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Aszódi rendelőintézet

2011. június 9-én önkormányzatunk
képviselő-testülete ülést tartott,
amelyen többek között
a Gödöllő Rendőrkapitányság
tájékoztatója is elhangzott.
2. oldal

Erdei iskola Szandaváron, horvátországi és városlődi táborozás.
A tanév végén, nyár elején iskolánk
pedagógusai és diákjai színes
programokon vehettek részt.
8-11. oldal

Összegyűjtöttük az Aszódi
Rendelőintézet szakorvosainak
elérhetőségeit, rendelési idejüket
és egyéb, a betegek számára
hasznos információkat.
15. oldal

4. Rétesfesztivál

Fotó: Benkó Tibor

és falunap Bagon

Idén a Rétesfesztiválra a rétest a Muharay
Elemér Népi Együttes tagjai készítették
több napon keresztül. A sajnálatos kezdeti nehézségek után az együttes aprajanagyja óriási lelkesedéssel állt neki a
6000 ré tes el ké szí té sé nek. Min den ki
maximálisan igyekezett kivenni a részét
a munkából, pedig esténként vég nélkül próbáltak is az előadásokra. Senki
nem engedte, hogy név szerint kiemeljük a sorból, mert hangsúlyozták, hogy ez
közös munka volt, amelyből mindenki
tehetségéhez képest vette ki a részét.
Folytatás a 4. oldalon
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az önkormányzat hírei

Nyár elõtti utolsó ülését 2011. június 9-én tartotta
Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete, amely a Gödöllõi Rendõrkapitányság 2010. évi
beszámolójának meghallgatásával kezdõdött.

Köszönetnyilvánítás

Bag nagyközség Önkormányzatának nevében, ez úton is szeretnénk megköszönni:
Deli József úrnak (deli-Vill kft.), és csapatának a művelődési ház világításának ingyenes cseréjét;
Hajdú László úrnak (hABAG kft.), és csapatának az iskola
csatorna bekötéséhez az aszfalt- és beton felvágását, a munkagödör- és munkaárok társadalmi munkában történő kiásását;
Kovács István úrnak a csatornacsövek (szintén társadalmi
munkában történő) szakszerű bekötését.
Köszönjük!
(a részletek megtekinthetők Bag Nagyközség honlapján:
www.bagfalu.hu a „Hivatali hírek – közhasznú munkák” menüpontban)
Bag Nagyközség Önkormányzata

Gödöllõi Rendõrkapitányság
2010. évi beszámolója

A kapitányság képviseletében Gódor Ferenc, az Aszódi rendõrõrs vezetõje jelent meg az ülésen, aki szóban egészítette
ki az írásos beszámolót. megjegyezte, hogy az adatokból ugyan
az tûnik ki, hogy nõtt a bûncselekmények száma, ám ez amiatt
van, mert a rendõrség újfajta statisztikai rendszerrel dolgozik. egy gépkocsi feltörése esetében külön bûncselekményként könyveli a statisztika magát a feltörést és azt is, ha elloptak az autóból valamilyen értéktárgyat. Örömteli hír, hogy
a 41 körözött személy közül 40 már elõzetes letartóztatásban van, csupán egy személyt nem sikerült még elkapni.
nõtt a rendõri jelenlét a faluban, folyamatos a járõrözés,
bár sajnos az eU-s elnökséggel kapcsolatos teendõk sok
embert vontak el a térségbõl.
Gódor Ferenc mindezek mellett arra kérte a lakosságot,
hogy fokozottan figyeljenek oda a nyár folyamán, hogy ne
maradjon nyitva spejz vagy fürdõablak, mert a legtöbb betörés nyitott ablakokon át történik.
emellett arra kér mindenkit, hogy ne engedjen be idegent a lakásába semmilyen ürüggyel. Jellemzõ, hogy a csalók
a tiGáz nevében érkeznek és arra hivatkoznak, hogy pénzt
hoznak vissza, de abból vissza kell adni. hangsúlyozzuk a
tiGáz nem hoz vissza készpénzt, mint ahogy az önkormányzat sem küld krumplit...
képviselõi kérdésre Gódor Ferenc elmondta, hogy támogatja, hogy Bagnak 2 külön körzeti megbízottja legyen, a
létszám feltöltésére megvan a szándék. egyébként az elmúlt
években a készenléti rendõrség fokozott jelenléte a faluban

www.bagfalu.hu

Tóth Gábor polgármester úr intézkedésének köszönhetõ,
ami nagyon sokat javított a falu közbiztonságán. A képviselõ-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Elsõ nyegyedévi pénzügyi tájékoztató

Benke Zoltánné, a polgármesteri hivatal pénzügyi elõadója
tájékoztatta a képviselõ-testületet a 2011-es év elsõ negyedének pénzügyi helyzetérõl. Örömteli hír, hogy az anyagi
nehézségek ellenére az önkormányzatnak kifizetetlen számlája nincs. tóth Gábor polgármester úr arról is tájékoztatta
a testületet, hogy az önkormányzat tárgyalásokat kezdett a
sajóvölgye takarékszövetkezettel, akik Pest megyében szeretnék megvetni a lábukat, és elképzeléseik szerint Bagon
hoznák létre elsõ fiókjukat, ahol bankautómata és csekkbefizetési lehetõség is lenne.

Új pedagógiai program

A képviselõ-testület elfogadta az Arany János általános iskola és Alapfokú mûvészetoktatási intézmény új pedagógiai
programját, amely a régi irányelveken nyugszik, ám alaposan felfrissült, modernizálódott.
emellett Szásziné Gyõri Éva igazgatónő kis létszámú,
fejlesztõ elsõ osztály indítását indítványozta a testületnél.
indokai között szerepelt, hogy a beíratott elsõ osztályos és
évismétlõ gyerekek száma több, mint egy osztálylétszám. ha
két minimális létszámú osztályt indít az iskola (16-16 fõvel),
vegyes összetétellel, akkor év végére gondok lehetnek, nem
biztos, hogy valamennyien második osztályba léphetnek, így
a létszámcsökkenés miatt osztályöszevonást kell végrehajtani. emellett a sok magatartászavaros tanulótól a tanulni
vágyó, jó képességû gyermek sem tud megfelelõen fejlõdni,
õket érdemes külön fejleszteni, hogy behozhassák lemaradásukat. Az igazgatónõ e terv megvalósításához plusz anyagi
forrást nem igényelt, így a testület jóváhagyta a kis létszámú
osztály indítását a 2011/2012-es tanévben.

