.
tal
juk,
hogy
Van!
Kap
juk,
Kezdje el minél hamamert adja önmagát!
rabb a kúrát!
Gyökössy Endre nyomán
szt.
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DÍSzOKlevÉl ADOMáNyOzáSA
Perjési györgy háziorvosnak
Bag Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete a 2011. április
7-én hozott 13/20114 (IV. 07.) számú határozatával a „Bag Nagyközségért” kitüntetést, valamint díszoklevelet ado má nyozott május
12-én dr. Perjési György háziorvosnak, 40 éves áldozatos munkájáért.
A díszoklevelet Tóth Gábor polgármester úr, dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony és Balázs János képviselõ úr
adta át személyesen a doktor
úr lakásán. Az ünnepélyes átadási „ceremónia” után a vendégek még maradtak egy órácskát, és kis „csokrot” nyújtottak át
a doktor úrnak az aktuális bagi
eseményekbõl, „történésekbõl”,
valamint pár régi anekdota is
elõkerült – mindezzel remélhetõleg pár vidám percet szerezve a kitüntetettnek.

„Köszönjük doktor úr, amit egészségünk
megõrzéséért tett!”

Agrár Széchenyi Kártya
Megjelent az Agrár Széchenyi Kártya bevezetésérõl szóló minisztériumi rendelet
Az Agrár Széchenyi Kártya Program a gazdasági válság
és az elemi károk által leginkább sújtott õstermelõknek,
családi gazdaságoknak, összességében az agrár kis- és középvállalkozásoknak nyújt segítséget.
A gazdák a kedvezményes folyószámlahitelt a KAvOSz /a
vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (vOSz),
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közös részvénytársasága/ által kiadott üzletszabályzat megjelenését követõen igényelhetik, elõreláthatólag júniustól.
Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel az agrárágazat egészét felöleli (mezõgazdasági termelés, – feldolgozás, –
forgalmazás valamint vadászat, halászat, erdészet). Azok a
vállalkozások és természetes személyek (többek között õstermelõk, családi gazdálkodók, kistermelõk) igényelhetnek kedvezményes hitelt, akik megfelelnek a kis- és középvállalkozások (KKv-k) jogszabályban meghatározott feltételeinek.

www.bagfalu.hu

A hitel összege minimum 500 ezer Ft és maximum 25 millió Ft lehet. A támogatás a teljes hitelösszegre és a teljes
futamidõre évi 2 százalékpont kamattámogatás. Az Agrár
Széchenyi Kártya Folyószámlahitel futamideje 3 év, típusa
szabad felhasználású hitel.
A kedvezményes folyószámlahitel felvételét az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AvHgA) kezességvállalása segíti. Az éves kezességvállalási díj 50 %-át az állam átvállalja a „de minimis támogatások” figyelembevételével.
A kormány Agrár Széchenyi Kártyáról szóló döntésével
csökkenthetõk a kisvállalkozások versenyhátránya, és mérsékelhetõek lesznek a hazai mezõgazdasági KKv-k finanszírozási költségei. Kisebbek lesznek a nagyvállalatok és a KKv-k
hitelei közötti tényleges kamatszint különbségek, bõvülnek a
hitelintézetek által túl kockázatosnak tartott agárágazati mikro- és kisvállalkozások támogatási lehetõségei.
Az Agrár Széchenyi Kártya Program segíti a vidéki mukahelyek megõrzését, a további munkahelyteremtést, biztosítva ezzel több száz mezõgazdaságból élõ család megélhetését.

„Ismét él Bag Nagyközség hivatalos honlapja,
köszönet érte Fehér Viktor úrnak, aki a karbantartását
elvállalta. Ha kíváncsi a részletekre, látogassa meg
Ön is a www.bagfalu.hu címet.”
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A közösség érdeke mindig az egyén
érdeke fölött áll...
A Gödöllõi Rendõrkapitány, Bozsó Zoltán r. dandártábornok 2011. május 12-én ismét munkaértekezletre hívta meg az illetékességi területen mûködõ cigány kisebbségi önkormányzatok vezetõit.
rendõrkapitány úr örömmel vette, hogy a meghívott
13 vezetõ közül Bag, galgahéviz, gödöllõ, Isaszeg,
Kerepes, Pécel, valkó, veresegyház és zsámbok cigány
kisebbségi vezetõje fontosnak tartotta az együttmûködést, és
eljött az értekezletre.
A rendõrkapitány úr az utóbbi idõben történt jogszabályi
változásokról kívánta tájékoztatni a kisebbségi vezetõket, valamint az utolsó találkozás óta esetlegesen felmerülõ problémák személyes megbeszélésére kívánt lehetõséget nyújtani.
A munkaértekezleten a területileg illetékes rendõrõrsök
parancsnokai is részt vettek, erõsítve a személyes, közvetlen
ismeretséget. A tábornok úr hangsúlyozta, hogy továbbra is
partner az együttmûködésben, és kéri a kisebbségi önkormányzatok vezetõinek támogatását. egy-egy településen –

