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2011.szeptember29-énBag
NagyközségÖnkormányzatának
képviselő-testületeülésttartott,ahol
többekközöttkétsikerespályázatról
ishírtkaptunk.
1–3.oldal

2011.szeptember10-éntartottaa
PirosBagértEgyesülethagyományos
Mária-napiünnepségétaDózsa
GyörgyMűvelődésiHázban,ahola
jelenlévőMáriákatisköszöntötték.
4.oldal

AzAranyJánosÁltalánosIskola
SzentMihálynapjánhagyományosan
akadályversenytszerveztanulóinak.
Errőlésatanévkezdésrőlolvashatnak
lapunkban.
6.oldal

Sikerespályázatok
Közel30millióforintakadálymentesítésre
A Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhezönkormányzatunk„Egyenlőesélyűhozzáférés–teljes
akadálymentesítés a bagi művelődési házban és sportlétesítményében”címmelpályázatotnyújtottbe.Abírálóbizottság
ezt támogatásra méltónak találta, így 29 935 996 forintot
nyertönkormányzatunk.EbbőlelkészülaDózsaGyörgyMűvelődésiHázésasportpályateljesakadálymentesítése.Amunkálatokrólfolyamatosanbeszámolunk.

Többmint8millióforintaravatalozófelújítására

Észak-keletPestMegyeiLeaderEgyesületáltalmeghirdetettpályázatonönkormányzatunk8264730forintotnyertabagitemetőravatalozójánakfelújítására.Azösszegújravatalozóépítéséresajnoskevés,deafelújításimunkákhamarosanelindulnak.
Ennek során megerősítik a ravatalozó alapját, új nyeregtetős
szerkezetethelyeznekfel,lebontjákaravatalozóelőttitértetőszerkezetét,éshelyérefaszerkezetűlépcsőzetes,cseréppelborítottelőtetőthelyeznekel.Jelenlegfolyikavállalkozókiválasztása,akivelönkormányzatunkelvégeztetiamunkát.

Lapzártaután– Vasútvonalkorszerűsítés

Az Út-, Vasúttervező Zrt. (UVATERV) készíti a Budapest–Rákos–Gödöllő–Aszód–Hatvanvonalszakaszkorszerűsítésénekengedélyezésiterveit.AkorszerűsítésérintiaBag-Aszódvasútszakaszt
is. A bagi állomásépületet lebontják, és körülbelül a jelenlegi
Coopbolthelyénépítikfelazújat.Azaszódiállomásépülethelye
ismegváltozik.Azátalakításraazértvanszükség,mertlevágjáka
nyomvonalon az aszódi kanyart, és ezzel lehetővé válik, hogy
avonatokakár160km/h-ássebességelközlekedjenek. Atervezett
beruházás átnézeti tervlapja a polgármesteri hivatal tárgyalótermében,ajelenlegaktuális,rendelkezésreállóengedélyezésitervlapokpedigBenedek Mikós műszakielőadónáltekintehetőkmeg.
Következő lapszámunkban részletesen beszámolunk
a tervezett korszerűsítésről.
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az önkormányzat hírei

Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 2011. szeptember 29-én ülést tartott,
aholakövetkezőtémákbantanácskozott,illetve
hozottdöntést.
Költségvetésirendeletmódosítása

A 2011. január 1-je és június 30-a közötti pótelőirányzatkéntbiztosítottnormatívákmiattönkormányzatunkképviselő-testületemódosítottaköltségvetésirendeletét.Akiadási
főösszegetésabevételifőösszegetis22470000Ft-talemelte, így a kiadási és bevételi főösszeg 609 316 000 Ft-ra
emelkedett. A módosítást a képviselő-testület egyhangúlag
jóváhagyta.

Azönkormányzatelsőfélévespénzforgalma

A2011-esköltségvetésiévgazdálkodásánaki.félévikönyvvitelizárásamegtörtént.Eszerint2011.június30-igafolyó
bevételek56százalékosteljesüléstmutatnak,kiadásokidőarányosanteljesültek,akamatkiadásokpedig7234000Ft-ot
tettekki.

Szennyvíztelepbővítése

Régóta folyó program a helyi szennyvíztelep bővítésének
ügye.Amostaniülésenakorábbihibásszázalékarányokkijavításának jóváhagyása történt meg, mely szerint a Galga
menti Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető
Társulásban a lebonyolítás és pénzügyi elszámolás során
1,53százalékesikBagtelepülésre,ilyenaránybanrendelkezikszavazatijoggalis.Apályázatiönerőránkesőrésze
pedig8154000Ft.Képviselő-testületünkegyhangúlagelfogadtaamódosítást.

