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2011. augusztus l XViii. évfolyam 7–8. szám l Az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft

a tartalomból

ÖnkormányzAti hírek 
2011. június 9-én önkormány za tunk
képviselő-testülete ülést tartott,
amelyen többek között 
a Gödöllő Rendőrkapitányság
tájékoztatója is elhangzott.

2. oldal

iskolánk hírei
Erdei iskola Szandaváron, horvát -
országi és városlődi táborozás. 
A tanév végén, nyár elején is ko lánk
pedagógusai és diákjai színes 
programokon vehettek részt.

8-11. oldal

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

15. oldal
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Idén a Rétesfesztiválra a ré test a Mu ha  ray
Elem ér Né pi Együt tes tag jai ké szí tet ték
több na pon ke resz tül. A saj ná la tos kez -
de ti ne héz sé gek után az együt tes ap ra ja-
nagy ja óri á si lel ke se dés sel állt ne ki a
6000 ré tes el ké szí té sé nek. Min den ki
ma xi má li san igye ke zett ki ven ni a ré szét
a mun ká ból, pe dig es tén ként vég nél -
kül pró bál tak is az elő adá sok ra. Sen ki
nem en ged te, hogy név sze rint ki emel -
jük a sor ból, mert hang sú lyoz ták, hogy ez
kö zös mun ka volt, amely ből min den ki
te het sé gé hez ké pest vet te ki a ré szét.

Folytatás a 4. oldalon

Rétesfesztivál
és fa lu nap Bagon
4.
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www.bagfalu.hu
Ha kíváncsi a részletekre, 

látogassa meg Ön is 
a www.bagfalu.hu honlapot.”

Nyár elõtti utolsó ülését 2011. június 9-én tartotta
Bag Nagyközség Önkormányzatának kép vi se lõ-tes tü -
le te, amely a Gödöllõi Rendõr ka pi tány ság 2010. évi
beszámolójának meghallgatásával kez dõ dött.

Köszönetnyilvánítás
Bag nagyközség Önkormányzatának nevében, ez úton is sze -
ret nénk megköszönni:

Deli József úrnak (deli-Vill kft.), és csapatának a mű velő -
dé si ház világításának ingyenes cseréjét;

Hajdú László úrnak (hABAG kft.), és csapatának az iskola
csatorna bekötéséhez az aszfalt- és beton felvágását, a mun ka -
gödör- és munkaárok társadalmi munkában történő kiás á sát;

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” me -
nü pontban)

Bag Nagyközség Önkormányzata

Gödöllõi Rendõrkapitányság 
2010. évi beszámolója
A kapitányság képviseletében Gódor Ferenc, az Aszódi ren -
dõr  õrs 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 dolgo-
zik. egy gépkocsi feltörése esetében külön bûncselekmény -
ként könyveli  a statisztika magát a feltörést és azt is, ha el -
loptak az autóból valamilyen értéktárgyat. Örömteli hír, hogy
a 41 körözött személy közül 40 már elõzetes le tar tóz ta tás -
ban van, csupán egy személyt nem sikerült még elkapni. 

nõtt a rendõri jelenlét a faluban, folyamatos a jár õrö zés,
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
ma radjon nyitva spejz vagy fürdõablak, mert a legtöbb be -
törés nyitott ablakokon át történik.

emellett arra kér mindenkit, hogy ne engedjen be ide-
gent 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 önkor-
mányzat sem küld krumplit... 

képviselõi kérdésre Gódor Ferenc elmondta, hogy tá -
mo gatja, hogy Bagnak 2 külön körzeti megbízottja legyen, a
létszám feltöltésére megvan a szándék. egyébként az elmúlt
években a készenléti rendõrség fokozott jelenléte a faluban

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

Elsõ nyegyedévi pénzügyi tájékoztató
Benke Zoltánné, a polgármesteri hivatal pénzügyi elõadója
tá jékoztatta a képviselõ-testületet a 2011-es év elsõ ne gye -
dének pénzügyi helyzetérõl. Örömteli hír, hogy az anyagi
ne hézségek ellenére az önkormányzatnak kifizetetlen szám-
lája nincs. tóth Gábor polgármester úr arról is tájékoztatta
a testületet, hogy az önkormányzat tárgyalásokat kezdett a
sajóvölgye takarékszövetkezettel, akik Pest megyében sze -
ret nék megvetni a lábukat, és elképzeléseik szerint Bagon
hoznák létre elsõ fiókjukat, ahol bankautómata és csekkbe-
fizetési lehetõség is lenne.

Új pedagógiai program
A képviselõ-testület elfogadta az Arany János általános is -
ko la és Alapfokú mûvészetoktatási intézmény új pedagógiai
programját, amely a régi irányelveken nyugszik, ám alapo -
san 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 gye re kek száma több, mint egy osztálylétszám. ha
két minimális lét számú osztályt indít az iskola (16-16 fõvel),
vegyes össze té tellel, akkor év végére gondok lehetnek, nem
biztos, hogy valamennyien második osztályba léphetnek, így
a létszám csök kenés miatt osztályöszevonást kell végrehaj-
tani. emellett a sok magatartászavaros tanulótól a tanulni
vágyó, jó ké pességû gyermek sem tud megfelelõen fejlõdni,
õket ér de mes külön fejleszteni, hogy behozhassák lemaradá-
sukat. Az igazgatónõ e terv megvalósításához plusz anyagi
forrást nem igényelt, így a testület jóváhagyta  a kis létszámú
osztály in dí tását 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 óvo-
dai 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 nyug díjba vonuló és egy
gyesre menõ dolgozó helyett nem tud új dolgozót felvenni. 

-kr-

az önkormányzat hírei+
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Katona Éva, a bagi Dózsa György Mûvelõdési Ház
ve ze tõjének kezdeményezésére létrejött a Bag Bol do gu -
lá sá ért Alapítvány, melynek elnöke Katona Eri ka,
ku ra tó riumi tagjai: Katona Éva, Nagy Tiborné, Tóth
Csa bá né és Tóth László.