adott szituációban kialakuló feszültség esetén – a konfliktushelyzet megoldását közösen, a cigány kisebbségi vezetõknek és a helyi rendõröknek kell megtalálni.
„A közösség érdeke mindig az egyéni érdek fölött áll!” –
zárta az értekezletet Bozsó zoltán r. dandártábornok.
Gödöllői Rendőrkapitányság

más nevére szóló mozgáskorlátozott
A gödöllõi rendõrkapitányVISSzAéléS
igazolvány felhasználásával úgy haszság tájékoztatja a mozgásában
MozgáSKorlátozott
korlátozott személyek részére kiadott
nálja a mozgáskorlátozottak részére
PArKoláSI IgAzolVánnyAl kijelölt parkolót, hogy a mozgásában
parkolási igazolvány használatáról a
lakosságot. A mozgáskorlátozott parkolási igazolványt ki- korlátozott személy nem utazik vele, az közokirat hamisítás
zárólag az a személy használhatja, akinek a nevére ki- bûntettet követ el, és 3 évig terjedõ szabadságvesztéssel
állították, vagy olyan személy, aki az igazolvány tulajdono- fenyegeti a törvény. Az a személy, aki igazolvány nélkül
sát szállítja, vele utazik. Fokozott ellenõrzésekre kell szá- használja a mozgáskorlátozott parkolót, szabálysértést követ
mítani a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolók el, és 30 ezer forint pénzbírsággal büntethetõ.
jogszerû használatával kapcsolatosan. Az a személy, aki a
Gödöllői Rendőrkapitányság

B Kistérségi híreK www.aszodiKisterseg.hu

A többcélú tárSuláS tAnácSA MájuS 18-I üléSérõl
A napirendi pontok tárgyalása elõtt a
Tanács tájékoztatót hallgatott meg a Közép-Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési Iroda képviselõitõl, mely a
vasúti és autóbusz menetrend egyeztetésére irányult. A tájékoztató végén a polgármesterek javaslatokat tehettek a helyi
közlekedés színvonalának javítására,
ésszerûsítésére. Ezután került sor a Szakorvosi Rendelõintézet munkáját segítõ
alapítvány mûködésének ismertetésére.
A „LEGYEN AZ ÖN SZÍVÜGYE IS” Alapítvány mind az önkormányzatok, mind
a lakosság segítõ felajánlásait várja.
A napirendi pontok közül a Tanács
elsõként az Aszódi Kistérségi Iroda és a
Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratainak jogszabályoknak megfelelõ mó-

dosítását, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását tárgyalta. Ez
után sor került a Szakszolgálat álláshelyei számának áttekintésére. A Társulási Tanács döntése szerint továbbra is
szükség van a második iskolapszichológus és a korai fejlesztést végzõ szakember munkájára.
A következõkben a Tanács hozzájárult ahhoz, hogy Verseg Község Önkormányzata felfüggessze a munka- és tûzvédelmi feladat-ellátásban való részvételét, és kezdeményezte a vállalkozói
szerzõdés módosítását.
A Társulási Tanács áttekintette a Társulási megállapodás alapján a 2011. évi
költségvetési határozatban elfogadott ön-

