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A tArtAloMból

40 Év álDOzATOS MUNKA 
2011. május 12-én önkormány -
zatunk képviselő-testülete 
„Bag Nagy köz ségért” kitüntetést,
valamint díszoklevelet adományozott
dr. Perjési Györgynek. 

2. oldal

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

8. oldal

FAlUNAPI PrOgrAM
2011. július 1-2-án lesz a hagyo -
má nyos falunap és rétesfesztivál.
Idén új helyszínen a művelődési
házban kerül megrendezésre. 
Részletes program a hátoldalon! 

12. oldal

L

A Károli fordítású Bibliában a pün kösd tör té ne te így
kez dõ dik: „És...” Nem kü lö nös? Ha na gyon nagy do -

log tör té nik a Bib li á ban, rend sze rint így kez dõ dik: „És...”
Azt je len ti: foly ta tás ról van szó. Is ten itt va la mit foly tat. Pün -
kösd el kép zel he tet len karácsony–nagypéntek–húsvét–menny be -
menetel nél  kül. Jé zus nél kül el kép zel he tet len a pün kösd! Itt
Jé zus lé nye foly ta tó dik to vább.

Akik Jé zus sal jár tak, hall gat ták és kö vet ték Õt. A ta nít -
vá nyok ráhangolódva az eseményekre tíz na pon át együtt
vol tak a temp lom ban, és ak kor ér ke zett el pün kösd. Is ten -
nek van nak be üte me zett órái, nap jai, nem le het si et tet ni,
sem kés lel tet ni – el JöN.

Ám le le het kés ni! Min den ki éle té ben be van üte mez ve a
pün kösd, hogy ki töl tes sék ránk, bár me lyi künk re Is ten Szent -
lel ke. De ezt le le het kés ni, el le het ke rül ni. Is ten Szent -
lel ke nem tör be, nem erõ sza kos. Jé zus ról is azt
mond ja az Ige: „Íme, az aj tó elõtt ál lok, és zör ge tek:
ha va la ki meg hall ja a han go -
mat, és ki nyit ja az aj tót, be me -
gyek ah hoz (csak ah hoz!) és
ve le va cso rá lok, õ pe dig én -
velem” (Jel 3:20). Is ten Szent -
 lel ke nem tör be sen ki éle té -
be, lel ké be, de aki rá van han -
go lód va vagy kö nyö rög ér te,
ah hoz egy szer el jön, meg ér -
ke zik éle té be.

A Szent lé lek – ez a ti tok za -
tos, har ma dik sze mély –, aki
be lül rõl tud be szél get ni az
em ber rel, aki for gat ja, is mét
em lé ke ze té be ad ja az em ber
el mé jé be a már hal lott Igé ket,
hogy vé gül fel fog has sa je len -
té sü ket, és azok meg szó lí tó erõ -
 vel has sa nak rá.

Meg pró bált már ked ves Ol va sóm egy szer is Szent lel ket
kér ni áll ha ta to san, mint az élet leg fõbb ér té két?! Nem rá adás -
nak! Nem ben zin nek, hogy a kis éle tem mo tor ját hajt sam ve -
le, aho vá aka rom. Nem így: „Adj Uram erõt, hogy ezt meg ezt
meg tud jam tenni...” Ha nem így: „Adj Uram Szent lel ket, hogy
vi gyen aho vá akar! Az az ér zé sem, azért va gyunk mi gyá vák,
mert fé lünk. Ha egy szer a Szent lé lek el kezd ben nün ket vin ni,
az úgy lesz, ahogy Jé zus Pé ter nek mond ta: „Ami kor fi a tal vol -
tál, fel övez ted ma ga dat. és oda men tél, aho va akar tál; de ami -
kor meg öreg szel, ki nyúj tod a ke ze det, más övez fel té ged, és
oda visz, aho va nem akarod” (Jn 21:18).

Is tent di csõ ít ve, imád koz va, fe lül rõl vár ni! Így ju tunk
Szent lé lek hez. Az a ta pasz ta la tom, hogy eh hez meg kell üre sí -
te ni ma gun kat, akár böj tö lés sel, ha úgy szük sé ges. De nem

min dig étel-böj tö lés sel. Min den ki tud ja, hol, mi vel kell
böj töl nie. Te li üve get nem le het meg töl te ni. Te li em bert
a Szent lé lek nem tölt meg. Ki kell üre sí te ni ma gun kat.

Ha so ká ig ké ri va la ki Is ten
Szent lel két, és még sem kap ja,
ne mond ja, hogy zár va van az
ég, ha nem is mer je fel: õ van
va la hol zár va!

Ha ki nyi tom a rá di ó t, és az
nem szól, nem mond ha tom
azt: nincs adás. Ha nem szól,
rossz a ké szü lék. Adás van! A
hi ba az én ké szü lé kem ben van,
meg kell ke res ni a hi bát. 