Az alapítvány célja Bag település kulturális, sport, természet-
és környezetvédelmi értékeinek megõrzése, fejlesztése, a hát -
rá nyos helyzetû, kisebbségi sorban élõ gyermekek, fiatalok

ne velésének, oktatásának támogatása, a munka világába való
beilleszkedésük elõsegítése, a település hagyományainak meg -
õr zése, ápolása, megörökítése, fejlesztrése, az épített örökség
és természeti környezet megóvása, fejlesztése, a mûvészetek
tá mogatása. A megfogalmazott célokon belül a településsel
kap csolatos információk rögzítése, archiválása, közzététele, a
vi lág hálón egy információs bázis kialakítása.

Az alapítvány induló vagyona 100 000 forint, az ala pí t vány
nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat és anyagilag támogathatja.

Bag Boldogulásáért Alapítvány

meGúJUlt A telePi 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! 

elég sok panasz érkezett a hi va -
tal  ba, és bizony kollégámmal a

falut járva nem is egyszer tapasztaltam
már, hogy községünkben néhány he -
lyen, a házszámok hiánya miatt bizony
elég nehéz megtalálni egy-egy konkrét
cí met. egy máshonnan idetévedt szá má -
ra különösen zavaró lehet a Bagon alkal -
mazott mód: nálunk nincs külön „pá -
ros” és „páratlan” oldal, hanem a számo -
zás elindulva az első háztól, az utca vé -
gén „megfordul”, és a túloldalt vissza -
felé folytatódik. Amíg minden egyes
házszám konkrétan szerepel egy ut cá -
ban, és a házak többségén megtalálható
az valamilyen formában, a számmal el-

nem-látott lakóházak viszonylag könnyen
beazonosíthatók. A gond akkor kez dő -
dik, ha egy-egy házszám egyszerűen
hiány zik az adott utcában (van rá, nem
is egy példa, hogy mondjuk a 14-es utá -
ni következő telek a 16-os számú),
illetve ha a régebben egyetlen házszám-
mal jelölt, nagyobb méretű telek fel-
darabolása után /a, /b, /c, /d, stb… al szá -
mú épületeket is lelhetünk.

természetes, hogy a postás, aki már
évek óta járja a falut, tudja, hogy melyik
számot hol keressen. Amíg csak a fu tár -
szolgálat (vagy a hivatal) kocsija kering
egy ideig, a házszámot keresve, az nem
okoz különösebb problémát, de gon -

dol  jon bele mindenki abba, hogy eset-
leg egy beteg élete múlhat azon a pár
percen, amit a kihívott mentőautó, vagy
ügyeletes orvos a riasztás helyének meg-
találásával tölt el feleslegesen (hogy a
tűz oltósággal, rendőrséggel már ne is
példázódjak).

tisztelettel kérünk tehát minden
bagi lakost, hogy ahol az jelenleg hiány -
zik, ott a házszámát a saját, jól felfogott
érdekében is, jól látható helyre, akár az
esti közvilágítás fénye mellett is meg fe -
le lően olvasható módon elhelyezni szí -
ves kedjen! köszönjük!

Benedek Miklós
műszaki előadó

Pár szó a házszámok fontosságáról
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A régi... ... és a felújított kereszt
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(folytatás az 1. oldalról) A ré te sek na gyon jól si ke rül tek,
ezt bi zo nyít hat ják mind  azok, akik ké ső es tig vá sá rol hat -

tak be lő le, és nem győz ték di csér ni a ré te sek mi nő sé gét.
A fa lu ve ze tő sé ge és az egész fa lu ne vé ben kö szön jük ál -

do zat kész mun ká ju kat, és to váb bi jó egész sé get és sok si kert
kí vá nunk a muharay elem ér né pe együt tes min den tag já nak! 

A dó zsa György mű ve lő dé si ház 50. év for du ló ja al kal -
má ból ren de zett em lék est tel in dult 2011. jú li us 1-jén pén te -
ken es te a 4. rétesfesztivál.

Tóth Gá bor pol gár mes ter úr mél tat ta az 50 éve fenn ál ló
mű ve lő dé si ház je len tő sé gét a bagi em be rek éle té ben. el -
mond ta, hogy pá lyá za ti le he tő ség re vár a fa lu, hogy fel újít has -
sák a mű ve lő dé si há zat a már el ké szült ter vek alap ján. Be mu -
tat ta Ka to na Évát, aki át vet te a mű ve lő dé si ház ve ze té sét, és
jó mun kát, sok si kert kí vánt ne ki. 

Azu tán kez de tét vet te az em lék est, mely nek so rán a né -
zők nek fel idéz ték a mű ve lő dé si ház tör té ne tét a kez de tek től
fog va nap ja in kig. ezt hol ké pek kel, hol film rész le tek ve tí té sé vel,
hol pe dig élő elő adás sal tet ték. el hang zot tak ver sek, rö vid
szín da rab ok, tán col tak a nép tán co sa ink, szólt az ének.
Novákné Ma ri ká nak a már kon zer va tó ri u mot vég zett ta nít -
vá nyai kö szön ték meg ál do zat kész mun ká ját gyö nyö rű ze ne -
ka ri elő adá suk kal. 

Az est so rán Tóth Mi hálynak ok le ve let és 1 üveg fi nom
italt adott át tóth Gá bor pol gár mes ter úr és ka to na éva, a
mű ve lő dé si ház ve ze tő je, hogy ev vel kö szön jék meg a mű ve -
lő dé si ház tör té ne tét meg örö kí tő gyűj tő mun ká ját. 