kormányzati hozzájárulások teljesítését, a határidõre
nem teljesítõ 4 önkormányzat számára
fizetési felszólítás küldése mellett döntött.
Végezetül a Tanács tájékoztatót hallgatott meg az Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatói pályázatával
kapcsolatban, valamint egyéb aktuális
kérdésekrõl.
A Társulási Tanács üléseirõl, a kistérségben zajló aktuális eseményekrõl
és pályázati lehetõségekrõl bõvebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens
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¤ a bagi arany jános általános isKola és alapfoKú mûvészetoKtatási intézmény hírei
w Országos történelmi vetélkedõn 5. és
8. helyezést értek el a hetedikes tanulóink. Isaszegen, a végsõ megmérettetésen, az országhatáron túlról érkezõ csoport is volt. Településünket, hazánkat
kellett bemutatnia a gyerekeknek, tánccal, vetítéssel, ajándékkal… Izgalmas
napot töltöttünk ott. A gyerekek nevében is köszönöm Horváthné Bankó
Edit és Begidsán Melinda munkáját,
akik felkészítették a gyerekeket.
w Megérkezett a 2010/2011-es tanév
kistérségi vetélkedõ sorozatának eredménye: Bag a 11 bennmaradó településbõl a 6. helyezést érte el.5 csapat végzett
elõttünk és 5 csapatot sikerült megelõznünk. akik kimagasló eredményt értek
el: Szonda Boglárka (7.b) énekbõl 2.;
Merlich Vivien (8.b) rajzversenyen 3.
helyezett lett.
w Az Aszódi evangélikus gimnáziumban került megrendezésre a körzeti
szavalóverseny: Faragó Panna (2.b) saját
korcsoportjában 1.; Gáspár Márió (8. b)
a 2. helyezést érte el.
w A zrínyis matematikaversenyen 11 tanulónk indult: Sándor Orsolya (5.b) teljesítménye volt legjobb az iskolából. Felkészítõje Dobosné Szilágyi Gabriella volt.

w Angol levelezõs versenyen Németh
Petra (8.a) 2. helyezett lett.
w A Szivárvány újság nyelvi vetélkedõ
sorozatán Újvári Gábor 1. a osztályos tanuló 1500 induló, 44 behívott versenyzõjébõl a 19. helyezett lett!
w A tisztaság jegyében rendezett versenyünket alsóból a 4.a, felsõbõl az 5.b
osztály nyerte. Jutalmuk 1-1 torta és a
Dinasztia Kiadó által felajánlott állatkerti belépõk voltak. A következõ legtöbb
pontot elért osztály a 2.b egy-egy Oktker-Nodus Kiadó által adományozott
folyóirattal lett gazdagabb.
w Andrási Tamás fotós készített fotót tanítványainkról. Az iskolának adományozott fénykép-jutalékból ugrógödröt építettünk. Rákóczi Péter fuvarozó kedvezményes áron gondoskodott a földmunkákról. Bartók Krisztián aszódi vállalkozó rendbe tette a tornapadokat, úgy
néznek ki, mintha újak lennének.
w A Bonifác Alapítvány által pályázaton
nyert szaletli elkészült, még egy asztalt
és egy padot várunk. Mondok Ervin és a
közcélú munkások sokat segítettek az
iskolaudvaron végzett munkálatoknál.
Az Alapítvány 1 tanuló erdei iskolai

nyaralását teljes költséggel, a
többi tanuló nyaralását 10001000 forinttal támogatja.
w A papírgyûjtés bevételének fele az osztályoké lett, a másik felébõl futó rámpát
épít Kádár Péter, és az iskola hangtechnikai berendezését javíttattuk ki.
w Az iskola is pályázott, integrációs
programra nyertünk pénzt, amibõl lehetõségünk volt 1-1 gyerek tanszer támogatására, iskolabútor és továbbképzések,
programok megvásárlására is.
w A Születés hete keretében részt vettünk
a kihelyezett elõadáson, de nem csak a
családsegítõ és gyermekjóléti Szolgálattal, hanem az Aszódi rendõrõrssel
is folyamatos a kapcsolattartásunk.
w reggelente lejelentjük az óvoda konyháján a hiányzókat, így minimálisra
csökkentjük a késve érkezõk számát.
w Talán az egyik legfontosabb hír maradt
utoljára: minden nyolcadikos tanulónk
felvételt nyert szakiskolába, középiskolába. Õszintén gratulálunk, és a legjobbakat kívánjuk nekik!
Szásziné Győri Éva

HoGYAN ELõZZÜK MEG, HoGY GYERMEKEINK
A NYáRI SZÜNIdõ ALATT SE KERÜLjENEK BAjBA?