Ha kér jük Is ten Szent lel két,
ne ar ra vár junk, hogy majd jól -
esõ en „megbizsergeti” a lel künk,
ha nem kö szön jük meg és tüs -
tént men jünk szol gál ni, sze ret ni
– és me net köz ben meg ta pasz -
tal juk, hogy Van! Kap juk,
mert ad ja ön ma gát!

A bűnbe teg ség -
ben szenvedő em     -
bernek gyógy for rás
a Szent lé lek mun ká ja és
Is ten Igé je is. Amíg az
em ber nem is me ri meg
sa ját szí vét, ad dig nem
is me ri fel bű ne it. Egyik
hi bát a má sik után kö ve ti
el, míg rá nem jön, hol
van a baj gyö ke re. Ek kor
a lel ki is me re te el kezd
dol  goz ni, és ke res ni kez di
a gyógy u lást. Mint a for -
rás ból fel tö rő víz szét -
árad, úgy tör fel szín re az
is te ni meg ol dás, és el -
kezd hat ni a szí vé ben.
Per sze nem fogja meg -

vál toz tat ni rög -
tön az el ső al    ka -

lom mal, mint aho -
gyan egy ko moly be teg -
sé get sem le het egy da -
rab gyógy szer rel meg -
gyó gyí ta ni. Vi szont, ha
fo lya ma to san ha gyja,
hogy a jó Is ten gyó gyít -
sa lel ke be teg ré sze it,
ak kor ki fog gyó gyul ni
hi bá i ból és fel üdül. 

A Szentírás rend sze -
res ta nul má nyozásával,
és se  gít sé gé vel egy re
job ban ér zi majd ma gát.
Kezdje el mi nél ha ma -
rabb a kú rát!

szt.

„És mikor a pünkösd napja eljött...”

Gyökössy End re nyo mán
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Bag Nagyközség Önkormányzat
Kép  viselõ-testülete a 2011. április
7-én hozott 13/20114 (IV. 07.) szá -
mú határozatával a „Bag Nagy köz -
ségért” ki tüntetést, valamint dísz -
oklevelet ado má nyozott május 
12-én dr. Perjési György háziorvos-
nak, 40 éves áldo za tos munkájáért.

A díszoklevelet Tóth Gábor polgár me s -
 ter úr, dr. Balatoni Gyöngyi alpolgár -

mester asszony és Balázs János képviselõ úr
adta át személyesen a doktor
úr lakásán. Az ünnepélyes át -
adási „ceremónia” után a ven -
dégek még ma radtak egy órács -
kát, és kis „csok rot” nyújtottak át
a doktor úrnak az aktuális ba gi
eseményekbõl, „törté né sek bõl”,
valamint pár régi anekdota is
elõkerült – mindezzel remél-
hetõleg pár vidám percet sze -
rezve a kitüntetettnek.

Megjelent az Agrár Széchenyi Kártya be ve ze té sé -
rõl 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 kö zép -
vál lalkozásoknak nyújt segítséget. 

A gazdák a kedvezményes folyószámlahitelt a KAvOSz /a
vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (vOSz),
va lamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kö -
zös részvénytársasága/ által kiadott üzletszabályzat megjele -
nését követõen igényelhetik, elõreláthatólag júniustól. 

Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel az ag rár ága -
zat egészét felöleli (mezõgazdasági termelés, – feldolgozás, –
forgalmazás valamint vadászat, halászat, erdészet). Azok a
vállalkozások és természetes személyek (többek között õster-
melõk, családi gazdálkodók, kistermelõk) igényelhetnek ked-
vezményes hitelt, akik megfelelnek a kis- és középvállalkozá-
sok (KKv-k) jogszabályban meghatározott feltételeinek.

A hitel összege minimum 500 ezer Ft és maximum 25 mil-
lió Ft lehet. A támogatás a teljes hitelösszegre és a teljes
fu tam idõre évi 2 százalékpont kamattámogatás. Az Agrár
Széc he nyi Kártya Folyószámlahitel futamideje 3 év, típusa
szabad felhasználású hitel. 

A kedvezményes folyószámlahitel felvételét az Agrár-vál-
lalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AvHgA) kezességválla -
lása segíti. Az éves kezességvállalási díj 50 %-át az állam át vál -
lalja a „de minimis támogatások” figyelembevételével.

A kormány Agrár Széchenyi Kártyáról szóló döntésével
csök kenthetõk a kisvállalkozások versenyhátránya, és mér sé -
kel hetõek lesznek a hazai mezõgazdasági KKv-k finanszí ro zá -
si költségei. Kisebbek lesznek a nagyvállalatok és a KKv-k
hitelei közötti tényleges kamatszint különbségek, bõvülnek a
hitelintézetek által túl kockázatosnak tartott agárágazati mik -
ro- és kisvállalkozások támogatási lehetõségei.