Ka to na Eri ka, a du na te le ví zió mű vé sze ti osz tá lyá nak
ve ze tő je be je len tet te, hogy Bagiak Bol do gu lá sá ért Ala pít vány
né ven ala pít ványt hoz tak lét re a bagi kul tú ra fej lesz té sé re,
mely nek alap tő ké jét a sa ját va gyo ná ból in dí tot ta el. ő lett az
Ala pít vány ku ra tó ri u má nak az el nö ke. ki je len tet te, hogy az
Ala pít vány nyílt, ah hoz bár mely bel- és kül föl di ter mé sze tes
és jo gi sze mély csat la koz hat, ha az Ala pít vány cél ja i val egyet -
ért, és azt anya gi lag tá mo gat ni is kí ván ja. Az Ala pít vány az
eset le ges kül föl di tá mo ga tás nak va lu tá ban tör té nő ke ze lé sé re
kü lön de vi za szám lát nyit, és az azon lé vő il let ve oda be fo lyó
össze get de vi zá ban is fel hasz nál hat ja. 

ka to na éva kö szö ne tet mon dott a deli-Vill kft-nek a mű -
ve lő dé si ház tel jes vi lá gí tá sá nak kor sze rű sí té sé ért és a
hABAG kft-nek azért, hogy ki fes tet ték a mű ve lő dé si há zat.

A né ző kö zön ség vas taps sal ju tal maz ta a szín vo na las elő -
adá so kat, az ok le vél lel ju tal ma zott tóth mi hályt és ka to na
eri ka ala pít vá nyi be je len té sét. 

2011. jú li us 2-án ko rán reg gel gyü le kez ni kezd tek a fesz -
ti vál részt ve vői. A mű sor a mű ve lő dé si ház sza bad té ri szín pa -
dán zaj lott, amely fö lé és a né ző he lyek fö lé sát rat húz tak. A
ré tes osz tá sa, az ét ke zés és az ita lok fo gyasz tá sá nak le he tő sé -
ge a mű ve lő dé si ház előt ti ré szen tör tént, az áru sok a szent
And rás út el zárt ré szén és a Pe tő fi té ren ra kod hat tak ki. A ré -
te sek fo lya ma to san és kel lő mennyi ség ben sül tek ki, így min -
den ki annyit ehe tett és vi he tett be lő lük, amennyit csak akart. 

A műsort de. 10 órakor Mc. Fegan Lujza Petőfi sándor:
he gyek kö zött- cí mű ver sé vel kezd te. Azu tán tóth Gá bor
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pol gár mes ter úr meg nyi tó be szé dé ben kö szö ne tet mon dott
mind azok nak, akik mun ká juk kal hoz zá já rul tak a rétesfesz-
tiválhoz, így a muharay elem ér né pi együt tes tag ja i nak,
akik a ré te se ket ké szí tet ték, a szink ron nyug dí jas egye sü -
let ön kén te se i nek, akik rend be hoz ták és át épí tet ték a sza -
bad té ri szín pa dot és a né ző te ret, a deli-Vill kft-nek, akik
biz to sí tot ták a sza bad té ri szín pad tel jes áram el lá tá sát, a
ma mut kft-nek ko ros At ti la ve ze té sé vel, akik a han go sí tást
és tech ni kai részt biz to sí tot ták, azok nak, akik a mű so ro kat
be ta ní tot ták, és azok nak akik azo kat majd elő ad ják. tá jé -
koz tat ta a fa lu la kó sa it, hogy Bag nagy köz ség Ön kor mány -
zat kép vi se lő-tes tü le te 2011. áp ri lis 7-én ho zott 13/20114/iV.=./
szá mú ha tá ro za tá val a „Bag nagy köz ség ért” ki tün te tést, va -
la mint dísz ok le ve let ado má nyo zott má jus 12-én dr. Perjési
György há zi or vos nak a 40 éves ál do za tos mun ká já ért. A fa -
lu la kó sai vas taps sal fe jez ték ki egyet ér té sü ket a dön tés
iránt és kö szö ne tü ket a dok tor úr nak. A pol gár mes ter úr
vé gül min den ki nek jó szó ra ko zást kí vánt, és ki fe jez te ab bé li
re mé nyét, hogy a fel újí tá si ál mok egy szer va ló ra vál hat nak,
s Bag mű ve lő dé si há za mél tó mó don szol gál hat ja a fa lu kul -
tu rá lis igé nye it. 

ezek után az Arany Já nos ált. isk. és Alap fo kú mű vé szet -
ok ta tá si in téz mény ta nu ló i nak mű so ra kö vet ke zett. hall hat -
tuk a fu ru lya ta go za tá nak mű so rát, Új vá ri Gá bor Ró meó sza -
va la tát, a gi tár ze ne kar elő adá sát. Azu tán a muharay elem ér
né pi együt tes ovis cso port ja kö vet ke zett, majd Var ga Kyra
bű völ te el a hall ga tó sá got,  aki cso dá la tos tisz ta ság gal és biz -

ton ság gal éne kel te a Ju lis ka né ni től ta nult bagi nép da lo kat.
mind annyi an óri á si si kert arat tak.

A mű sor foly ta tá sa ként az ál ta lá nos is ko la ta nu ló i nak elő -
adá sá ban több ked ves je le net ben gyö nyör köd het tek a né zők.
Fa ra gó Pan na ver se után a muharay elem ér né pi együt tes fel -
sős, majd az if jú sá gi cso port ja bagi, dél-al föl di, ka lo ta sze gi és
Bod rog kö zi tán cá val zá rult a dél előt ti prog ram, me lyet vas -
taps sal kö szönt meg a há lás né ző kö zön ség. 

dél után a muharay elem ér né pi együt tes ha gyo mány -
őr ző cso porjának la ko dal mas cí mű elő adá sa nyű göz te le a
né ző ket. A hévízgyörki Asszony kó rus után a szink ron
nyug  dí jas egye sü let Az ör dög-cí mű né pi já té kán ka cag hat -
tak a je len lé vők. Azu tán Ba sa Pan ka ara tott si kert vi dám da -
la i val, majd a galgahévízi nép tánc cso port és a Pá va kör nagy -
sze rű elő adá sa kö vet ke zett. 

rö vid szü net után Fe ke te Vi vi en éne kes nő mu tat ta be sok -
szí nű te het sé gét, a né zők ve le éne kel tek, vagy üte mes taps sal
kí sér ték elő adá sát. Azu tán a Funk star delux együt tes kon -
cert je kö vet ke zett, mely szin tén osz tat lan si kert ara tott. 

mind azok, akik még bír ták, rop hat ták éj fé lig a tán cot a
s.m.o.G. ze ne kar (ifj. Ró nai La jos ve ze té sé vel) já té ká ra. 

kö szön jük min den fel ké szí tő nek és sze rep lő nek a fer ge te -
ges elő adá so kat. kü lön kö szö net mind azok nak, akik a hát tér
mun ká juk kal biz to sí tot ták a zök ke nő men tes fa lu nap le bo nyo -
lí tá sát, így az ön kor mány zat, a muharay elem ér né pi együt -
tes dol go zó i nak ön fel ál do zá sát, szor gal mát.