KUlcSOS gyereKeK
Itt a nyár, a kisebb gyerekeknek befejezõdik az
óvoda, az iskolások számára is elérkezik az annyira várt nyári szünidõ. A szülõk már tavasszal elkezdik a készülõdést, táborok, programok szervezését gyermekeik számára.
De mit tehetnek azok a szülõk, akik nem tudják táborba befizetni, nagyszülõknél, rokonoknál elhelyezni a
gyereküket? Ha tényleg nincs semmilyen megoldás arra, hogy
gyermekünket ne kelljen egyedül hagynunk, akárcsak néhány
órára is, akkor célszerû átgondolni az alábbi tanácsokat:
1. elõször is nagyon fontos a gyermekünkkel az õszinte
kommunikáció. Kérdezzük meg tõle, hogy tényleg nem zavarja-e az, ha egyedül kell maradnia, nem fog-e félni, nem veszi-e rossz néven, ha magára hagyjuk.
2. Fontos, hogy fokozatosan szoktassuk hozzá az új
feladatához. elõször csak rövidebb idõre menjünk el otthonról, a hosszabb egyedüllét csak némi „gyakorlás” után
következzen. Ha megoldható, akkor napi 6-8 óránál tovább

még a nagyobb gyerekeket se hagyjuk magukra, éjszaka pedig semmiféleképpen sem.
3. maradjunk mindig elérhetõek! ez a mai világban már
nem jelent problémát! Ha munkánk miatt mégsem lennénk
bizonyos ideig elérhetõek, akkor segítségünkre lehet egy jó
szomszéd, rokon, aki helyettünk riasztható. Fontos, hogy
gyermekünk tisztában legyen a segélykérõ telefonszámokkal
is, hogy vészhelyzetben õket is fel tudja hívni.
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közügy

4. gyakoroljunk el vészhelyzeteket. remélhetõleg soha
nem kell ezeket élesben is alkalmazni, de jobb, ha felkészítjük
gyermekünket arra, mit kell tennie tûz, csõtörés, áramszünet,
rosszullét vagy bármilyen rendkívüli helyzet esetén.
5. Fektessünk le szigorú biztonsági szabályokat. Tudnia
kell, hogy kit engedhet be a lakásba, kinek mondhatja, hogy
egyedül tartózkodik otthon és kinek nem. Hívhat-e barátokat, hány fõt, kiket? elmehet-e otthonról, amíg mi nem vagyunk otthon, ha igen, hová, mennyi idõre és kivel? Mihez
nyúlhat szülõi felügyelet nélkül, mihez nem, annak ellenére,
hogy már használta egyedül, amikor mi otthon voltunk (pl.:
háztartási gépek, vegyszerek, kerti szerszámok, Internet…)
Külön figyeljünk az internetezés, számítógépes játékok idõ-
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tartamára, fajtáira. lehet, hogy a gyermek nem mozdul ki a
lakásból, de a világhálón is számos veszélyforrás leselkedik rá.
A szülõk feladata és felelõssége az, hogy megfelelően korlátozzák az interneten látogatható oldalakat, chat programokat.
6. készítsük ki neki azokat a dolgokat, amire szüksége lehet.
legjobb, ha az ételeket, sebtapaszt, zsebkendõt, póttekercs vécépapírt, zseblámpát, felmosórongyot, seprût stb. kikészítjük neki,
vagy megmutatjuk, pontosan hol találja azokat.
7. tisztázzuk, hogy mivel fogja eltölteni azt az idõt, amíg
egyedül van. Nem szerencsés, ha az egyedül töltött délutánokon
mindig csak tévét néz vagy számítógépes játékokkal játszik. Adjunk neki feladatokat. Az unatkozó gyerek mindig sokkal veszélyesebb önmagára és a környezetére nézve egyaránt.
-szerk-

Fotó: szt

vidám gyereKNAP a sportpályán

Május 21. a gyerekek napja volt Bagon. Az Iglice
Napközi Otthonos Óvoda, az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény (tanárok és felsõ tagozatos diákok)
és a Dózsa György Mûvelõdési Ház szervezésében játékos, vidám szombatot tölthettek együtt
a gyerekek és a szüleik.
reggel 10 órakor indult a program, ekkor már álltak
a kézmûves sátrak, ahol óvó nénik várták a gyerekeket kézügyesség-fejlesztõ kézmûves foglalkozásokkal, Palya
Józsefné Ica néni pedig gyöngyfûzésre oktatta õket. Akinek
kedve szottyant, arcára is festethetett valami szépet Tóth
Bea segítségével. állt mál az ugrálóvár és a csúszda is, valamint egy különleges új játék. ennek lényege, hogy egy hatalmas felfújható gömbben lehetett egy vízzel teli nagy me-