Mi lesz az óvodával?

tavasz óta bizonytalan helyzetben van óvodánk. egy akkor
készült pénzügyi átvilágítás túlköltekezést mutatott ki, ezért
az önkormányzat az óvodai dolgozók létszámának és az óvodai csoportok számának csökkentése mellett határozott.
tábik Andrásné jelezte, hogy a napokban elkészült szakmai
vizsgálat 6 csopor mûködését javasolja, ám Beke Andrea
jegyzõ és tóth Gábor polgármester úr anyagi nehézségekre
hivatkozva az 5 csoport mûködtetését javasolta. Parázs vita
után kompromisszumos megoldás született. Az óvodavezetés
mûködtethet 6 csoportot, de az önkormányzat nem tudja
emelni a dolgozói létszámot, az 5 nyugdíjba vonuló és egy
gyesre menõ dolgozó helyett nem tud új dolgozót felvenni.
-kr-

Ha kíváncsi a részletekre,
látogassa meg Ön is
a www.bagfalu.hu honlapot.”
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Bag Boldogulásáért Alapítvány
Katona Éva, a bagi Dózsa György Mûvelõdési Ház
vezetõjének kezdeményezésére létrejött a Bag Boldogulásáért Alapítvány, melynek elnöke Katona Erika,
kuratóriumi tagjai: Katona Éva, Nagy Tiborné, Tóth
Csabáné és Tóth László.
Az alapítvány célja Bag település kulturális, sport, természetés környezetvédelmi értékeinek megõrzése, fejlesztése, a hátrányos helyzetû, kisebbségi sorban élõ gyermekek, fiatalok

nevelésének, oktatásának támogatása, a munka világába való
beilleszkedésük elõsegítése, a település hagyományainak megõrzése, ápolása, megörökítése, fejlesztrése, az épített örökség
és természeti környezet megóvása, fejlesztése, a mûvészetek
támogatása. A megfogalmazott célokon belül a településsel
kapcsolatos információk rögzítése, archiválása, közzététele, a
világhálón egy információs bázis kialakítása.
Az alapítvány induló vagyona 100 000 forint, az alapítvány
nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat és anyagilag támogathatja.

Fotó: Bálint Piroska

meGúJUlt A telePi kereszt

A régi...

... és a felújított kereszt

A Piros Bagért Egyesület tagsága folytatta elkezdett munkáját, és ez alkalommal a telepi keresztet újította fel Fercsik Gábor,
Maschek László, Kocsis Mihály, Deme István, Dénes Miklós, Dudás Gábor és az Antal család szorgos keze. A megszépült
feszületet 2011. június 15-én Karácsondi Mihály atya szentelte fel. Köszönjük a Piros Bagért Egyesület tagjainak munkáját!

Pár szó a házszámok fontosságáról
elég sok panasz érkezett a hivatalba, és bizony kollégámmal a
falut járva nem is egyszer tapasztaltam
már, hogy községünkben néhány helyen, a házszámok hiánya miatt bizony
elég nehéz megtalálni egy-egy konkrét
címet. egy máshonnan idetévedt számára különösen zavaró lehet a Bagon alkalmazott mód: nálunk nincs külön „páros” és „páratlan” oldal, hanem a számozás elindulva az első háztól, az utca végén „megfordul”, és a túloldalt visszafelé folytatódik. Amíg minden egyes
házszám konkrétan szerepel egy utcában, és a házak többségén megtalálható
az valamilyen formában, a számmal el-

nem-látott lakóházak viszonylag könnyen
beazonosíthatók. A gond akkor kezdődik, ha egy-egy házszám egyszerűen
hiányzik az adott utcában (van rá, nem
is egy példa, hogy mondjuk a 14-es utáni következő telek a 16-os számú),
illetve ha a régebben egyetlen házszámmal jelölt, nagyobb méretű telek feldarabolása után /a, /b, /c, /d, stb… alszámú épületeket is lelhetünk.
természetes, hogy a postás, aki már
évek óta járja a falut, tudja, hogy melyik
számot hol keressen. Amíg csak a futárszolgálat (vagy a hivatal) kocsija kering
egy ideig, a házszámot keresve, az nem
okoz különösebb problémát, de gon-

doljon bele mindenki abba, hogy esetleg egy beteg élete múlhat azon a pár
percen, amit a kihívott mentőautó, vagy
ügyeletes orvos a riasztás helyének megtalálásával tölt el feleslegesen (hogy a
tűzoltósággal, rendőrséggel már ne is
példázódjak).
tisztelettel kérünk tehát minden
bagi lakost, hogy ahol az jelenleg hiányzik, ott a házszámát a saját, jól felfogott
érdekében is, jól látható helyre, akár az
esti közvilágítás fénye mellett is megfelelően olvasható módon elhelyezni szíveskedjen! köszönjük!
Benedek Miklós
műszaki előadó
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(folytatás az 1. oldalról) A rétesek nagyon jól sikerültek,
ezt bizonyíthatják mindazok, akik késő estig vásárolhattak belőle, és nem győzték dicsérni a rétesek minőségét.
A falu vezetősége és az egész falu nevében köszönjük áldozatkész munkájukat, és további jó egészséget és sok sikert
kívánunk a muharay elemér népe együttes minden tagjának!
A dózsa György művelődési ház 50. évfordulója alkalmából rendezett emlékesttel indult 2011. július 1-jén pénteken este a 4. rétesfesztivál.
Tóth Gábor polgármester úr méltatta az 50 éve fennálló
művelődési ház jelentőségét a bagi emberek életében. elmondta, hogy pályázati lehetőségre vár a falu, hogy felújíthassák a művelődési házat a már elkészült tervek alapján. Bemutatta Katona Évát, aki átvette a művelődési ház vezetését, és
jó munkát, sok sikert kívánt neki.
Azután kezdetét vette az emlékest, melynek során a nézőknek felidézték a művelődési ház történetét a kezdetektől
fogva napjainkig. ezt hol képekkel, hol filmrészletek vetítésével,
hol pedig élő előadással tették. elhangzottak versek, rövid
színdarabok, táncoltak a néptáncosaink, szólt az ének.
Novákné Marikának a már konzervatóriumot végzett tanítványai köszönték meg áldozatkész munkáját gyönyörű zenekari előadásukkal.
Az est során Tóth Mihálynak oklevelet és 1 üveg finom
italt adott át tóth Gábor polgármester úr és katona éva, a
művelődési ház vezetője, hogy evvel köszönjék meg a művelődési ház történetét megörökítő gyűjtőmunkáját.
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Katona Erika, a duna televízió művészeti osztályának
vezetője bejelentette, hogy Bagiak Boldogulásáért Alapítvány
néven alapítványt hoztak létre a bagi kultúra fejlesztésére,
melynek alaptőkéjét a saját vagyonából indította el. ő lett az
Alapítvány kuratóriumának az elnöke. kijelentette, hogy az
Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes
és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni is kívánja. Az Alapítvány az
esetleges külföldi támogatásnak valutában történő kezelésére
külön devizaszámlát nyit, és az azon lévő illetve oda befolyó
összeget devizában is felhasználhatja.
katona éva köszönetet mondott a deli-Vill kft-nek a művelődési ház teljes világításának korszerűsítéséért és a
hABAG kft-nek azért, hogy kifestették a művelődési házat.
A nézőközönség vastapssal jutalmazta a színvonalas előadásokat, az oklevéllel jutalmazott tóth mihályt és katona
erika alapítványi bejelentését.
2011. július 2-án korán reggel gyülekezni kezdtek a fesztivál résztvevői. A műsor a művelődési ház szabadtéri színpadán zajlott, amely fölé és a nézőhelyek fölé sátrat húztak. A
rétes osztása, az étkezés és az italok fogyasztásának lehetősége a művelődési ház előtti részen történt, az árusok a szent
András út elzárt részén és a Petőfi téren rakodhattak ki. A rétesek folyamatosan és kellő mennyiségben sültek ki, így mindenki annyit ehetett és vihetett belőlük, amennyit csak akart.
A műsort de. 10 órakor Mc. Fegan Lujza Petőfi sándor:
hegyek között- című versével kezdte. Azután tóth Gábor
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Fotó: Benkó Tibor, Könczöl Rita
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polgármester úr megnyitó beszédében köszönetet mondott
mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a rétesfesztiválhoz, így a muharay elemér népi együttes tagjainak,
akik a réteseket készítették, a szinkron nyugdíjas egyesület önkénteseinek, akik rendbe hozták és átépítették a szabadtéri színpadot és a nézőteret, a deli-Vill kft-nek, akik
biztosították a szabadtéri színpad teljes áramellátását, a
mamut kft-nek koros Attila vezetésével, akik a hangosítást
és technikai részt biztosították, azoknak, akik a műsorokat
betanították, és azoknak akik azokat majd előadják. tájékoztatta a falu lakósait, hogy Bag nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2011. április 7-én hozott 13/20114/iV.=./
számú határozatával a „Bag nagyközségért” kitüntetést, valamint díszoklevelet adományozott május 12-én dr. Perjési
György háziorvosnak a 40 éves áldozatos munkájáért. A falu lakósai vastapssal fejezték ki egyetértésüket a döntés
iránt és köszönetüket a doktor úrnak. A polgármester úr
végül mindenkinek jó szórakozást kívánt, és kifejezte abbéli
reményét, hogy a felújítási álmok egyszer valóra válhatnak,
s Bag művelődési háza méltó módon szolgálhatja a falu kulturális igényeit.
ezek után az Arany János ált. isk. és Alapfokú művészetoktatási intézmény tanulóinak műsora következett. hallhattuk a furulya tagozatának műsorát, Újvári Gábor Rómeó szavalatát, a gitár zenekar előadását. Azután a muharay elemér
népi együttes ovis csoportja következett, majd Varga Kyra
bűvölte el a hallgatóságot, aki csodálatos tisztasággal és biz-