Baczoniné Felszeghy Katalin
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1961 õszétõl Bagó József vette át 
a mûvelõdési ház vezetését, õ 1976-ig

irányította falunk kulturális életét az
alábbi sorok szellemében.

„A nép mûvelõnek emberközelben kell
szeretni, és ez a legnehezebb, hiszen õ
közéletet él szünet nélkül. Éppen ezért
rendelkeznie kell azokkal a tulajdonsá-

gokkal, melyek lehetõvé teszik, 
hogy kapcsolatot teremtsen.”      

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 
dísz kovács és 
Tóth László ötvös
ké  szí tették a mûvelõ -
dési ház kovácsolt-
vasból készült
mûalkotását, mely 
a ház szimbó lu mává
vált az évtizedek 
alatt

Bagó József vegyeskart és színjátszó csoportot is vezetett

Néhány emlékezetes kép...
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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
meg ol dottuk. köszönöm mindenkinek a kitartását és a

türelmét, ami kor nem ment minden simán, vagy ha nem tud -
tunk va la mit egyik pillanatról a másikra megoldani.

nagy utat tettünk meg a tanév kezdete óta, még ha rövid-
nek 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
ered ményével.

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 fi gyel -
meztetõt. tartottunk 6 fegyelmi tárgyalást.

w mûvészeti tagozatunkon 44 fõ tanult, ebbõl 12-en a kép -
zõmûvészeti elõképzõn, 32-en pedig a dráma tagozaton.

w Beiskoláztuk nyolcadikosainkat, akik közül 5 gimnázium-
ban, 17 szakközépiskolában és 18 fõ szakiskolában fog to -
vábbtanulni. nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a sajátos
nevelési igényû (sni) tagozatunkról is sikerült több gye -
rekeket beiskoláznunk.

w Az osztályfõnökök 266 alkalommal mentek el megláto -
gat ni 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 fel zár -
kóztató foglalkozásokat is. A szakszolgálattól logopédus
és pszichológus járt ki heti rendszerességgel.

w Az önhibáján kívül hátrányos helyzetû tanulóknak az in -
gyenes étkezés lehetõségét biztosította az Önkormányzat
egész évben. 

w részt vettünk az iskolatej programban, és a hivatal jó vol -
tá ból almát is kapott elsõ félévben minden gyermek.

w egy-egy ügy lezárására illetve továbbvitelére gyakran kér tük
a Gyermekjóléti szolgálat segítségét, de attól sem riadtunk
vissza, hogy egy-egy esetben a rendõrséghez forduljunk. sze -
 rencsére mindig sikerült csírájában elfojtani a rendbontást.

w igyekeztünk megtenni mindent a tehetséges tanulók fej -
lesz  téséért is: 111 tanulónk járt szakkörre, voltak úszás -
óráink, és két idegen nyelvet is oktattunk, angolt és a
németet. 

w Pá lyázati 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 ré szé -
bõl lecsiszoltattuk a tornapadokat, megcsináltattuk az is -
ko la hangosító-berendezését, és ugrógödröt, futórámpát
is épített kádár Péter, az iskola karbantartója.

w szerveztünk erdei iskolát, amin az alsóból a szandavári
diák táborban 47, felsõbõl Püspökszilágyon 53 gyerek
vett részt.  70 osztálykirándulás is volt, a gyerekek az or -
szág különbözõ pontjain jártak osztályfõnökükkel.  kirán -
dul tak a sajátos nevelési igényû (sni) tanulók is. Az utazá-
sukat a kisebbségi Önkormányzat segítette.

ha nagyobb munkába fogtunk, az Önkormányzat adott
se gítõket. tényleg mindenkire számíthattunk. kicsire és
nagy ra egyaránt.

Az iskola valamennyi dolgozója nevében szép nyarat, sok
együtt töltött boldog percet kívánok a szünetre! 

Szásziné Gyõri Éva

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

számadás a 2010/2011-es esztendõrõl

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
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Jú ni us 24-29-ig nyá ri tá bo ro zás ke re té ben Hor vá tor -
szág ban jár tunk. A tá bor ön költ sé ges volt, min den ki
fi zet te a rá eső részt, nem kér tünk és nem is kap tunk
tá mo ga tást. 

mi vel elő ször vit tünk ide gye re ke ket, nem mer tünk
nagy lét szám ban gon dol kod ni Szalai Zol tán kol lé -

gám mal, aki az öt let gaz da és a szer ve ző ta nár volt. így csak
18-an vág tunk ne ki az út nak, ami na gyon jól si ke rült! már
ma ga az uta zás is zök ke nő men tes volt, le a ka lap pal a gye -
re kek előtt, akik oda-vissza zok szó nél kül tűr ték a hosszú
egy hely ben ülés fá ra dal ma it. 

Az Ad ri ai-ten ger kel le me sen hű vös, kris tály tisz ta, és – szá -
mom ra za va ró an- ka vi csos volt. mi vel ezt a „prob lé mát” tud -
tuk, vi het tünk olyan ci pőt, pa pu csot, ami ben a víz be is be
tud tunk men ni anél kül, hogy a tal punk alatt lé vő kő fel sér tet -
te vol na a lá bun kat. sze ren cse, hogy van Bagnak uszo dá ja, így
a hir te len mé lyü lő víz sem oko zott prob lé mát.

szalai zol tán ta nár úr és fe le sé ge – Terike – jól be szé lik 
a hor vát nyel vet, ezért nem vol tak nyel vi ne héz sé ge ink. még a
na pi me nüt is mi vá laszt hat tuk meg. két nap ki pró bál tuk a

he lyi éte le ket: volt „ten ge ri her ken tyű” tész tá val, egy es te pe -
dig hal va cso ra. ter mé sze te sen, aki na gyon el zár kó zott ezek től
a spe ci a li tá sok tól, ehe tett mást is. 