dencében talpon maradni. Aki kipróbálta, az megtapasztalhatta, hogy egyáltalán nem könnyû feladat. Játékos sorversenyen is részt vehettek a jelenlévõk az iskola szervezésében.
Hat csapattá szervezõdtek a vállalkozó kedvûek, akik egy-egy
nagyobb iskolás lány vezetésével mérhették össze ügyességüket zsákban ugrálásban, láb alatt bujkálásban és hasonló
feladatokban. Délután a focié volt a fõszerep, komoly bajnokság zajlott Tószegi Lajos vezetésével. ezek után a Muharay Népi együttes ifjúsági csoportjának táncbemutatója következett, amit táncház követett. Jó idõ volt, ez nagy öröm
volt, de a táncház emiatt rövidre sikerült, a nagy melegben
kimerítõ volt a tánc. Az esemény zárásaként a Bagi Dózsa
györgy Mûvelõdési Házban a Tündérvölgy Bábszínház Hamupipõke elõadását nézhették meg a gyerekek. Aki ott volt,
biztosan jól szórakozott, gyerekes anyukák pedig boldogok
voltak, hogy nem kellett messzire menni egy jó kis programért, köszönet érte a szervezõknek.
-kr-

SEgítõK éS táMogAtóK VoltAK Még: Bag Nagyközség Önkormányzat, Bag Polgárõrség, Bag Torna Klub, Bonifác Alapítvány,
Faforgács Színtársulat, Fapihe Színjátszók, Muharay Elemér Népi Együttes, Óvoda a Gyermekekért Alapítvány, Tündérvölgy
Bábszínház, Antal ádám (konferanszié). FElAjánlóK: a Hugital Kft, aki a büfét üzemeltette, Szabó józsefné, aki lángost
sütött a rendezvényen, Papp árpád, akik popcornnal, vattacukorral, lufikkal várták a gyermekeket.
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Fapihe pihéi

Fodor Éva
Szállni, szállni...

A hétfejû tündér

Szomorú vasárnap

Az érdeklõdök három elõadást láthattak, és maguk és részesei lehettek a játéknak. Fodor Éva és Szivák-Tóth Viktor egy kis ízelítõt adtak abból, milyen foglalkozásokon is vesznek részt a színjátszós gyerekek az év folyamán, így
a három elõadás közti szünetben Szivák-Tóth viktor vezetésével drámajátékok
részesei lehettek a nézõk is. lóversenyen futhattak, szivarozhattak, sápítozhattak
és ugrathattak... persze mindezt csak játékból.
elsõ színpadra lépõk a legkisebbek voltak. A 6-8 éves színjátszó palánták
Szállni, szállni... címmel Weöres Sándor verseibõl szerkesztett játékot adtak elõ.
Õket a 11-13 évesek követték, akik A hétfejû tündér címû darabot adták elõ. A
darab Lázár Ervin azonos címû mûve alapján készült. Mindkét darabot Fodor
Éva rendezte. Az utóbbi darab a Weöres Sándor Országos gyermekszínjátszó
Találkozón arany minõsítést kapott. ehhez gratulálunk, és az elõadáshoz is, ami
maradandó élmény volt mindenkinek, és nemcsak annak, „aki nem szép”...
Az harmadik elõadás címe Szomorú vasárnap volt, amely Moliére Don Juan
címû mûve nyomán készült Szivák-Tóth viktor átdolgozásában és rendezésében.
ezt a legnagyobbak, 15-16 éves diákszínjátszóink vitték színre.
Az esemény zárásaként batyus büfé várta a jelenlévõket, régi és új, aktív és visszavonult színjátszókat, hogy a
találkozás öröme mellett finom sütiket fogyasztva elevenítsék fel a régi emlékeket, és nem utolsó sorban Fodor
Mihály alakját, aki a Fapihe Diákszínjátszó Kör alapítója
volt. Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy lánya, Fodor Éva továbbviszi édesapja megkezdett munkáját
Szivák-Tóth viktorral együtt. gratulálunk a szép elõadáSzivák-Tóth Viktor
sokhoz, további eredményes munkát kívánunk!
-kr-

Fotó: Könczöl Rita

Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény színjáték tanszakának mûvészeti bemutatóját rendezték meg 2011. május 23-án hétfõn a mûvelõdési házban.
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Az új háziorvosunk: dr. gaszner zsuzsanna