tonsággal énekelte a Juliska nénitől tanult bagi népdalokat.
mindannyian óriási sikert arattak.
A műsor folytatásaként az általános iskola tanulóinak előadásában több kedves jelenetben gyönyörködhettek a nézők.
Faragó Panna verse után a muharay elemér népi együttes felsős, majd az ifjúsági csoportja bagi, dél-alföldi, kalotaszegi és
Bodrog közi táncával zárult a délelőtti program, melyet vastapssal köszönt meg a hálás nézőközönség.
délután a muharay elemér népi együttes hagyományőrző csoporjának lakodalmas című előadása nyűgözte le a
nézőket. A hévízgyörki Asszonykórus után a szinkron
nyugdíjas egyesület Az ördög-című népi játékán kacaghattak a jelenlévők. Azután Basa Panka aratott sikert vidám dalaival, majd a galgahévízi néptánc csoport és a Pávakör nagyszerű előadása következett.
rövid szünet után Fekete Vivien énekesnő mutatta be sokszínű tehetségét, a nézők vele énekeltek, vagy ütemes tapssal
kísérték előadását. Azután a Funk star delux együttes koncertje következett, mely szintén osztatlan sikert aratott.
mindazok, akik még bírták, rophatták éjfélig a táncot a
s.m.o.G. zenekar (ifj. Rónai Lajos vezetésével) játékára.
köszönjük minden felkészítőnek és szereplőnek a fergeteges előadásokat. külön köszönet mindazoknak, akik a háttér
munkájukkal biztosították a zökkenőmentes falunap lebonyolítását, így az önkormányzat, a muharay elemér népi együttes dolgozóinak önfeláldozását, szorgalmát.
Baczoniné Felszeghy Katalin
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egy emberöltõ a kultúra szolgálatában
50 éves a mûvelõdési Házunk
Idén ünnepli 50. születésnapját a bagi Dózsa
György Mûvelõdési Ház. Falunapunk elõestéjén
emlékest keretében idézhettük fel az elmúlt
idõszakot.

Az 1950-es években a mûvelõdési ház helyén
még libalegelõ volt
A mûvelõdési ház építése 1960-ben kezdõdött.
A felépült létesítményt 1961. június 1-jén adták át.
Elsõ vezetõje Kántor Géza kinevezett igazgató lett.
Nagy Gyula
díszkovács és
Tóth László ötvös
készítették a mûvelõdési ház kovácsoltvasból készült
mûalkotását, mely
a ház szimbólumává
vált az évtizedek
alatt
1961 õszétõl Bagó József vette át
a mûvelõdési ház vezetését, õ 1976-ig
irányította falunk kulturális életét az
alábbi sorok szellemében.
„A népmûvelõnek emberközelben kell
szeretni, és ez a legnehezebb, hiszen õ
közéletet él szünet nélkül. Éppen ezért
rendelkeznie kell azokkal a tulajdonságokkal, melyek lehetõvé teszik,
hogy kapcsolatot teremtsen.”

Bagó József vegyeskart és színjátszó csoportot is vezetett

Tóth Mihály archívumából

Néhány emlékezetes kép...
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¤ a bagi arany jános általános iskola és alapfokú mûvészetoktatási intézmény hírei

számadás a 2010/2011-es esztendõrõl
Nagyon gyorsan eltelt az elsõ tanévem a bagi Arany
János Általános Iskolában. Az itt töltött tíz hónap sok
örömet hozott az életembe. Rengeteg szeretetet kaptam,
amit nem elég csak szavakkal viszonozni. Kollégáim
nagyon sokat segítettek, a gyerekek aranyosak voltak,
a szülõk maximálisan kedvesek.
Persze problémák is adódtak, de azokat közös erõvel
megoldottuk. köszönöm mindenkinek a kitartását és a
türelmét, amikor nem ment minden simán, vagy ha nem tudtunk valamit egyik pillanatról a másikra megoldani.
nagy utat tettünk meg a tanév kezdete óta, még ha rövidnek tûnik is az eltelt idõ. sok minden történt velünk…
nehéz lenne mindenrõl beszámolni, úgy, hogy valami ki
ne maradjon… de engedjék meg, hogy egy kis statisztikai
összesítést leírjak Önöknek a 2010/2011-es tanévrõl:
w Június 19-én minden tanulónk- 317 gyerek- kezébe véve
bizonyítványát, szembesült egész éves munkájának az
eredményével.
w 37 tanulónk végzett kitûnõ eredménnyel és 7-nek kell
osztályt ismételnie. Van, aki osztályozó vagy pótvizsgát
tehet, erre augusztus 29-én lesz lehetõség.
w Az év folyamán kiosztottunk 447 dicséretet és 139 figyelmeztetõt. tartottunk 6 fegyelmi tárgyalást.
w mûvészeti tagozatunkon 44 fõ tanult, ebbõl 12-en a képzõmûvészeti elõképzõn, 32-en pedig a dráma tagozaton.
w Beiskoláztuk nyolcadikosainkat, akik közül 5 gimnáziumban, 17 szakközépiskolában és 18 fõ szakiskolában fog továbbtanulni. nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a sajátos
nevelési igényû (sni) tagozatunkról is sikerült több gyerekeket beiskoláznunk.
w Az osztályfõnökök 266 alkalommal mentek el meglátogatni tanítványaik családját. Persze ebben a nagy számban
van olyan gyermek is, akinél többször is jártak.
w segítettük a lemaradókat: voltak fejlesztõ foglalkozásaink,
és alsóban osztályonként heti 2 órában tartottunk felzárkóztató foglalkozásokat is. A szakszolgálattól logopédus
és pszichológus járt ki heti rendszerességgel.
w Az önhibáján kívül hátrányos helyzetû tanulóknak az ingyenes étkezés lehetõségét biztosította az Önkormányzat
egész évben.
w részt vettünk az iskolatej programban, és a hivatal jóvoltából almát is kapott elsõ félévben minden gyermek.
w egy-egy ügy lezárására illetve továbbvitelére gyakran kértük
a Gyermekjóléti szolgálat segítségét, de attól sem riadtunk
vissza, hogy egy-egy esetben a rendõrséghez forduljunk. szerencsére mindig sikerült csírájában elfojtani a rendbontást.