A szál lá sunk split elő vá ro sá ban, a ten ger től kb 200 mé ter -
nyi re, lég kon di ci o nált apart ma nok ban volt, ahol le he tett nem
csak pi hen ni, ha nem kár tyáz ni, be szél get ni és ol vas ni is. 

ha már ilyen messzi re el ju tot tunk Bagtól, meg néz tük a
kö ze li ne ve ze tes sé ge ket, lát tuk a Plitvicei ta va kat, vol tunk
splitben és trogirban, ül tünk nagy ha jón és kis ha jón, de még
ví zi bi cik lin is!

Azt hi szem, mind annyi unk ne vé ben el mond ha tom, hogy
fe lejt he tet len na po kat töl töt tünk a dal mát ten ger par ton. 

An nak, aki a ké pek alap ján ked vet kap na ha son ló hor vát -
or szá gi út hoz, nem árt tud nia, hogy nem kell út le ve let ki vál -
ta nia, ha van új (kár tyás) sze mé lyi iga zol vá nya. 

szá munk ra re mél he tő leg lesz még foly ta tás a kö vet ke ző
évek ben is!

A szü net hát ra lé vő ré szé re min den ki nek jó pi he nést kí vá -
nok, hogy szep tem ber ben újult erő vel kezd hes sük meg a kö -
vet ke ző tan évet!

Szásziné Győ ri Éva

nyári táBorozás
a dalmát tengerparton
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Négy fe led he tet len na pot töl töt tünk a Nóg rád me gyei
Szandavári Di ák tá bor ban ta nít vá nya ink kal (47 har ma dik
és ne gye dik osz tá lyos di ák és a kí sé rő ne ve lők: Gigorné
Por la ki Ju dit, Lé vai Andrásné, Volterné Jamrik Éva és
Balázsné Győ ri Má ria.) má jus 28. és jú ni us 1. kö zött.

A táj gyö nyö rű, a le ve gő tisz ta, a pa lóc épí té szet le nyű gö -
ző! Prog ram ja ink pe dig ér de ke sek vol tak. meg is mer ked -

tünk a ta nya si ál lat tar tás szép sé ge i vel, össze ba rát koz tunk né -
hány ott élő ál lat tal. ki pró bál tuk a pónilovaglást, a kecs ke fe -
jést, be pil lan tot tunk a kecs ke sajt-ké szí tés rej tel me i be. Vol tunk a
terényi fa lu mú ze um ban. meg néz tük, hogy lak tak, öl töz köd tek
a ré gi em be rek és mi lye nek vol tak a hasz ná la ti tár gya ik. so kat

gya lo gol tunk – min den ho vá gya log men tünk. tú ráz tunk szan-
davár rom ja i hoz, meg cso dál tuk on nan a ki lá tást a kör nye ző táj -
ra. Vol tunk vad le sen és ki pró bál tuk a sustyafontást. 

Az ötö dik nap au tó busszal el utaz tunk ipolytarnócra, ahol
egy él mé nyek ben gaz dag na pot töl töt tünk el: meg néz tük a vi -
lág hí rű meg kö vült ős ál lat nyo mo kat, 3d-s
fil met néz tünk, sé tál tunk az „ős ál lat” park -
ban és ki pró bál tuk az er dei ját szó te ret.

A sok ér de kes él mény el le né re
na gyon örül tünk, ami kor ha za ér tünk
kis fa lunk ba és is mét együtt le het -
tünk sze ret te ink kel. 

Balázsné Győ ri Má ria 

er dei is ko la a szandavári diáktáborban
pónilovaglás, kecskefeJés, kecskesaJt készítés, falumúzeum látogatás...
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Is ko lánk 30 ta nu ló ja tel je sen in gyen tá bo ro zott jú ni us
22-től jú ni us 29-ig a Ba kony ban Városlődön. He te dik
és nyol ca dik osz tá lyos di ák ja ink 8 tar tal mas és vi dám
na pot töl töt tek ezen a gyö nyö rű he lyen a Marczibányi
Té ri Mű ve lő dé si Köz pont se gít sé gé vel.

A köz pont tal va ló kap cso la ta is ko lánk nak már több éves,
szám   ta lan prog ram ban vet tek részt ta nu ló ink ko ráb ban

is, ame lyet az in téz mény szer ve zett.
A mos ta ni tá bo ro zás nak vol tak előz mé nyei. A mű ve lő dé -

si köz pont egy pá lyá za tot nyert, amely nek ke re té ben egy 
2 éves pro jekt be kap cso ló dott be is ko lánk is. A ta va lyi és idei
tan év ben min den osz tály szá má ra drá ma pe da gó gi ai fog lal ko -
zá so kat tar tot tak. ezt kö ve tő en 60 fel sős ta nu ló lá to gat ha tott
el áp ri lis ban Bu da pest re a marczibányi té ri műv. köz pont ba,
ahol szin tén fog lal ko zá so kon vet tek részt, majd ven dég lá tás
után, dél után a Bu dai Vár ba lá to gat tak.  

A pro jekt zá rá sa ként ke rült sor er re a drá más kom pe ten -
cia fej lesz tő tá bor ra. Gyer me ke ink dél előtt, dél után és es te
kü lön fé le fog lal ko zá so kon vet tek részt, ame lyek rend kí vül
vál to za to sak és él mé nyek ben gaz da gok vol tak. A kü lön bö ző
mo ti vá ci ós, csa pat épí tő já té kok mel lett kor társ írók egy-egy
no vel lá it dol goz ták fel drá ma pe da gó gi ai mód sze rek se gít sé gé vel.
szem be sül tek nap ja ink kü lön bö ző ese mé nye i vel, prob lé má i val,
ame lyek hez ők ma guk ke res tek meg ol dá so kat. kö zö sen
gon dol kod tak kü lön fé le cso por tok ban, vagy be ugor hat tak

egy-egy sze rep be, nyo moz hat tak, ér vel het tek, vi tat koz hat tak,
egy szó val sok szí nű en fej lő dött sze mé lyi sé gük.