Az Agrár Széchenyi Kártya Program segíti a vidéki mu ka he -
lyek megõrzését, a további munkahelyteremtést, biztosítva ez -
zel több száz mezõgazdaságból élõ család megélhetését.

Agrár Széchenyi Kártya

DÍSzOKlevÉl ADOMáNyOzáSA 
Perjési györgy háziorvosnak

„Köszönjük doktor úr, amit egészségünk
megõrzéséért tett!”

www.bagfalu.hu
„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 Gödöllõi Rendõrkapitány, Bozsó Zoltán r. dan -
dár tábornok 2011. május 12-én ismét mun ka ér -
te kezletre hívta meg az illetékességi területen mû -
ködõ cigány kisebbségi önkormányzatok ve zetõit. 

rendõrkapitány úr örömmel vette, hogy a meghívott
13 ve zetõ közül Bag, galgahéviz, gödöllõ, Isaszeg,

Kerepes, Pé cel, 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, va -
la mint az utolsó találkozás óta esetlegesen felmerülõ prob-
lémák 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 önkor-
mányzatok ve ze tõinek támogatását. egy-egy településen –

adott szituációban kialakuló feszültség esetén – a konflik-
tushelyzet meg oldását kö zö sen, a cigány kisebbségi ve ze tõk -
nek és a helyi rendõröknek kell megtalálni. 

„A közösség érdeke mindig az egyéni érdek fölött áll!” –
zárta az értekezletet Bozsó zoltán r. dandártábornok. 

Gödöllői Rendőrkapitányság

B

A napirendi pontok tárgyalása elõtt a
Tanács tájékoztatót hallgatott meg a Kö -
zép-Magyarországi Regionális Köz le ke -
dés szervezési Iroda képviselõitõl, mely a
va súti és autóbusz menetrend egyez te té -
sére irányult. A tájékoztató végén a pol -
gármesterek javaslatokat tehettek a helyi
közlekedés színvonalának javítá sá ra,
ésszerûsítésére. Ezután került sor a Sza-
korvosi Rendelõintézet munkáját segítõ
alapítvány mûködésének is mer te tésére.

A  „LEGYEN AZ ÖN SZÍVÜGYE IS” Ala -
pít vány  mind az önkormányzatok, mind
a lakosság segítõ felajánlásait várja.

A napirendi pontok közül a Tanács
elsõként az Aszódi Kistérségi Iroda és a
Pe dagógiai Szakszolgálat alapító okira -
tai nak jogszabályoknak megfelelõ mó -

do sí tását, valamint a Pedagógiai Szak -
szol gálat Szervezeti és Mûködési Sza -
bály  zatának módosítását tárgyalta. Ez
után sor került a Szakszolgálat álláshe-
lyei szá mának áttekintésére. A Társu -
lási Ta nács döntése szerint továbbra is
szükség van a második iskolapszic ho ló -
gus és a korai fejlesztést végzõ szak -
ember mun kájára.

A következõkben a Tanács hozzá já -
rult ahhoz, hogy Verseg Község Önkor -
mány zata felfüggessze a munka- és tûz -
vé delmi feladat-ellátásban való rész vé -
telét, és kezdeményezte a vállalkozói
szer  zõdés módosítását.

A Társulási Tanács áttekintette a Tár-
sulási megállapodás alapján a 2011. évi
költségvetési határozatban elfogadott ön -

kormányzati hoz-
zájárulások telje sí -
té sét, a határ idõ re
nem teljesítõ 4 ön kor mány  zat számára
fizetési felszólítás küldése mellett döntött.

Végezetül a Tanács tájékoztatót hall-
gatott meg az Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatói pályázatával
kapcsolatban, valamint egyéb aktuális
kérdésekrõl.

A Társulási Tanács üléseirõl, a kis -
térségben zajló aktuális ese mé nyek rõl
és pályázati lehetõségekrõl bõ vebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása honlapján olvashat-
nak (www.aszodikisterseg.hu).

dr. Kórós Tímea
kistérségi referens

Kistérségi híreK     www.aszodiKisterseg.hu

A több cé lú tár Su láS tA ná cSA MájuS 18-I ülé Sé rõl

A közösség érdeke mindig az egyén
érdeke fölött áll...