w igyekeztünk megtenni mindent a tehetséges tanulók fejlesztéséért is: 111 tanulónk járt szakkörre, voltak úszásóráink, és két idegen nyelvet is oktattunk, angolt és a
németet.
w Pályázati pénzbõl szerveztünk táncházat, programokat,
továbbképzéseket, rendeztünk be termeket. sõt még 1-1
gyermek taneszköz szükségletét is tudtuk pótolni.
w Ajándékba kaptunk poharakat, állatkerti belépõket,
folyóiratokat…
w Jutalékpénzbõl és a papírgyûjtés iskolában maradó részébõl lecsiszoltattuk a tornapadokat, megcsináltattuk az iskola hangosító-berendezését, és ugrógödröt, futórámpát
is épített kádár Péter, az iskola karbantartója.
w szerveztünk erdei iskolát, amin az alsóból a szandavári
diáktáborban 47, felsõbõl Püspökszilágyon 53 gyerek
vett részt. 70 osztálykirándulás is volt, a gyerekek az ország különbözõ pontjain jártak osztályfõnökükkel. kirándultak a sajátos nevelési igényû (sni) tanulók is. Az utazásukat a kisebbségi Önkormányzat segítette.
ha nagyobb munkába fogtunk, az Önkormányzat adott
segítõket. tényleg mindenkire számíthattunk. kicsire és
nagyra egyaránt.

a tanulóink, akikre nagyon büszkék vagyunk:

Németh Petra, 8 éven át kitűnő eredménnyel teljesített, ezért
kiváló tanulmányi munkájáért arany János díjat kapott
Gáspár Márió a kulturális/művészeti tevékenysége miatt
érdemelte meg a díjat.
közösségért végzett munkájukért nevelőtestületi dicséretet
kaptak: Katona Anna, Zsabin Annamária, Haraszti Dóra és
Somoskői Zsófia (7. o.)
kitűnő tanulmányi eredményük miatt rájuk vagyunk büszkék:
1.a Angyal Virág, Begidsán Bence Bálint, Gyalus Tünde,
Mc Fegan Rebeka, Ujvári Gábor Rómeó
1.b Juhász Barbara
2.a Kádár Roland
2.b Boda Eszter, Faragó Panna, Halász Lili
3.a Gazda Boglárka, Paltán Csenge, Tóth Zsolt, Varga Deborah
3.b Dallos Dominik, Kovács Luca, Tóth Tamás
4.b Mc Fegan Louisa
5.a Benda Dávid, Sima Lilla, Tóth Vivien
5.b Bagi Gergő, Haraszti Botond, Kiss Beáta, Paltán Gergő,
Sándor Orsolya Zsófia, Tóth Luca
6.a Bobál Martin, Pintér Márton
7.a Haraszti Dóra, Katona Anna, Zsabin Annamária
7.b Csejtei Georgina, Kovács Veronika, Somoskői Zsófia,
Szonda Boglárka
8.a Németh Petra

Az iskola valamennyi dolgozója nevében szép nyarat, sok
együtt töltött boldog percet kívánok a szünetre!
Szásziné Gyõri Éva
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nyári táBorozás
a dalmát tengerparton
Június 24-29-ig nyári táborozás keretében Horvátországban jártunk. A tábor önköltséges volt, mindenki
fizette a ráeső részt, nem kértünk és nem is kaptunk
támogatást.
mivel először vittünk ide gyerekeket, nem mertünk
nagy létszámban gondolkodni Szalai Zoltán kollégámmal, aki az ötletgazda és a szervező tanár volt. így csak
18-an vágtunk neki az útnak, ami nagyon jól sikerült! már
maga az utazás is zökkenőmentes volt, le a kalappal a gyerekek előtt, akik oda-vissza zokszó nélkül tűrték a hosszú
egyhelyben ülés fáradalmait.
Az Adriai-tenger kellemesen hűvös, kristálytiszta, és – számomra zavaróan- kavicsos volt. mivel ezt a „problémát” tudtuk, vihettünk olyan cipőt, papucsot, amiben a vízbe is be
tudtunk menni anélkül, hogy a talpunk alatt lévő kő felsértette volna a lábunkat. szerencse, hogy van Bagnak uszodája, így
a hirtelen mélyülő víz sem okozott problémát.
szalai zoltán tanár úr és felesége – Terike – jól beszélik
a horvát nyelvet, ezért nem voltak nyelvi nehézségeink. még a
napi menüt is mi választhattuk meg. két nap kipróbáltuk a

helyi ételeket: volt „tengeri herkentyű” tésztával, egy este pedig halvacsora. természetesen, aki nagyon elzárkózott ezektől
a specialitásoktól, ehetett mást is.
A szállásunk split elővárosában, a tengertől kb 200 méternyire, légkondicionált apartmanokban volt, ahol lehetett nem
csak pihenni, hanem kártyázni, beszélgetni és olvasni is.
ha már ilyen messzire eljutottunk Bagtól, megnéztük a
közeli nevezetességeket, láttuk a Plitvicei tavakat, voltunk
splitben és trogirban, ültünk nagy hajón és kis hajón, de még
vízi biciklin is!
Azt hiszem, mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy
felejthetetlen napokat töltöttünk a dalmát tengerparton.
Annak, aki a képek alapján kedvet kapna hasonló horvátországi úthoz, nem árt tudnia, hogy nem kell útlevelet kiváltania, ha van új (kártyás) személyi igazolványa.
számunkra remélhetőleg lesz még folytatás a következő
években is!
A szünet hátralévő részére mindenkinek jó pihenést kívánok, hogy szeptemberben újult erővel kezdhessük meg a következő tanévet!
Szásziné Győri Éva
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pónilovaglás, kecskefeJés, kecskesaJt készítés, falumúzeum látogatás...