A fog lal ko zá so kat a kerekasztal drá ma pe da gó gi ai tár -
sa ság rend kí vül ked ves, lel kes és ru gal mas tag jai tar tot ták,
név sze rint: Lipták Il di kó, Bagaméry Or so lya, Ha jós Zsu zsa,
Bethlen falvy Ádám, Eger vá ri György és Nyá ri Ar nold.

ter mé sze te sen so kat spor tol tunk, ki rán dul tunk, a ked ven -
cek kö zé tar to zott a mé ta, a fo ci, a szám há bo rú, a ko sár lab da
és a ping-pong.

A di á ko kat Bagról 3 pe da gó gus kí sér te: Fo dor Éva, Szi vák-
Tóth Vik tor és Horváthné Maczkó Ka ta lin.

ki vé tel nél kül, min den ki na gyon jól érez te ma gát, s hogy
me lyik nap vagy prog ram volt a leg jobb, azt ne he zen le het ki -
vá lasz ta ni.

sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni ezért az ese mény dús tá -
bo ro zá sért min den ki nek, aki se gí tett. A marczibányi té ri ek -
nek a pá lyá za tért és hogy a mi is ko lán kat vá lasz tot ták, a
„ke rek asztalosok”-nak az ér de kes fog lal ko zá so kért, a kí sé rő
ta ná rok nak, a tá bo ri sze mély zet nek, nagy Jánosné igaz ga tó -
he lyet tes nek, aki a 2 év alatt az összes prog ra mot ko or di nál ta
és a bagi Pol gár mes te ri hi va tal nak a cso ma gok szál lí tá sá ért.
kö szön jük a szü lők nek a sok biz ta tást, és jó ma gam sze ret nék
kö szö ne tet mon da ni ta nít vá nya im nak, akik re na gyon büsz ke
vol tam a 8 nap alatt, hi szen mun ká juk kal és vi sel ke dé sük kel
fa lunk és is ko lánk hír ne vét öreg bí tet ték.

Horváthné Maczkó Ka ta lin

Városlődi 
Fel hAJ tás



Lapunk munkatársa a napokban felkereste Szabadi
Attilát, a Regió Plusz Televízió – eddig Kartal Televízió
– felelős szerkesztőjét, hogy ismertesse kibővült szol-
gáltatásukat 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 te le pü lé sen sugározta műsorait, 2011. július 1-jétől pedig új
elne ve zés sel immár a térség legnagyobb lefedettségű közösségi
tele ví  ziójaként az alábbi 13 településen, több mint 6000
háztar tás ban 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 rendsze -

rességgel jelentkező Porta című térségi közéleti magazin. eb ben
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
mű sort még helyszíni riportokkal, tudósításokkal is színesítjük.

B. F. K.: Lesz-e még más állandó műsoruk?
sz. a.: igen, a már néhány település által megszokott

„is meretlen ismerős” című műsorunk, melyben Bagról már
ven dégünk volt Katona Erika, a duna televízió. stratégiai
igazgatója, va lamint Baczoniné Felszeghy Katalin pedagógus,

aki karta lon tanított, és ők javasolták vendégeink közé. ez a
műsor tovább folytatódik, szeptemberben már a 15. szá mot
láthatják a nézők, melynek vendége Barthos Gergely hé víz -
györ ki lelkész úr lesz. ebbe a műsorba a továbbiakban is szá mos
közéleti szerepben feltűnt vendéget hívunk meg, hogy éle  tüket,
munkásságukat, gondolataikat megismertessük a tér ség lakóival,
és ezzel közelebb hozzuk egymáshoz az em be re ket.

ezt a két műsort mi készítjük saját magunk, de vannak át -
vett 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 jelent ke ző
műsoraink is történelmi és egyéb ismeretterjesztő témák ról.
mozgóképes műsorainkon túl 24 órás információs kép új sá -
gunkon találhatnak híreket, felhívásokat, közérdekű infor má -
ciókat. 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 ön kor -
mány  zatainak vezetőit és a kulturális in téz mények irányítóit,
hogy együttműködésünket ajánljunk fel. természetesen ezt
az együtt  mű ködést az egyházak és a civil szervezetek szá má -
ra is fel kí nál juk. A Bagi katolikus egyházközöséggel már ta valy
óta megvan ez a kapcsolat, ezért láthatták a ked ves né zőink
a bagi egyházi események köz ve títését.

B. F. K.: Milyen elvek alapján kívánják a ké sőbbiekben a
mű soraikat összeállítani?

sz. a.: közösségi média szolgáltatók vagyunk, ezért ennek
szellemében szeretnénk a továbbiakban kialakítani mű so r kí ná -
la tunkat, és ebben kérjük Bag és más települések lakóinak
véleményét, ötleteit, észrevételeit a www.regioplusztv.hu hon-
lapunkon található elérhetőségeinken. Várjuk te lefon hí vá su kat
is a 06-28-789-775-ös számun kon, amelyen üzenetet is hagy-
hatnak 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!
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réGió PlUsz teleVízió

szeretettel meghívjuk a tisztelt la ko so kat
2011. szeptember 24-én 15 órai kezdet-
tel az aszódi evangélikus gimnáziumban
tartandó kiállításokkal egybekötött zenés
irodalmi jótékonysági délutánunkra. a műsorban
többek között galgamenti művészek és egészségügyi dolgo-
zók is közreműködnek. a rendezvény teljes bevételét az aszó-
di szakorvosi rendelőintézetet támogató „legyen az Ön
szívügye is alapítvány” javára ajánlja fel.

támogató megjelenésükre feltétlen számítunk!

Tisztelettel a szervezők!