A gödöllõi rendõrka pi tány -
ság tájékoztatja a mozgásában

kor látozott személyek részére kia dott
par kolási igazolvány haszná la tá ról a
la kosságot. A mozgáskorlátozott parkolási igazol ványt ki -
zá rólag az a személy használhatja, akinek a nevére ki -
állították, vagy olyan személy, aki az igazolvány tulajdo no -
sát szál lítja, vele utazik. Fokozott ellenõrzésekre kell szá -
mítani a mozgáskorlátozottak részére fenntartott par ko lók
jog szerû használatával kapcsolatosan. Az a személy, aki a

más nevére szóló mozgáskorlátozott
igazolvány felhasználásával úgy hasz -
nálja a mozgáskorlátozottak ré szére
kijelölt parkolót, hogy a moz gá sá ban

korlátozott személy nem utazik vele, az köz oki rat hamisítás
bûntettet követ el, és 3 évig terjedõ sza bad ságvesztéssel
fenyegeti a törvény. Az a személy, aki igazol vány nélkül
használja a mozgáskorlátozott parkolót, sza bály sértést követ
el, és 30 ezer forint pénzbírsággal büntethetõ.

Gödöllői Rendőrkapitányság

VISSzAéléS 
MozgáSKorlátozott

PArKoláSI IgAzolVánnyAl 



w Országos történelmi vetélkedõn 5. és
8. helyezést értek el a hetedikes tanu ló -
ink. Isaszegen, a végsõ megmérette té -
sen, az országhatáron túlról érkezõ cso-
port is volt. Településünket, ha zán kat
kellett be mutatnia a gyerekeknek, tánc-
cal, ve tí téssel, ajándékkal… Izgalmas
na  pot töl töt tünk ott. A gyerekek ne -
vében is kö szönöm Horváthné Bankó
Edit és Begidsán Melinda munkáját,
akik felkészítették a gyerekeket.

w Megérkezett a 2010/2011-es tanév
kis  térségi vetélkedõ sorozatának ered-
ménye: Bag a 11 bennmaradó település-
bõl a 6. helyezést érte el.5 csapat végzett
elõttünk és 5 csapatot sikerült meg elõ z -
nünk. akik kimagasló eredményt értek
el: Szonda Boglárka (7.b) énekbõl 2.;
Merlich Vivien (8.b) rajzversenyen 3.
helyezett lett.

w Az Aszódi evangélikus gimnázium-
ban 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 tan-
ulónk indult: Sándor Orsolya (5.b) tel-
jesítménye volt legjobb az iskolából. Fel -
készítõje 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 ta -
nuló 1500 induló, 44 behívott ver seny -
zõjébõl a 19. helyezett lett!

w A tisztaság jegyében rendezett ver se -
nyünket alsóból a 4.a, felsõbõl az 5.b
osztály nyerte. Jutalmuk 1-1 torta és a
Dinasztia Kiadó által felajánlott állat ker -
ti belépõk voltak. A következõ leg több
pontot elért osztály a 2.b egy-egy Okt -
ker-Nodus Kiadó által adományo zott
folyóirattal lett gazdagabb.

w Andrási Tamás fotós készített fotót ta -
nít ványainkról. Az iskolának adományo -
zott fénykép-jutalékból ugrógödröt épí -
tettünk. Rákóczi Péter fuvarozó kedvez -
ményes áron gondoskodott a földmun -
kákról. Bartók Krisztián aszódi vállal -
kozó 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 vá runk. Mondok Ervin és a
közcélú munkások sokat segítettek az
iskolaudva ron végzett munkálatoknál.
Az Ala pítvány 1 tanuló erdei iskolai

nyaralását teljes költséggel, a
többi tanuló nya ra lását 1000-
1000 forinttal támogatja.

w A papírgyûjtés bevételének fele az osz -
tályoké lett, a másik felébõl futó rámpát
épít Kádár Péter, és az iskola hangtech-
nikai berendezését javíttattuk ki.

w Az iskola is pályázott, integrációs
prog ramra nyertünk pénzt, amibõl le he -
tõ ségünk volt 1-1 gyerek tanszer támo-
gatására, iskolabútor és továbbképzések,
programok megvásárlására is.

w A Születés hete keretében részt vettünk
a kihelyezett elõadáson, de nem csak a
családsegítõ és gyermekjóléti Szol -
gálattal, hanem az Aszódi ren dõr õrs sel
is folyamatos a kapcsolattartásunk. 

w reggelente lejelentjük az óvoda kony -
há ján a hiányzókat, így minimálisra
csök kentjük a késve érkezõk számát.

w Talán az egyik legfontosabb hír maradt
utoljára: minden nyolcadikos tanulónk
felvételt nyert szakiskolába, kö zép is ko -
lá ba. Õszintén gratulálunk, és a legjob-
bakat kívánjuk nekik!

Szásziné Győri Éva
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a bagi arany jános általános isKola és alapfoKú mûvészetoKtatási intézmény hírei¤

Itt a nyár, a kisebb gyerekeknek befejezõdik az
óvoda, az iskolások számára is elérkezik az annyi-
ra várt nyári szünidõ. A szülõk már tavasszal el -
kez dik a készülõdést, táborok, programok szer ve -
zését gyermekeik számára. 