erdei iskola a szandavári diáktáborban
Négy feledhetetlen napot töltöttünk a Nógrád megyei
Szandavári Diáktáborban tanítványainkkal (47 harmadik
és negyedik osztályos diák és a kísérő nevelők: Gigorné
Porlaki Judit, Lévai Andrásné, Volterné Jamrik Éva és
Balázsné Győri Mária.) május 28. és június 1. között.
A táj gyönyörű, a levegő tiszta, a palóc építészet lenyűgöző! Programjaink pedig érdekesek voltak. megismerkedtünk a tanyasi állattartás szépségeivel, összebarátkoztunk néhány ott élő állattal. kipróbáltuk a pónilovaglást, a kecskefejést, bepillantottunk a kecskesajt-készítés rejtelmeibe. Voltunk a
terényi falumúzeumban. megnéztük, hogy laktak, öltözködtek
a régi emberek és milyenek voltak a használati tárgyaik. sokat

gyalogoltunk – mindenhová gyalog mentünk. túráztunk szandavár romjaihoz, megcsodáltuk onnan a kilátást a környező tájra. Voltunk vadlesen és kipróbáltuk a sustyafontást.
Az ötödik nap autóbusszal elutaztunk ipolytarnócra, ahol
egy élményekben gazdag napot töltöttünk el: megnéztük a világhírű megkövült ősállatnyomokat, 3d-s
filmet néztünk, sétáltunk az „ősállat” parkban és kipróbáltuk az erdei játszóteret.
A sok érdekes élmény ellenére
nagyon örültünk, amikor hazaértünk
kis falunkba és ismét együtt lehettünk szeretteinkkel.
Balázsné Győri Mária
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Városlődi
Fel hAJ tás
Iskolánk 30 tanulója teljesen ingyen táborozott június
22-től június 29-ig a Bakonyban Városlődön. Hetedik
és nyolcadik osztályos diákjaink 8 tartalmas és vidám
napot töltöttek ezen a gyönyörű helyen a Marczibányi
Téri Művelődési Központ segítségével.
A központtal való kapcsolata iskolánknak már több éves,
számtalan programban vettek részt tanulóink korábban
is, amelyet az intézmény szervezett.
A mostani táborozásnak voltak előzményei. A művelődési központ egy pályázatot nyert, amelynek keretében egy
2 éves projektbe kapcsolódott be iskolánk is. A tavalyi és idei
tanévben minden osztály számára drámapedagógiai foglalkozásokat tartottak. ezt követően 60 felsős tanuló látogathatott
el áprilisban Budapestre a marczibányi téri műv. központba,
ahol szintén foglalkozásokon vettek részt, majd vendéglátás
után, délután a Budai Várba látogattak.
A projekt zárásaként került sor erre a drámás kompetenciafejlesztő táborra. Gyermekeink délelőtt, délután és este
különféle foglalkozásokon vettek részt, amelyek rendkívül
változatosak és élményekben gazdagok voltak. A különböző
motivációs, csapatépítő játékok mellett kortárs írók egy-egy
novelláit dolgozták fel drámapedagógiai módszerek segítségével.
szembesültek napjaink különböző eseményeivel, problémáival,
amelyekhez ők maguk kerestek megoldásokat. közösen
gondolkodtak különféle csoportokban, vagy beugorhattak

egy-egy szerepbe, nyomozhattak, érvelhettek, vitatkozhattak,
egyszóval sokszínűen fejlődött személyiségük.
A foglalkozásokat a kerekasztal drámapedagógiai társaság rendkívül kedves, lelkes és rugalmas tagjai tartották,
név szerint: Lipták Ildikó, Bagaméry Orsolya, Hajós Zsuzsa,
Bethlenfalvy Ádám, Egervári György és Nyári Arnold.
természetesen sokat sportoltunk, kirándultunk, a kedvencek közé tartozott a méta, a foci, a számháború, a kosárlabda
és a ping-pong.
A diákokat Bagról 3 pedagógus kísérte: Fodor Éva, SzivákTóth Viktor és Horváthné Maczkó Katalin.
kivétel nélkül, mindenki nagyon jól érezte magát, s hogy
melyik nap vagy program volt a legjobb, azt nehezen lehet kiválasztani.
szeretnénk köszönetet mondani ezért az eseménydús táborozásért mindenkinek, aki segített. A marczibányi térieknek a pályázatért és hogy a mi iskolánkat választották, a
„kerekasztalosok”-nak az érdekes foglalkozásokért, a kísérő
tanároknak, a tábori személyzetnek, nagy Jánosné igazgatóhelyettesnek, aki a 2 év alatt az összes programot koordinálta
és a bagi Polgármesteri hivatalnak a csomagok szállításáért.
köszönjük a szülőknek a sok biztatást, és jómagam szeretnék
köszönetet mondani tanítványaimnak, akikre nagyon büszke
voltam a 8 nap alatt, hiszen munkájukkal és viselkedésükkel
falunk és iskolánk hírnevét öregbítették.
Horváthné Maczkó Katalin
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réGió PlUsz teleVízió
megúJult a kartal tv
Lapunk munkatársa a napokban felkereste Szabadi
Attilát, a Regió Plusz Televízió – eddig Kartal Televízió
– felelős szerkesztőjét, hogy ismertesse kibővült szolgáltatásukat falunk lakosságával.
B.F. K.: Kérem, mutassa be a Regió Plusz Televíziót!
sz. a.: A regió Plusz televízió – kartal televízió néven
– 2009 elején kezdte meg működését. kezdetben 1, majd
4 településen sugározta műsorait, 2011. július 1-jétől pedig új
elnevezéssel immár a térség legnagyobb lefedettségű közösségi
televíziójaként az alábbi 13 településen, több mint 6000
háztartásban fogható a helyi közszolgáltatók hálózatain: Aszód,
Bag, dány, domony, Galgahévíz, hévízgyörk, iklad, kartal,
kóka, tura, Valkó, Vácszentlászló, zsámbok.
B. F. K.: Milyen műsorokkal várják a nézőket?
sz. a.: Amire igazán szeretnénk építeni, az a heti rendszerességgel jelentkező Porta című térségi közéleti magazin. ebben
a műsorban több meghívott vendéggel beszélgetünk az aktuális
közéleti hírekről, ünnepi-, vallási-, kulturális-, sport- és egyéb
közéleti eseményekről, melyek a 13 települést érintik. ezt a
műsort még helyszíni riportokkal, tudósításokkal is színesítjük.
B. F. K.: Lesz-e még más állandó műsoruk?
sz. a.: igen, a már néhány település által megszokott
„ismeretlen ismerős” című műsorunk, melyben Bagról már
vendégünk volt Katona Erika, a duna televízió. stratégiai
igazgatója, valamint Baczoniné Felszeghy Katalin pedagógus,