“

bFK: Mivel ön nemrégiben került
dr. Perjési györgy praxisába,
ezért a Bagi Hírlap szeretné önt jobban
megismertetni a falu lakosságával. Kérem, szíveskedjék beszélni a gyermekkoréról, a családjáról és a munkájáról.
dr. gzs: győrben születtem. Édesapám gépészmérnök, édesanyám szállítási osztályvezető volt győrben. Testvérem sajnos nincs.
A gimnáziumot győrben végeztem
biológia-latin szakon, aztán előfelvételisként a Semmelweis Orvostudományi
egyetemre vettek fel. Így 1 évig a
SOTe Neurológiai Klinikáján dolgoztam nővérként.
Az egyetem alatt férjhez mentem,
majd pár év múlva megszületett a fiam,
Dani. Ő a Budapesti Műszaki egyetem
villamosmérnöki Karát végezete el, jelenleg egy francia bank informatikai
fejlesztési csoportjának a vezetője Budapesten.
Az egyetem elvégzése után a soproni kórház központi intenzív osztályán
dolgoztam 2 évig, majd a Petz Aladár
Megyei Kórház intenzív osztályán dolgoztam 8 évig. Itt szereztem meg a
szakvizsgám aneszteziológiai és intenzív terápiás szakon, és ezek után már
mint adjunktus dolgoztam ott tovább.
Tudományos munkát is végeztünk és
oktattunk is a kórházban. Az eredményekről különböző kongresszusokon
tartottunk előadásokat.
10 év után Budapestre költöztünk,
és én a III. kerületben háziorvosi állást
kaptam. Itt szereztem meg a 2. szakvizsgámat háziorvostanból. Több szakmai
tanulmányúton is részt vettem ebben az
időszakban Amerikában, Kanadában,
Portugáliában és Izraelben. ezek főleg a
kardiológia terén jelentettek továbbképzést a számomra. Portugáliában kineziológiai tanfolyamot is végeztem.
1998-ban nyitottam egy magánrendelőt a XIII, kerületben, ahol természetgyógyászokkal együtt gyógyítottuk
a betegeket.
2001-ben családi házat vettünk erdőkertesen. A bejárás nehézségei miatt
2003-tól Kerepesen vásároltam háziorvosi praxist. Mivel a németet igen jól
beszélem, ezért Németországban szerettem volna kimenni dolgozni, de a gyer-

Tervezek még kialakíTani egy kezelőT,
ahol mágnesTerápia, fémTerápia és infúziós
kezelés TörTénheTne a beTegek érdekében.
szereTnék én is akTívan részT venni a faluban
a már hagyományossá válT szűrővizsgálaTi
napon...

mekem és a családom miatt mégiscsak
itthon maradtam. Mivel közben a kerepesi állásom megszűnt a németországi
terveim miatt, a Misszió egészségügyi
Központban vállaltam állást veresegyházán. Közben megtudtam, hogy Bagon
eladásra került egy körzeti orvosi praxis, amit megpályáztam. Jelenleg május
1-jétől itt dolgozom, és remélhetőleg
meg lesz mindenki elégedve a munkámmal annyira, hogy megtisztelnek a bizalmukkal a betegeim és a falu vezetősége, és maradhatok.
bFK: Köszönjük a tájékoztatást és
a bemutatkozást. Kérem, beszéljen még a
távlati terveiről, céljairól is nekünk.
dr. gzs: Tervezek még – egy már
meglévő helyiségben – kialakítani egy
kezelőt, ahol mágnesterápia, fémterápia

és infúziós kezelés történhetne a betegek
érdekében. Szeretnék én is aktívan részt
venni a faluban a már hagyományossá
vált szűrővizsgálati napon, amelyet a falu lakosai között a betegségek megelőzése és az egészség megőrzése végett tartanak. A legrövidebb időn belül bekapcsolódom a Turán lévő központi ügyeleti
munkába is. Ittlétem óta ismét van lehetőség arra, hogy hetente egyszer, csütörtökönként 14 órától 18 óráig felkereshessék a rendelőt. Időpont kérése is lehetséges a továbbiakban.
Köszönjük a tájékoztatást és a bemutatkozást. Kívánok a Bagi Hírlap és a
magam nevében a további munkájához
sok sikert és jó egészséget!
Baczoniné
Felszeghy Katalin

Fotó: Könczöl Rita

2011. MájuS 1-jéTõL dR. GASZNER ZSuZSANNA VETTE áT A II. SZáMú oRVoSI RENdELõ
HáZIoRVoSI TEENdõINEK ELLáTáSáT. ISMERjÜK MEG õT!
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Születés hete Bagon
2011. május első hetében az országos programhoz kapcsolódóan Bagon is megrendezték a születés hetét, ahol tartalmas programok várták az érdeklődőket. Az események
ihlették az alábbi verset is.