De mit tehetnek azok a szülõk, akik nem tudják tábor-
ba befizetni, nagyszülõknél, rokonoknál elhelyezni a

gye re kü ket? Ha tényleg nincs semmilyen megoldás arra, hogy
gyerme kün ket 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 za -
var ja-e az, ha egyedül kell maradnia, nem fog-e félni, nem ve -
szi-e rossz néven, ha magára hagyjuk.

2. Fontos, hogy fokozatosan szoktassuk hozzá az új
felada  tához. elõször csak rövidebb idõre menjünk el ott -
hon ról, a hosszabb egyedüllét csak némi „gyakorlás” után
kö  vetkezzen. Ha megoldható, akkor napi 6-8 óránál tovább

még a nagyobb gye rekeket se hagyjuk magukra, éjszaka pe -
dig 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
gyer mekünk tisztában legyen a segélykérõ telefonszámokkal
is, hogy vészhelyzetben õket is fel tudja hívni.

KUlcSOS gyereKeK

HoGYAN ELõZZÜK MEG, HoGY GYERMEKEINK 
A NYáRI SZÜNIdõ ALATT SE KERÜLjENEK BAjBA?
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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 baráto -
kat, hány fõt, kiket? elmehet-e otthonról, amíg mi nem va -
gyunk otthon, ha igen, hová, mennyi idõre és kivel? Mihez
nyúl hat szülõi felügyelet nélkül, mihez nem, annak ellenére,
hogy már használta egyedül, amikor mi otthon voltunk (pl.:
ház tartási gépek, vegyszerek, kerti szerszámok, Internet…)
Külön figyeljünk az internetezés, számítógépes játékok idõ-

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 korlá-
tozzák az in ter neten látogatható oldalakat, chat programokat.  

6. készítsük ki neki azokat a dolgokat, amire szüksége lehet.
legjobb, ha az ételeket, sebtapaszt, zsebkendõt, póttekercs vécé-
papírt, zseblámpát, felmosórongyot, seprût stb. ki ké szítjük 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 dél utánokon
mindig csak tévét néz vagy számítógépes já té kok kal játszik. Ad -
junk neki feladatokat. Az unatkozó gyerek min dig sokkal veszé-
lyesebb önmagára és a környezetére néz ve egyaránt. -szerk-

Má jus 21. a gye re kek nap ja volt Bagon. Az Ig li  ce
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da, az Arany Já nos Ál -
ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In  téz mény (ta ná rok és fel sõ ta go za tos di á kok)
és a Dó zsa György Mû ve lõ dé si Ház szer ve zé sé -
ben já té kos, vi dám szom ba tot tölt het tek együtt
a gye re kek és a szü le ik. 

reg gel 10 óra kor in dult a prog ram, ek kor már áll tak
a kéz mû ves sát rak, ahol óvó né nik vár ták a gye re ke -

ket kéz ügyes ség-fej lesz tõ kéz mû ves fog lal ko zá sok kal, Palya
Józsefné Ica né ni pe dig gyöngy fû zés re ok tat ta õket. Aki nek
ked ve szot  tyant, ar cá ra is fes tet he tett va la mi szé pet Tóth
Bea se gít sé gé vel. állt mál az ugrálóvár és a csúsz da is, va la -
mint egy kü lön le ges új já ték. en nek lé nye ge, hogy egy ha -
tal mas fel fúj ha tó gömb ben le he tett egy víz zel te li nagy me -

den cé ben tal pon ma rad ni. Aki ki pró bál ta, az meg ta pasz tal -
hat ta, hogy egy ál ta lán nem kön  nyû fel adat. Já té kos sor ver -
se nyen is részt ve het tek a je len lé võk az is ko la szer ve zé sé ben.
Hat csa pat tá szer ve zõd tek a vál lal ko zó ked vû ek, akik egy-egy
na gyobb is ko lás lány ve ze té sé vel mér het ték ös  sze ügyes sé -
gü ket zsák ban ug rá lás ban, láb alatt buj ká lás ban és ha son ló
fel ada tok ban. Dél után a fo cié volt a fõ sze rep, ko moly baj -
nok ság zaj lott Tó sze gi La jos ve ze té sé vel. ezek után a Mu ha -
ray Né pi együt tes if jú sá gi cso port já nak tánc be mu ta tó ja kö -
vet ke zett, amit tánc ház kö ve tett. Jó idõ volt, ez nagy öröm
volt, de a tánc ház emi att rö vid re si ke rült, a nagy me leg ben
ki me rí tõ volt a tánc. Az ese mény zá rá sa ként a Bagi Dó zsa
györgy Mû ve lõ dé si Ház ban a Tün dér völgy Báb szín ház Ha -
mu pi põ ke elõ adá sát néz het ték meg a gye re kek. Aki ott volt,
biz to san jól szó ra ko zott, gye re kes anyu kák pe dig bol do gok
vol tak, hogy nem kel lett mes  szi re men ni egy jó kis prog ra -
mért, kö szö net ér te a szer ve zõk nek.                             -kr-