aki kartalon tanított, és ők javasolták vendégeink közé. ez a
műsor tovább folytatódik, szeptemberben már a 15. számot
láthatják a nézők, melynek vendége Barthos Gergely hévízgyörki lelkész úr lesz. ebbe a műsorba a továbbiakban is számos
közéleti szerepben feltűnt vendéget hívunk meg, hogy életüket,
munkásságukat, gondolataikat megismertessük a térség lakóival,
és ezzel közelebb hozzuk egymáshoz az embereket.
ezt a két műsort mi készítjük saját magunk, de vannak átvett műsoraink is. ilyenek pl.: a Váci egyházmegye katolikus
televíziójának műsora és a Pest megye életét bemutató „187
magazin” című műsor.
természetesen vannak egyéb, nem rendszeresen jelentkező
műsoraink is történelmi és egyéb ismeretterjesztő témákról.
mozgóképes műsorainkon túl 24 órás információs képújságunkon találhatnak híreket, felhívásokat, közérdekű információkat. itt a különböző vállalkozásoknak is lehetőségük nyílik
hirdetéseik megjelenítésére.
B. F. K.: Milyen szerepet szeretnének a továbbiakban a
térség életében betölteni?
sz. a.: A napokban kívánjuk felkeresni a térség önkormányzatainak vezetőit és a kulturális intézmények irányítóit,
hogy együttműködésünket ajánljunk fel. természetesen ezt
az együttműködést az egyházak és a civil szervezetek számára is felkínáljuk. A Bagi katolikus egyházközöséggel már tavaly
óta megvan ez a kapcsolat, ezért láthatták a kedves nézőink
a bagi egyházi események közvetítését.
B. F. K.: Milyen elvek alapján kívánják a későbbiekben a
műsoraikat összeállítani?
sz. a.: közösségi média szolgáltatók vagyunk, ezért ennek
szellemében szeretnénk a továbbiakban kialakítani műsorkínálatunkat, és ebben kérjük Bag és más települések lakóinak
véleményét, ötleteit, észrevételeit a www.regioplusztv.hu honlapunkon található elérhetőségeinken. Várjuk telefonhívásukat
is a 06-28-789-775-ös számunkon, amelyen üzenetet is hagyhatnak részünkre.
Bízunk benne, hogy a bagi lakosságot is egyre növekvő
számban üdvözölhetjük a napi rendszeres nézőink között!
Mi pedig a Bagi Hírlap nevében sok sikert és jó munkát
kívánunk önöknek!
B. F. K.

Meghívó
szeretettel meghívjuk a tisztelt lakosokat
2011. szeptember 24-én 15 órai kezdettel az aszódi evangélikus gimnáziumban
tartandó kiállításokkal egybekötött zenés
irodalmi jótékonysági délutánunkra. a műsorban
többek között galgamenti művészek és egészségügyi dolgozók is közreműködnek. a rendezvény teljes bevételét az aszódi szakorvosi rendelőintézetet támogató „legyen az Ön
szívügye is alapítvány” javára ajánlja fel.
támogató megjelenésükre feltétlen számítunk!
Tisztelettel a szervezők!
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A farizeus és a vámszedő
Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették,
ezt a példázatot is mondta: Két ember ment fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus,
és a másik vámszedő. A farizeus megállt, és ily módon imádkozott magában: Isten! hálát adok neked,
hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák,
vagy mint ím e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, amit szerzek.
A vámszedő pedig távol állt, és még szemeit sem akarta az égre emelni,
hanem a mellét verve ezt mondta: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek ! Mondom néktek, ez
megigazulva ment alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát,
megaláztatik; és a ki megalázza magát, felmagasztaltatik. (Lukács 18:9–14)
A farizeus és a vámszedő
példázata igen kiélezett
módon mutatja be az imádság
és imádság közötti különbséget. A két ember között az az
egyetlen hasonlóság, hogy
mindketten isten elé járultak,
de imájuk módja egészen eltérő lelkületről tanúskodik. A
farizeus imája, ha az imádság
fontos elemének tekintjük a
kérést, tulajdonképpen nem is
imádság: miközben istenhez
beszél, csak önmagára figyel,
és önmagát magasztalja. A
vámszedő imája ezzel szemben mély megalázkodásról
tesz bizonyságot, amit a mell
verése is nyomatékosít (ez a
cselekedet az akkori kultúrában az önvád és az önmegalázás kifejezése volt, hasonlóan
a combok verdeséséhez, melyről az ószö vet ség be szél).
A két imádság közötti eltérés az eltérő összehasonlítási alapból ered: a farizeus az emberekhez méri magát, és mivel nem követ el látható bűnöket, ezt érdemként tünteti fel isten előtt. e magatartás csapdája az,
hogy ha másokhoz hasonlítjuk magunkat, mindig találhatunk olyan negatívumokat embertársainkban, melyek belőlünk hiányoznak, és látszólag „jobbnak” mutatnak bennünket náluk. ez a szemlélet ugyanakkor
lelki gőghöz és végső soron az önmagunk valódi állapotával szembeni vaksághoz is vezethet.
A példázatbeli farizeus lelkülete hasonló kainéhoz,
aki az emberiség második nemzedékének képviselőjeként nem áldozati állatot, hanem a föld gyümölcseit
vitte isten elé, kifejezve ezzel azt, hogy nem tekinti magát bűnösnek. szintén kain példája bizonyítja, hogy az
ilyen lelkület együtt jár a magukat bűnösnek tartók és
ezt kifejezők iránti gyűlölettel is, amit a példázatbeli
farizeusnak a vámszedőre tett megjegyzése is kifejez.
ez a lelkület tehát ahhoz a paradox helyzethez vezet,
hogy miközben az ember feddhetetlennek tartja magát, észre sem veszi, hogy mennyire visszás módon ke-

zeli embertársait, sőt azt sem,
hogy szüksége van megtérésre.
e magatartás visszássága nyilvánul meg a példázatbeli tékozló fiú bátyja esetében is.
A vámszedő ezzel szemben
nem emberekhez, hanem istenhez méri magát, és ezzel
szembesülve tartja magát bűnösnek. ha nyitott szívvel, elfogulatlanul és alázatosan közeledünk istenhez, aszerint,
ahogyan igéjében kijelenti magát, folyamatosan magunk
előtt láthatjuk tökéletes jellemét, melyhez képest állandóan tudatában leszünk saját jellemünk fogyatékosságainak.
Ugyanakkor éppen az az alázat tesz képessé arra is, hogy
bizalommal közeledjünk istenhez és elfogadjuk segítségét, illetve igényeljük a vele
való szüntelen közösséget. e
közösség révén mélyülhet el vele a kapcsolatunk, aminek során fokozatosan átalakulunk az ő képmására.
éppen ezért mondhatja el a vámszedőről Jézus,
hogy „megigazulva” ment haza. Az eredeti görög szövegben a dikaioó ige szenvedő alakja található, melynek jelentése „igazzá nyilvánít”. Jézus tehát kifejezi,
hogy kettőjük közül éppen az nem nyilváníttatott igaznak, aki igaznak ítélte magát másokkal szemben. Az
„inkább, hogynem amaz” (pontosabb fordításban:
„amazzal szemben”) nem fokozati különbséget jelent,
hanem kizáró értelmű: arra utal, hogy csak a vámszedő mehetett haza a bűn terhétől megszabadulva. e
ponton Jézus a két adós példázatában kifejtett tanítást
szemlélteti: az isteni kegyelem elnyerése attól függ,
mennyire vagyunk készek lemondani a magunk vélt
igazságáról, ez pedig attól, hogy imádságunk során
menyire szembesülünk isten jellemével, illetve önmagunk természetével.
Takács Szabolcs
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traffipaX elÕrejelzés
2011. augusztus Hónap
12. 08.00-19.00.
13. 08.00-19.00.
14. 08.00-19.00.
15. 08.00-19.00.
16. 08.00-19.00.
17. 08.00-19.00.
18. 08.00-19.00.
19. 08.00-19.00.
20. 08.00-19.00.
21. 08.00-19.00.
22. 08.00-19.00.
23. 08.00-19.00.
24. 08.00-19.00.
25. 08.00-19.00.
26. 05.00-15.00
27. 08.00-19.00.
28. 08.00-19.00.
29. 08.00-19.00
30. 05.00-15.00
31. 08.00-19.00