Meghívó

megúJult a kartal tv

B. F. K.
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A fa ri ze us és a vám sze dő
pél dá za ta igen ki éle zett

mó don mu tat ja be az imád ság
és imád ság kö zöt ti kü lönb sé -
get. A két em ber kö zött az az
egyet len ha son ló ság, hogy
mind ket ten is ten elé já rul tak,
de imá juk mód ja egé szen el té -
rő lel kü let ről ta nús ko dik. A
fa ri ze us imá ja, ha az imád ság
fon tos ele mé nek te kint jük a
ké rést, tu laj don kép pen nem is
imád ság: mi köz ben is ten hez
be szél, csak ön ma gá ra fi gyel,
és ön ma gát ma gasz tal ja. A
vám sze dő imá ja ez zel szem -
ben mély meg aláz ko dás ról
tesz bi zony sá got, amit a mell
ve ré se is nyo ma té ko sít (ez a
cse le ke det az ak ko ri kul tú rá -
ban az ön vád és az ön meg alá -
zás ki fe je zé se volt, ha son ló an
a com bok ver de sé sé hez, mely -
ről az ószö vet ség be szél).

A két imád ság kö zöt ti el té rés az el té rő össze ha son -
lí tá si alap ból ered: a fa ri ze us az em be rek hez mé ri ma -
gát, és mi vel nem kö vet el lát ha tó bű nö ket, ezt ér dem -
ként tün te ti fel is ten előtt. e ma ga tar tás csap dá ja az,
hogy ha má sok hoz ha son lít juk ma gun kat, min dig ta lál -
ha tunk olyan ne ga tí vu mo kat em ber tár sa ink ban, me -
lyek be lő lünk hi á nyoz nak, és lát szó lag „jobb nak” mu -
tat nak ben nün ket ná luk. ez a szem lé let ugyan ak kor
lel ki gőg höz és vég ső so ron az ön ma gunk va ló di ál la -
po tá val szem be ni vak ság hoz is ve zet het. 

A pél dá zat be li fa ri ze us lel kü le te ha son ló kainéhoz,
aki az em be ri ség má so dik nem ze dé ké nek kép vi se lő je -
ként nem ál do za ti ál la tot, ha nem a föld gyü möl cse it
vit te is ten elé, ki fe jez ve ez zel azt, hogy nem te kin ti ma -
gát bű nös nek. szin tén kain pél dá ja bi zo nyít ja, hogy az
ilyen lel kü let együtt jár a ma gu kat bű nös nek tar tók és
ezt ki fe je zők irán ti gyű lö let tel is, amit a pél dá zat be li
fa ri ze us nak a vám sze dő re tett meg jegy zé se is ki fe jez.
ez a lel kü let te hát ah hoz a pa ra dox hely zet hez ve zet,
hogy mi köz ben az em ber fedd he tet len nek tart ja ma -
gát, ész re sem ve szi, hogy mennyi re visszás mó don ke -

ze li em ber tár sa it, sőt azt sem,
hogy szük sé ge van meg té rés re.
e ma ga tar tás visszás sá ga nyil -
vá nul meg a pél dá zat be li té -
koz ló fiú báty ja ese té ben is.

A vám sze dő ez zel szem ben
nem em be rek hez, ha nem is -
ten hez mé ri ma gát, és ez zel
szem be sül ve tart ja ma gát bű -
nös nek. ha nyi tott szív vel, el -
fo gu lat la nul és alá za to san kö -
ze le dünk is ten hez, asze rint,
aho gyan igé jé ben ki je len ti ma -
gát, fo lya ma to san ma gunk
előtt lát hat juk tö ké le tes jel le -
mét, mely hez ké pest ál lan dó -
an tu da tá ban le szünk sa ját jel -
le münk fo gya té kos sá ga i nak.
Ugyan ak kor ép pen az az alá -
zat tesz ké pes sé ar ra is, hogy
bi za lom mal kö ze led jünk is -
ten hez és el fo gad juk se gít sé -
gét, il let ve igé nyel jük a ve le
va  ló szün te len kö zös sé get. e

kö zös ség ré vén mé lyül het el ve le a kap cso la tunk, ami -
nek so rán fo ko za to san át ala ku lunk az ő kép más ára.

ép pen ezért mond hat ja el a vám sze dő ről Jé zus,
hogy „meg iga zul va” ment ha za. Az ere de ti gö rög szö -
veg ben a dikaioó ige szen ve dő alak ja ta lál ha tó, mely -
nek je len té se „igaz zá nyil vá nít”. Jé zus te hát ki fe je zi,
hogy ket tő jük kö zül ép pen az nem nyil vá nít ta tott igaz -
nak, aki igaz nak ítél te ma gát má sok kal szem ben. Az
„in kább, hogynem amaz” (pon to sabb for dí tás ban:
„amaz zal szem ben”) nem fo ko za ti kü lönb sé get je lent,
ha nem ki zá ró ér tel mű: ar ra utal, hogy csak a vám sze -
dő me he tett ha za a bűn ter hé től meg sza ba dul va. e
pon ton Jé zus a két adós pél dá za tá ban ki fej tett ta ní tást
szem lél te ti: az is te ni ke gye lem el nye ré se at tól függ,
mennyi re va gyunk ké szek le mon da ni a ma gunk vélt
igaz sá gá ról, ez pe dig at tól, hogy imád sá gunk so rán
me nyi re szem be sü lünk is ten jel le mé vel, il let ve ön ma -
gunk ter mé sze té vel.

Takács Szabolcs

A fa ri ze us és a vám sze dő
Né me lyek nek pe dig, kik el bi za kod tak ma guk ban, hogy ők iga zak, és a töb bi e ket sem mi be sem vet ték, 

ezt a pél dá za tot is mond ta: Két em ber ment fel a temp lom ba imád koz ni; az egyik fa ri ze us, 
és a má sik vámszedő. A fa ri ze us meg állt, és ily mó don imád ko zott ma gá ban: Is ten! há lát adok ne ked, 

hogy nem va gyok olyan, mint egyéb em be rek, ra ga do zók, ha mi sak, pa ráz nák, 
vagy mint ím e vám sze dő is. Böj tö lök két szer egy hé ten; dézs mát adok min den ből, amit szer zek. 