vi dám gye reK NAP a sport pá lyán

SE gí tõK éS tá Mo gA tóK Vol tAK Még: Bag Nagy köz ség Ön kor mány zat, Bag Pol gár õr ség, Bag Tor na Klub, Bo ni fác Ala pít vány,
Fa for gács Szín tár su lat, Fa pi he Szín ját szók, Mu ha ray Elem ér Né pi Együt tes, Óvo da a Gyer me ke kért Ala pít vány, Tün dér völgy
Báb szín ház, An tal ádám (kon fe ran szié). FEl Aján lóK: a Hugital Kft, aki a bü fét üze mel tet te, Sza bó józsefné, aki lán gost
sü tött a ren dez vé nyen, Papp ár pád, akik popcornnal, vat ta cu kor ral, lu fik kal vár ták a gyer me ke ket.
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Fa pi he pi héi

Fo dor Éva

Szállni, szállni...

A hét fe jû tün dér

Szomorú vasárnap

Az Arany Já nos Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény szín já ték tan sza ká nak mû vé sze ti be mu ta tó ját ren dez -
ték meg 2011. má jus 23-án hét fõn a mû ve lõ dé si ház ban.

Az ér dek lõ dök há rom elõ adást lát hat tak, és ma guk és ré sze sei le het tek a já -
 ték nak. Fo dor Éva és Szivák-Tóth Vik tor egy kis íze lí tõt ad tak ab ból, mi -

lyen fog lal ko zá so kon is vesz nek részt a szín ját szós gye re kek az év fo lya mán, így
a há rom elõ adás köz ti szü net ben Szivák-Tóth vik tor ve ze té sé vel drá ma já té kok
ré sze sei le het tek a né zõk is. ló ver se nyen fut hat tak, szi va roz hat tak, sá pí toz hat tak
és ug rat hat tak... per sze mind ezt csak já ték ból. 

el sõ szín pad ra lé põk a leg ki seb bek vol tak. A 6-8 éves szín ját szó pa lán ták
Száll ni, száll ni... cím mel Weöres Sán dor ver se i bõl szer kesz tett já té kot ad tak elõ.
Õket a 11-13 éve sek kö vet ték, akik A hét fe jû tün dér cí mû da ra bot ad ták elõ. A
da rab Láz ár Er vin azo nos cí mû mû ve alap ján ké szült. Mind két da ra bot Fo dor
Éva ren dez te. Az utób bi da rab a Weöres Sán dor Or szá gos gyer mek szín ját szó
Ta lál ko zón arany mi nõ sí tést ka pott. eh hez gra tu lá lunk, és az elõ adás hoz is, ami
ma ra dan dó él mény volt min den ki nek, és nem csak an nak, „aki nem szép”... 

Az har ma dik elõ adás cí me Szo mo rú va sár nap volt, amely Moliére Don Juan
cí mû mû ve nyo mán ké szült Szivák-Tóth vik tor át dol go zá sá ban és ren de zé sé ben.
ezt a leg na gyob bak, 15-16 éves di ák szín ját szó ink vit ték szín re. 

Az ese mény zá rá sa ként ba tyus bü fé vár ta a je len lé võ -
ket, ré gi és új, ak tív és vis  sza vo nult szín ját szó kat, hogy a
ta lál ko zás örö me mel lett fi nom sütiket fo gyaszt va ele ve -
nít sék fel a ré gi em lé ke ket, és nem utol só sor ban Fo dor
Mi hály alak ját, aki a Fa pi he Di ák szín ját szó Kör ala pí tó ja
volt. Nagy öröm mind an  nyi unk szá má ra, hogy lá nya, Fo -
dor Éva to vább vi szi édes ap ja meg kez dett mun ká ját
Szivák-Tóth vik torral együtt. gra tu lá lunk a szép elõ adá -
sok hoz, to váb bi ered mé nyes mun kát kí vá nunk!          -kr- Fo
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Szivák-Tóth Vik tor
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bFK: Mi vel ön nem ré gi ben ke rült
dr. Perjési györgy pra xi sá ba,

ezért a Bagi Hír lap sze ret né önt job ban
meg is mer tet ni a fa lu la kos sá gá val. Ké -
rem, szí ves ked jék be szél ni a gyer mek -
ko ré ról, a csa lád já ról és a mun ká já ról.

dr. gzs: győr ben szü let tem. Édes -
apám gé pész mér nök, édes anyám szál lí -
tá si osz tály ve ze tő volt győr ben. Test vé -
rem saj nos nincs.

A gim ná zi u mot győr ben vé gez tem
bi o ló gia-la tin sza kon, az tán előfel vé te -
lisként a Sem mel we is Or vos tu do má nyi
egye tem re vet tek fel. Így 1 évig a 
SO Te Ne u ro ló gi ai Kli ni ká ján dol goz -
tam nő vér ként.