valkó, gödöllő
gödöllő
gödöllő
pécel
gödöllő, galgam.
iklad, gödöllő,
gödöllő belterület
gödöllő belterület
gödöllő belterület
gödöllő, aszód
gödöllő belterület
gödöllő belterület
isasz., péc., göd.
dány kmB terület
mogyoród, gödöllő
gödöl., asz., gmács.
gödöllő belterület
gödöllő, valkó
gödöllő
gödöllő
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9 orvosi ügyeletek
Háziorvosok rendelési ideje
dr. balatoni gyöngyi (Bag, Hősök tere 1.)
Hétfőn, kedden, csütörtökön.: 8-12 óráig, szerdán: 14-18 óráig,
pénteken: 8-11óráig (pénteken csak páros héten rendel)
nappali, éjszakai és Hétvégi ügyelet
a hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is
a turai központi Ügyelet látja el. köznapokon 16 órától másnap
reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig
hívható, illetve kereshető fel.
címe: tura, petőfi tér 2. telefon.: 104
a fogorvos rendelési ideje
dr. szabó melánia (Bag, Hősök tere 1.)
Hétfőn, szerdán, pénteken: 14.00-19.00 óráig, kedden, csütörtökön:
8.00-13.00 óráig. telefon: 28/409-670

Gyimóthy Gábor: nyelvlecke
egyik olaszóra során,
ím a kérdés felmerült:
hogy milyen nyelv ez a magyar,
európába hogy került?

Aki tipeg, miért nem libeg,
s ez épp úgy nem lebegés, -minthogy nem csak sánta biceg,
s hebegés nem rebegés!

Aki cselleng, nem csatangol,
ki „beslisszol” elinal,
nem „battyog” az, ki bitangol,
ha mégis: a mese csal!

elmeséltem, ahogy tudtam,
mire képes a magyar.
elmondtam, hogy sok, sok rag van,
s hogy némelyik mit takar,

mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
és a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

hogy a kutya lopakodik,
sompolyog, majd meglapul,
s ha ráförmedsz, elkotródik.
hogy mondjam ezt olaszul?

és a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
ember, állat hogy halad?

lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
nem ront be az, aki betér.
más nyelven, hogy mondjam el?

másik, erre settenkedik,
sündörög, majd elterül.
ráripakodsz, elódalog,
hogy mondjam ezt németül?

elmondtam, hogy mikor járunk,
mikor mondom, hogy megyek.
részeg, hogy dülöngél nálunk,
s milyen, ha csak lépdelek.

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
egy szó - egy kép - egy zamat!

egy csavargó itt kóborol,
lézeng, ődöng, csavarog,
lődörög, majd elvándorol,
s többé már nem zavarog.

miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
s a sétáló szerelmes pár,
miért éppen andalog?

Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”?
száguldó hová szalad?
ki vánszorog, miért nem kószál?
s aki kullog, hol marad?

ám egy másik itt tekereg,
– elárulja kósza nesz –
itt kóvályog, itt ténfereg.
Franciául, hogy van ez?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
nem üget, de csörtet -- és
Bár alakra majdnem olyan
miért más a törtetés?

Bandukló miért nem baktat?
és ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

s hogy a tömeg miért özönlik,
mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
hogy mondjam ezt angolul?

mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
miért nem vág, ki mezőn átvág,
de tán vágtat valahol.

nem csak árnyék, aki suhan,
s nem csak a jármű robog,
nem csak az áradat rohan,
s nem csak a kocsi kocog.

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
mindezt csak magyarul tudom,
s tán csak magyarul lehet!
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szAkorVosi rendelőintézet
medcenter nonprofit kft. szakorvosi rendelőintézet. telefon: 06-28/500-790, tel: 06-28/400-536

i. belgyógyászat 119-es mellék
dr. bodó zsolt
w rendelési idő: kedd: 8.00-13.00,
csütörtök: 8.00-13.00.
w Beutalóköteles szakrendelés, előjegyzés
nincs!
i. belgyógyászat 128-as mellék
dr. duliskoviCH tamás
w rendelési idő: Hétfő: 8.00-13.00,
kedd: 8.00-13.00, szerda: 13.00-17.00,
csütörtök: 8.00-13.00, péntek: 8.00-13.00
w Beutalóköteles szakrendelés, előjegyzés
nincs!
bÕrgyógyászat 135ös mellék
dr. dóka andrea lÍvia
w rendelési idő: Hétfő: 8.00-14.30,
szerda: 8.00-14.30.
w nem beutalóköteles szakrendelés, előjegyzés nincs!
fizikotHerápia 125-ös mellék
leHoCzkiné kárász mária
w rendelési idő: Hétfő: 6.30-13.30, kedd:
6.30-13.30, szerda: 6.30-13.30, csütörtök: 6.30-13.30, péntek: 6.30-13.30
w Beutalóköteles rendelés, időpont egyeztetés rendelési időben.
fogászat 118-as mellék
dr. kiss anna judit
w rendelési idő: Hétfő: 8.00-13.00,
kedd: 13.00-18.00, szerda: 13.00-18.00,
csütörtök: 8.00-13.00, páratlan héten
pénteken: 8.00-13.00
w nem beutalóköteles rendelés, időpont
egyeztetés rendelési időben!
fogászat 118-as mellék
dr. sana yousef farHat
w rendelési idő: Hétfő: 13.00-18.00,
kedd: 8.00-13.00, szerda: 8.00-13.00,
csütörtök: 13.00-18.00, páros héten
péntek: 8.00-13.00
w nem beutalóköteles rendelés, időpont
egyeztetés rendelési időben!
gyógymasszázs i. 138-as mellék
bojtos gábor
w rendelési idő: Hétfő: 13.00-18.00, kedd:
10.00-15.00, szerda: 10.00-15.00, csütörtök: 10.00-15.00, péntek: 10.00-15.00
w Beutalóköteles rendelés, időpont
egyeztetés rendelés időben.
gyógymasszázs ii.
tátrai lajosné
w rendelési idő: kedd: 17.00-20.00,
péntek: 15.00-18.00
w Beutalóköteles, időpont egyeztetés 12.0013.00 óra közt a +36/70 77-29-859-en
neurologia 124-es mellék
dr. bátfai ágnes
w rendelési idő: Hétfő: 8.00-13.00,
kedd: 8.00-13.00