A vám sze dő pe dig tá vol állt, és még sze me it sem akar ta az ég re emel ni, 
ha nem a mel lét ver ve ezt mond ta: Is ten, légy ir gal mas ne kem, bű nös nek ! Mon dom nék tek, ez
meg iga zul va ment alá az ő há zá hoz, in kább hogynem amaz: mert va la ki fel ma gasz tal ja ma gát, 

meg aláz ta tik; és a ki meg aláz za ma gát, fel ma gasz tal ta tik. (Lukács 18:9–14)
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egyik olaszóra során, 
ím a kérdés felmerült: 
hogy milyen nyelv ez a magyar, 
európába hogy került?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aki surran, miért nem oson, 
Vagy miért nem lépeget? 
mindezt csak magyarul tudom, 
s tán csak magyarul lehet!

Gyimóthy Gábor: nyelvlecke

12. 08.00-19.00. valkó, gödöllő 
13. 08.00-19.00. gödöllő    
14. 08.00-19.00. gödöllő  
15. 08.00-19.00. pécel   
16. 08.00-19.00. gödöllő, galgam.
17. 08.00-19.00. iklad, gödöllő,    
18. 08.00-19.00. gödöllő belterület  
19. 08.00-19.00. gödöllő belterület 
20. 08.00-19.00. gödöllő belterület 
21. 08.00-19.00. gödöllő, aszód
22. 08.00-19.00. gödöllő belterület  
23. 08.00-19.00. gödöllő belterület   
24. 08.00-19.00. isasz., péc., göd.
25. 08.00-19.00. dány kmB terület
26. 05.00-15.00 mogyoród, gödöllő 
27. 08.00-19.00. gödöl., asz., gmács.
28. 08.00-19.00. gödöllő belterület
29. 08.00-19.00 gödöllő, valkó
30. 05.00-15.00 gödöllő
31. 08.00-19.00 gödöllő 

traffipaX elÕrejelzés
2011. augusztus Hónap

orvosi ügyeletek9

Há zi or vos ok ren de lé si ide je
dr. ba la to ni gyön gyi (Bag, Hősök tere 1.) 
Hét főn, kedden, csü törtökön.: 8-12 órá ig, szer dán: 14-18 órá ig, 
pén teken: 8-11óráig  (pénteken csak pá ros hé ten rendel)

nap pa li, éj sza kai és Hét vé gi ügye let
a hétvégi ügyelet mellett a nap pa li és éj sza kai ügye le tet is 
a turai köz ponti Ügye let lát ja el. köznapokon 16 órától másnap
reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig
hívható, illetve kereshető fel. 
cí me: tura, pe tő fi tér 2. te lefon.: 104 

a fog or vos 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



2011 AUGUsztUs BAGi hírlAP  15szolgáltató

i. belgyógyászat 119-es mellék
dr. bodó zsolt 
w rendelési idő: kedd: 8.00-13.00, 

csü tör tök: 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,
csü tör tök: 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, elője-

gyzés 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, csü tör -
tök: 6.30-13.30, péntek: 6.30-13.30

w Beutalóköteles rendelés, időpont egyez -
tetés 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, csü -
tör tök: 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 egyez tetés 12.00-

13.00 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, csü -
törtök: 7.30-15.00, péntek: 7.30-11.00

w Beutalóköteles rendelés, időpont 
egyez tetés 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, idő -
pont egyeztetés szükséges, rendelési idő -
ben 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, idő -
pont 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 közel jö vő ben változik, kérjük érdek-
lődjenek 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

egyez tetés a recepción (0-ás mellék)! 
a szak rendelés rendelési ideje a kö zel -
jövőben 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, csü -
törtök: 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, csü -
törtök: 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,
csü tör tök: 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 pro-

thrombin-vizsgálat is, kedd: 8.00-10.00,
szerda: 8.00-10.00, csütörtök: 8.00-
10.00 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 köte-

les!!! a beutalóköteles szak rendelésekre 
a beutaló 1 hónapnál nem lehet régebbi. 

szAkorVosi rendelőintézet
medcenter nonprofit kft. szakorvosi rendelőintézet. telefon: 06-28/500-790, tel: 06-28/400-536
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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

impresszum(

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 előtt.
be je lent ke zés, elő ze tes 

időpontegyeztetés szükséges.

q

Az úton két sza tyor ral a ke zem ben ha za fe lé me net bal lag tam.
egy ki csit el fá rad tam, meg áll tam és meg pil lan tot tam egy fe -

hér, fé nye sen csil lo gó kö vet. mi lyen szép ez a kő gon dol tam ma -
gam ban, de ezt most nem ve szem fel. Pár lé pés után meg gon dol tam
ma gam, és vissza for dul tam, de azt az egyet, azt a szé pen csil lo gót
már nem ta lál tam.

Pár nap pal ké sőbb ugyan azon az úton men tem, és ar ra gon dol -
tam, de jó len ne ta lál ni egy szé pen csil lo gó kö vet, mert az a kő nem
vé let le nül ke rült az utam ba. Gon do la ta im ci káz tak a kő kö rül, és már
fel ad tam a kő-ke re sést, ami kor egy ra gyo gó kő ke rült a sze mem elé.
Amint fel vet tem a ta lált szép sé get, há tam mö gött egy ked ves hang
szó lí tott meg: ta lál tál va la mit? mit ta lál tál? – egy szép kö vet – vá la szol -
tam. – tény leg mi lyen szé pen csil log, te gyűj töd a kö ve ket? – kér dez -
te új ra. – Van már egy pár – mon dom halkan. igen, gyűj töm a szép
em lé ke ket – ismétlem már bátrabban. min den kő a gyűj te mé nyem -
ben, egy ked ves do log ra vagy történetre em lé kez tet. me net köz ben
meg-meg áll va né ze ge tem, szo ron ga tom: ez a kő a ke zem ben, ma az
egyik örö möm, mi vel a sem mi is le het va la mi.

Bá lint Pi ros ka

kő a kezemben...

f  i  g  y  e  l  e  m  !