Az egye tem alatt férj hez men tem,
majd pár év múl va meg szü le tett a fi am,
Da ni. Ő a Bu da pes ti Mű sza ki egye tem
vil la mos mér nö ki Ka rát vé ge ze te el, je -
len leg egy fran cia bank in for ma ti kai
fej lesz té si cso port já nak a ve ze tő je Bu -
da pes ten.

Az egye tem el vég zé se után a sop ro -
ni kór ház köz pon ti in ten zív osz tá lyán
dol goz tam 2 évig, majd a Petz Ala dár
Me gyei Kór ház in ten zív osz tá lyán dol -
goz tam 8 évig. Itt sze rez tem meg a
szak  vizs gám aneszteziológiai és in ten -
zív te rá pi ás sza kon, és ezek után már
mint ad junk tus dol goz tam ott to vább.
Tu do má nyos mun kát is vé gez tünk és
ok tat tunk is a kór ház ban. Az ered mé -
nyek ről kü lön bö ző kong resszu so kon
tar tot tunk elő adá so kat.

10 év után Bu da pest re köl töz tünk,
és én a III. ke rü let ben há zi or vo si ál lást
kap tam. Itt sze rez tem meg a 2. szak vizs -
gá mat háziorvostanból. Több szak mai
ta nul mány úton is részt vet tem eb ben az
idő szak ban Ame ri ká ban, Ka na dá ban,
Por tu gá li á ban és Iz ra el ben. ezek fő leg a
kar di o ló gia te rén je len tet tek to vább -
kép zést a szá mom ra. Por tu gá li á ban ki -
neziológiai tan fo lya mot is vé gez tem.

1998-ban nyi tot tam egy ma gán ren -
de lőt a XIII, ke rü let ben, ahol ter mé -
szet  gyógy ászok kal együtt gyó gyí tot tuk
a be te ge ket.

2001-ben csa lá di há zat vet tünk er -
dő ker te sen. A be já rás ne héz sé gei mi att
2003-tól Ke re pe sen vá sá rol tam há zi or -
vo si pra xist. Mi vel a né me tet igen jól
be szé lem, ezért Né me tor szág ban sze ret -
tem vol na ki men ni dol goz ni, de a gyer -

me kem és a csa lá dom mi att még is csak
itt hon ma rad tam. Mi vel köz ben a ke -
repesi ál lá som meg szűnt a né met or szá gi
ter ve im mi att, a Misszió egész ség ügyi
Köz pont ban vál lal tam ál lást ve res egy -
há zán. Köz ben meg tud tam, hogy Bagon
el adás ra ke rült egy kör ze ti or vo si pra -
xis, amit meg pá lyáz tam. Je len leg má jus
1-jé től itt dol go zom, és re mél he tő leg
meg lesz min den ki elé ged ve a mun kám -
mal annyi ra, hogy meg tisz tel nek a bi -
zal muk kal a be te ge im és a fa lu ve ze tő sé -
ge, és ma rad ha tok.

bFK: Kö szön jük a tá jé koz ta tást és 
a be mu tat ko zást. Ké rem, be szél jen még a
táv la ti ter ve i ről, cél ja i ról is ne künk.

dr. gzs: Ter ve zek még – egy már
meg lé vő he lyi ség ben – ki ala kí ta ni egy
ke ze lőt, ahol mágnesterápia, fém te rá pia

és in fú zi ós ke ze lés tör tén het ne a be te gek
ér de ké ben. Sze ret nék én is ak tí van részt
ven ni a fa lu ban a már ha gyo má nyos sá
vált szű rő vizs gá la ti na pon, ame lyet a fa -
lu la ko sai kö zött a be teg sé gek meg elő zé -
se és az egész ség meg őr zé se vé gett tar ta -
nak. A leg rö vi debb időn be lül be kap cso -
ló dom a Turán lé vő köz pon ti ügye le ti
mun  ká ba is. Itt lé tem óta is mét van le he -
tő ség ar ra, hogy he ten te egy szer, csü tör -
tö kön ként 14 órá tól 18 órá ig fel ke res -
hes sék a ren de lőt. Idő pont ké ré se is le -
het sé ges a to váb bi ak ban.

Kö szön jük a tá jé koz ta tást és a be -
mu tat ko zást. Kí vá nok a Bagi Hír lap és a
ma gam ne vé ben a to váb bi mun ká já hoz
sok si kert és jó egész sé get!

Baczoniné 
Felszeghy Katalin

Az új háziorvosunk: dr. gaszner zsuzsanna

Ter ve zek még ki ala kí Ta ni egy ke ze lőT,
ahol mágnesTerápia, fém Te rá pia és in fú zi ós
ke ze lés Tör Tén heT ne a be Te gek ér de ké ben.
sze reT nék én is ak Tí van részT ven ni a fa lu ban
a már ha gyo má nyos sá válT szű rő vizs gá la Ti
na pon...