Beutalóköteles szakrendelés, időpont
egyeztetés a recepción (0-ás mellék).
gyógytorna 133-as mellék
dr. fodorné réz jÚlia
w rendelési idő: Hétfő: 7.30-15.00, kedd:
7.30-15.00, szerda: 7.30-15.00, csütörtök: 7.30-15.00, péntek: 7.30-11.00
w Beutalóköteles rendelés, időpont
egyeztetés rendelési időben.
nÕgyógyászati szakrendelés i. 117 m.
dr. bodó ákos
w rendelési idő: Hétfő: 14.00-18.00,
kedd: 8.00-14.00, szerda: 8.00-12.00,
csütörtök: 14.00-18.00
w nem beutalóköteles szakrendelés, időpont egyeztetés szükséges, rendelési időben a +36/30 5023909 telefonszámon is.
nÕgyógyászati szakrendelés ii.
dr. ladányi pál
w rendelési idő: szerda: 13.00-14.30,
péntek: 13.00-14.30
w nem beutalóköteles szakrendelés,
időpont egyeztetés nem szükséges!
orr-fül-gégészet 114-es mellék
dr. száraz katalin
w rendelési idő: Hétfő: 13.00-15.30,
kedd: 8.00-12.30, csütörtök: 8.00-10.30,
péntek: 8.00-12.30
w nem beutalóköteles szakrendelés, időpont egyeztetés szükséges a recepción
(0-ás mellék)!
ortHopédia-felnÕtt
dr. krasznai istván
w rendelési idő: kéthetente hétfőn:
9.00-13.00
w Beutalóköteles szakrendelés, időpont
egyeztetés szükséges a recepción
(0-ás mellék)!
ortHopédia-gyerek
dr. dreissiger imre
w rendelési idő: kéthetente
kedden: 17.00-19.00
w Beutalóköteles szakrendelés, időpont
egyeztetés szükséges a recepción
(0-ás mellék)!
psziCHiátria 124-es mellék
dr. szabó mónika
w rendelési idő: csütörtök: 10.00-15.00
w nem beutalóköteles szakrendelés,
időpont egyeztetés rendelési időben!
psziCHiátria 119-es mellék
dr. lukáCs tótH ildikó
w rendelési idő: szerda: 8.00-14.00,
péntek: 8.00-14.00
w Beutalóköteles szakrendelés, időpont
egyeztetés a recepción (0-ás mellék)!
a szakrendelés rendelési ideje
a közeljövőben változik, kérjük érdeklődjenek a recepción!

reumatológia 119-es mellék
dr. vass éva
w rendelési idő: Hétfő: 8.00-14.00,
szerda: 8.00-14.00, péntek: 8.00-12.00
w Beutalóköteles szakrendelés, időpont
egyeztetés a recepción (0-ás mellék)!
a szakrendelés rendelési ideje a közeljövőben változik, kérjük érdeklődjenek
a recepción!
rÖntgen 116-os mellék
dr. magyari beatriX,
dr. erdÕdi anna mária
w rendelési idő: Hétfő: 8.00-14.00, kedd:
8.00-14.00, szerda: 8.00-14.00, csütörtök: 8.00-14.00, péntek: 8.00-14.00
w Beutalóköteles szakrendelés, a röntgen
vizsgálatokra időpont egyeztetés nem
szükséges! Hasi ultrahangos vizsgálatra
időpontot kérni rendelési időben lehet!
sebészeti szakrendelés 113-as m.
dr. papp piroska
w rendelési idő: Hétfő: 8.00-12.00, kedd:
8.00-12.00, szerda: 8.00-12.00, csütörtök: 8.00-12.00, péntek: 8.00-12.00
w nem beutalóköteles szakrendelés,
időpont egyeztetés nem szükséges!
gyermeksebészet
dr. éry pál
w rendelési idő: Hétfő: 14.00-16.00
w nem beutalóköteles szakrendelés,
időpont egyeztetés nem szükséges!
szemészet 130-as mellék
dr. lukáCs mária
w rendelési idő: Hétfő: 14.00-18.00,
kedd: 8.00-14.00, szerda: 8.00-14.00,
csütörtök: 8.00-14.00, péntek: 8.00-14.00
w nem beutalóköteles szakrendelés,
időpont egyeztetés rendelési időben!
laboratórium 121-es mellék
w rendelési idő: Hétfő: 8.00-10.00 prothrombin-vizsgálat is, kedd: 8.00-10.00,
szerda: 8.00-10.00, csütörtök: 8.0010.00 prothrombin-vizsgálat is, péntek:
8.00-10.00
w a laboratóriumi vizsgálat beutalóköteles,
előjegyzés nincs!
urológia 117-es mellék
dr. somlai andrás
w rendelési idő: kedd: 16.00-19.00
dr. pap zoltán
w rendelési idő: péntek: 8.00-11.00
nem beutalóköteles rendelés, időpont
egyeztetés a recepción (0-ás mellék)!
tüdÕbeteg-gondozó intézet
(2170 aszód kossutH l. u. 78)
dr. simorjay zsuzsanna 28-400-051
w figyelem a tÜdõszÜrés is beutaló köteles!!! a beutalóköteles szakrendelésekre
a beutaló 1 hónapnál nem lehet régebbi.
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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 délelőtt.
bejelentkezés, előzetes
időpontegyeztetés szükséges.

( impresszum
kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzata
szerkesztõk: Könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás.
nyomdai munkák, elõkészítés: Rosental Kft.
megjelenik: 500 példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu
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kő a kezemben...
Az úton két szatyorral a kezemben hazafelé menet ballagtam.
egy kicsit elfáradtam, megálltam és megpillantottam egy fehér, fényesen csillogó követ. milyen szép ez a kő gondoltam magamban, de ezt most nem veszem fel. Pár lépés után meggondoltam
magam, és visszafordultam, de azt az egyet, azt a szépen csillogót
már nem találtam.
Pár nappal később ugyan azon az úton mentem, és arra gondoltam, de jó lenne találni egy szépen csillogó követ, mert az a kő nem
véletlenül került az utamba. Gondolataim cikáztak a kő körül, és már
feladtam a kő-keresést, amikor egy ragyogó kő került a szemem elé.
Amint felvettem a talált szépséget, hátam mögött egy kedves hang
szólított meg: találtál valamit? mit találtál? – egy szép követ – válaszoltam. – tényleg milyen szépen csillog, te gyűjtöd a köveket? – kérdezte újra. – Van már egy pár – mondom halkan. igen, gyűjtöm a szép
emlékeket – ismétlem már bátrabban. minden kő a gyűjteményemben, egy kedves dologra vagy történetre emlékeztet. menet közben
meg-megállva nézegetem, szorongatom: ez a kő a kezemben, ma az
egyik örömöm, mivel a semmi is lehet valami.
Bálint Piroska