szolgáltató
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lAbdArúgáS – felnõtt ErEdMényEK

Bag–Erdõkertes: 3-1; Halásztelek–Bag: 1-5; Veresegyház–Bag: 3-0;
Bag–Tárnok: 0-0

FElnõtt tAbEllA (júnIuS 4-én)
Csapat
mérKõzés gyõzelem döntetlen

1. Üllõ
2. Tápiószecsõ
3. Pilisi LK
4. diósd
5. Törteli KSK
6. Örkény
7. újlengyel
8. Felsõpakony
9. bag
10. Pilissport-PLSE
11. Gödöllõ
12. Veresegyház
13. Tárnok
14. Halásztelek
15. Hévízgyörk
16. Erdõkertes

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

23
18
15
15
15
14
12
12
12
11
9
11
6
7
6
5

4
1
4
3
4
3
8
6
4
5
8
1
7
3
3
2

vereség

1
9
9
10
9
11
8
10
12
12
11
16
15
18
19
21

pont
73
55
49
48
47
45
44
42
40
38
35
32
25
24
21
16

lAbdArúgáS – ifjúsági ErEdMényEK

Bag–Erdõkertes: 3-1; Halásztelek–Bag: 2-2; Veresegyház–Bag: 3-1;
Bag–Tárnok: 1-3

Fotó: Bálint Piroska

IFjúSágI tAbEllA (júnIuS 4-én)
Csapat
mérKõzés gyõzelem döntetlen

Gyermek születik

Amikor vajúdás végén
felsír a kisgyermek
A boldogságtól szemeidből
könnyek peregnek.
Felsóhajtasz:
végre megszületett,
Megnézed, magadhoz öleled.
Ő, a te drága egyetlen kincsed.
Boldogan mondod:
édesanya lettem.
Kisfiú vagy kislány,
az mindegy, mondod.
A következő percben,
már a nevén szólítod.
Órákig nézed
csöppnyi kezét, lábát.
„Hála Istennek, hogy
egészséges a drágám.”
Karodban tartod, átöleled,
ő szemével keres,
egy életen át tartó kötelék ez.
Isten hozott téged, kis ember!
legyen tartalmas, szép az életed.
Adja Isten, hogy szerető
családban cseperedj fel.
Bálint Piroska

1. Tápiószecsõ
2. Felsõpakony
3. Gödöllõ
4. Tárnok
5. Pilissport-PLSE
6. Veresegyház
7. Pilisi LK
8. Hévízgyörk
9. Halásztelek
10. bag
11. Örkény
12. Üllõ
13. diósd
14. Törteli KSK
15. Erdõkertes
16. újlengyel

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

24
21
18
17
15
14
14
11
10
10
9
9
8
8
4
3

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

vereség

1
3
5
6
9
12
14
14
12
13
14
15
15
19
18
25

pont
75
67
59
56
49
44
42
36
36
35
32
31
29
25
18
9

9 orvosi ügyeleteK
Háziorvosokrendelésiideje
dr.Balatoni GyönGyi (Bag,Hõsöktere1.)
Hétfõn,kedden,Csütörtökön.:8-12óráig,szerdán:14-18óráig,
pénteken:8-11óráig(péntekencsakpároshétenrendel)
dr.Gaszner zsuzsanna (BaG,dózsa GyörGy út.54.)Hétfő8–12óráig,kedd
12–16óráig,szerda8–12óráig,Csütörtök14–18óráig,Péntek8–11
óráig(péntekencsakpáratlanhéten).telefonszám:06-28/408-031
naPPali,éjszakaiésHétvéGiüGyelet
ahétvégiügyeletmellettanappaliéséjszakaiügyeletetis
aturaiközpontiügyeletlátjael.köznapokon16órátólmásnapreggel
8óráig,hétvégénpéntekdélután14órától
hétfõreggel8óráighívható,illetvekereshetõfel.
Címe:tura,Petõfitér2.telefon.:104
afoGorvosrendelésiideje
dr.szaBó Melánia (Bag,Hõsöktere1.)
Hétfõn,szerdán,Pénteken:14.00-19.00óráig,kedden,csütörtökön:
8.00-13.00óráig.telefon:28/409-670
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ezmegaz

GyeRmeKKel Közösen olvasandó!