“
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2011. MájuS 1-jéTõL dR. GASZNER ZSuZSANNA VETTE áT A II. SZáMú oRVoSI RENdELõ
HáZIoRVoSI TEENdõINEK ELLáTáSáT. ISMERjÜK MEG õT!
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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

orvosi ügyeleteK9

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 vereség pont

1. Üllõ 28 23 4 1 73
2. Tápiószecsõ 28 18 1 9 55
3. Pilisi LK 28 15 4 9 49
4. diósd 28 15 3 10 48 
5. Törteli KSK 28 15 4 9 47 
6. Örkény 28 14 3 11 45 
7. újlengyel 28 12 8 8 44
8. Felsõpakony 28 12 6 10 42
9. bag 28 12 4 12 40 

10. Pilissport-PLSE 28 11 5 12 38
11. Gödöllõ 28 9 8 11 35
12. Veresegyház 28 11 1 16 32
13. Tárnok 28 6 7 15 25
14. Halásztelek 28 7 3 18 24
15. Hévízgyörk 28 6 3 19 21 
16. Erdõkertes 28 5 2 21 16

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

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

1. Tápiószecsõ 28 24 3 1 75
2. Felsõpakony 28 21 4 3 67
3. Gödöllõ 28 18 5 5 59
4. Tárnok 28 17 5 6 56 
5. Pilissport-PLSE 28 15 4 9 49 
6. Veresegyház 28 14 2 12 44
7. Pilisi LK 28 14 0 14 42
8. Hévízgyörk 28 11 3 14 36
9. Halásztelek 28 10 6 12 36

10. bag  28 10 5 13 35
11. Örkény 28 9 5 14 32
12. Üllõ 28 9 4 15 31
13. diósd 28 8 5 15 29
14. Törteli KSK 28 8 1 19 25
15. Erdõkertes 28 4 6 18 18
16. újlengyel 28 3 0 25 9

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

Születés hete Bagon
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2011. május első hetében az országos prog -
ramhoz kapcsolódóan Bagon is megrendez -
ték a születés hetét, ahol tartalmas prog ra -
mok várták az érdeklődőket. Az ese mé nyek
ihlették az alábbi verset is.
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tÓtH gá BOR
oR SZáG GYÛ Lé SI KéP VI SE Lõ

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

*
Kép vi se lői 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 elõtt.
be je lent ke zés, elõ ze tes 

idõpontegyeztetés szükséges.

q
SEgítSégnyújtáS nEhéz hElyzEtbEn
léVõ cSAládoKnAK
A Családsegítõ 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 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).

Sá ri vak volt, de volt egy ve ze tõ je. Vak ve ze -
tõ ku tyá ját Buk si nak hív ták. Sá ri nak csak
an  nyit kel lett ten nie, hogy jó szo ro san fog ja
a pó rázt, és Buk si biz ton ság ban át ve zet te
az út ke resz te zõ dé se ken. El ve zet te min den -
ho vá, aho vá men nie kel lett. So sem té vesz -
tet te el az út irányt, nem lé pett le a jár dá ról
a pi ros lám pá nál. Hû sé ges volt, nem kó bo -
rolt el a gaz dá já tól, aki a gond ja i ra volt bíz -
va, mert sze ret te õt.

Ne ked is van egy ve ze tõd, aki min dent lát. Õ
a Szent lé lek. Az egyik ok, ami ért az Úr Jé zus
Õt el küld te hoz zád az, hogy út ba i ga zít son té -
ged. Õ azon ban csak úgy tud ve zet ni, ha tel -
je sen a kö ze led ben ma rad, és te min den nap
el csen de sedsz egy kis idõ re és a Bib li át ol va -
sod. ve zet, ami kor hall gatsz halk sza vá ra,
amely a szí ved ben meg szó lal, és imád ság
köz ben is ve led van. A Szent lé lek hang ját a
zaj ban nem le het meg hal la ni. Biz to san te is
hal lot tál már be lül ilyet, ami kor va la mi rossz
cse le ke det re ké szül tél: „Ne tedd”! 

Ne ked ra gasz kod ni kell hoz zá, mint aho -
gyan Sá ri is szo ro san tar tot ta ku tyá ját. Mi vel
nem lá tod elõ re, hogy mi fog tör tén ni ve led,
va ló ban szük sé ged van rá. Bíz hatsz ben ne,
mert még sen kit sem vitt rossz irány ba. Õ hû -
sé ges, nem hagy el, mert na gyon sze ret. csak
ak kor megy el tõ led, ha azt te aka rod.

GyeRmeKKel Közösen olvasandó!

„Mert aki ket Is ten Lel ke ve zé rel, 
azok Is ten fiai.” (ró ma 8:14)

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