„Mert akiket Isten Lelke vezérel,
azok Isten fiai.” (róma 8:14)
Sári vak volt, de volt egy vezetõje. Vakvezetõ kutyáját Buksinak hívták. Sárinak csak
annyit kellett tennie, hogy jó szorosan fogja
a pórázt, és Buksi biztonságban átvezette
az útkeresztezõdéseken. Elvezette mindenhová, ahová mennie kellett. Sosem tévesztette el az útirányt, nem lépett le a járdáról
a piros lámpánál. Hûséges volt, nem kóborolt el a gazdájától, aki a gondjaira volt bízva, mert szerette õt.
Neked is van egy vezetõd, aki mindent lát. Õ
a Szentlélek. Az egyik ok, amiért az Úr Jézus
Õt elküldte hozzád az, hogy útbaigazítson téged. Õ azonban csak úgy tud vezetni, ha teljesen a közeledben marad, és te mindennap
elcsendesedsz egy kis idõre és a Bibliát olvasod. vezet, amikor hallgatsz halk szavára,
amely a szívedben megszólal, és imádság
közben is veled van. A Szentlélek hangját a
zajban nem lehet meghallani. Biztosan te is
hallottál már belül ilyet, amikor valami rossz
cselekedetre készültél: „Ne tedd”!
Neked ragaszkodni kell hozzá, mint ahogyan Sári is szorosan tartotta kutyáját. Mivel
nem látod elõre, hogy mi fog történni veled,
valóban szükséged van rá. Bízhatsz benne,
mert még senkit sem vitt rossz irányba. Õ hûséges, nem hagy el, mert nagyon szeret. csak
akkor megy el tõled, ha azt te akarod.

q
tÓtH gáBOR

oRSZáGGYÛLéSI KéPVISELõ
telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
Képviselői fogadóórák:
Tura, Tabán u. 42.
minden hónap utolsó péntek
16-18 óráig, vagy
Bag, Szent Imre u. 52.
(Polgármesteri Hivatal)
minden hét csütörtök délelõtt.
bejelentkezés, elõzetes
idõpontegyeztetés szükséges.
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rétESFESztIVál

éS FAlunAP 2011!
A bAgI MűVElõdéSI házbAn
júlIuS 1-2-án!
júlIuS 1. PéntEK:
w Emlékest a bagi dózsa György Mûvelõdési Ház
50. születésnapja alkalmából.
helyszín: dózsa György Mûvelõdési Ház
Időpont: 19 óra
júlIuS 2. SzoMbAt:
helyszín: A mûvelõdési ház szabadtéri színpada
w 10 órakor Tóth Gábor polgármester úr
ünnepélyesen megnyitja az eseményt
délelőtti program 10 órától, a megnyitó után:
w A Muharay Elemér Népi Együttes gyermek és ifjúsági
csoportjainak elõadása
w Fapihe színjátszó csoport elõadása
w Az Arany jános általános Iskola diákjainak mûsora
w Kézmûves foglalkozások, játszó gyerekeknek
w Bagi népi kismesterek kiállítása
délutáni program
15 órától a színpadon fellép:
w A Muharai Elemér Népi Együttes hagyományõrzõ
csoportja
w Szinkron nyugdíjas egyesület színjátszó csoportja
w Hévízgyörki Asszonykórus
w Galgahévízi hagyományõrzõ együttes
w Muharay Elemér Népi Együttes ifjúsági csoportja
w Fekete Vivien musical énekes
w Funk Star deluxe (koncert)
w Az eseményt éjfélig tartó táncmulatság zárja.
Egész nap sül a finom rétes, vásári portékák most is
lesznek, sok érdekesség várja a bagiakat, a galga
mentieket. jöjjön el mindenki, és érezzék jól magukat!
Szeretettel várunk mindenkit:
Bag Nagyközség Önkormányzata

SEgítSégnyújtáS nEhéz hElyzEtbEn
léVõ cSAládoKnAK
A Családsegítõ 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 lehetõség van segítség nyújtásra, nEM A
tArtozáS KIFIzEtéSérE, hanem közvetítésre, képviseletre, egyeztetésre a különbözõ
szolgáltatókkal. KérjüK IdõbEn jöjjön, hogy SEgíthESSünK.

hIrdEtMény!
Akinek van kiadó lakása, szobája, háza a bagi Családsegítõ Szolgálat
albérletgyûjtõ falán kirakhatja, hirdetheti ingyenesen.
ElérhEtõSég: családsegítő Szolgálat 2191 Bag, Szent Imre. u. 52.
(Önkormányzat épületében, bejárat Kiskõrös utca felõl).