Kettőskeresztállítása

AJobbikMagyarországértMozgalomhelyiszervezeteismételten az önkormányzathoz fordult, kettős kereszt felállításánakengedélyezéseügyében.2009-benazakkoriképviselőtestületmárhozzájárultazemlékműfelállításához,deakkor
semértettegyetaválasztotthelyszínnel. (Akkor a művelődési ház előtt szerették volna felállítani.)
Mostani kérelmében az edzőpálya szélét jelölte meg a
JobbikMagyarországértMozgalomhelyiszervezeteazemlékműtervezetthelyeként.Képviselő-testületünkahelyszínt
túlforgalmasnakésbalesetveszélyesnekítélte,ésarrakérte
a Jobbik Magyarország Mozgalom helyi szervezetét, hogy
azErzsébetparkbanvagyarégipiactéren,azazaHunyadi
térenvagyaSzentAndrásutcán,atemetőhözvezetőútnál
állítsákfelazemlékművet.
Az emlékmű a tervek szerint egy beton alapú, virágzó
dombbólkiemelkedő,nagy-Magyarországcímerrelellátott,
kb.2,5mmagaskettősfakeresztlenne.Akeresztlábánálvirágokbólnagy-Magyarországtérképerajzolódnaki.Azemlékmű felállításához a Bagi Egyházközség – bizonyos alaki
kikötésekkel– hozzájárult.

Malomdűlőátsorolása

Képviselő-testületünkegyhangúlagtámogattaaMalom-dűlő
gazdasági,kereskedelmiésszolgáltatóövezetbevalóátsorolását,amelynekmindenköltségétaterülettulajdonosaiállnak.

Tanulásitámogatás
Atavalyiévsoránönkormányzatunkképviselő-testületetámogattaháromromafiataláltalánosiskolaitanulmányainak
folytatását.Ahárombagifiatalaz5.és6.osztálytelvégezte,idéna7.,illetvea8.osztálytkívánjákelvégezni.
Afiatalokabagiönkormányzatközmunkásai,ezértvizsgadíjukataTámasz-PontAlapítványnemtudjakifizetni.A
vizsgadíjösszege150000Ft.Képviselő-testületünkavizsgadíj kifizetését egyhangúlag jóváhagyta azzal a kikötéssel,
haavizsgaeredménytelenazérintettekavizsgadíjatkötelesekazönkormányzatnakvisszafizetni.

Tornacsarnoktetőszerkezeténekfelújítása

Meglazult az iskola területén található tornacsarnok tetőszerkezeténektrapézlemeze,mertazépítéskornemmegfelelően rögzítették, a szükséges minimum 4 csavar helyett
csupánegyetlen,nemisatetőszerkezettípusáhozelőírtcsavarthasználtak.Ezekacsavarokkilazultak,erősszélesetén
azegésztetőzörög,mozog,azaveszélyfenyeget,hogyegy
erősebbszélazegésztetőszerkezetetletépi,aminekpótlása
nagyon drága lenne. Képviselő-testületünk a nagyobb bajt
elkerülendőhatározatothozottatetőszerkezetmegjavítására, a munkálatokkal a HABAG Kft.-t bízta meg. A javítás
árát,382000Ft+áFAösszegetönkormányzatunkatornacsarnokbevételébőlkívánjafedezni.

Óvodaházirendjénekmódosítása

AziglicenapköziOtthonosÓvodaatörvényielőírásoknak
megfelelőenfelülvizsgáltaésmódosítottaházirendjét,amelyetképviselő-testületünkegyhangúlagjóváhagyott.

Iskolaibeszámoló

AzAranyJánosáltalánosiskolaésAlapfokúMűvészetoktatásiintézményelkészítettea2011/2012-estanévrőlszólóbeszámolóját.Abeszámolórészleteita6.oldalonolvashatják.
Abeszámolótaképviselő-testületegyhangúlagelfogadta.

Nyolcadrészhasznosítása

Sári Béla aRO-SZiARBETKft.ügyvezetője,akiszemélyesenisjelenvoltatestületiülésenazzalakérésselfordultaz
önkormányzathoz, hogy szeretne energianövényeket (energiafűzet)termelniazönkormányzattulajdonábanlévő,jelenlegaMEZŐBAGKft.-nek2014december31-ighasználatba
átadottnyolcadrészeken.AMEZŐBAGKft.nemfizetbérletidíjat,viszontafentivállalkozó25000Ftévesbérletidíjatfizetnehektáronként,ami861870Ftbevételtjelentene
azönkormányzatnak.Képviselő-testületünkúgyhatározott,
hogyazonnalihatállyalfelmondjaaMEZŐBAGKft.-velkötött használatbavételi megállapodást, és a nyolcadrészeket
bérbeadjaSáriBélavállalkozónak.

Urnáséskriptástemetkezésilehetőség
temetőnkben

Képviselő-testületünkegyhangúlagtámogattaaztajavaslatot,
hogytemetőnkbenkialakításrakerüljönurnafal,illetvelehetőséglegyenkriptáképítéséreis.Mindezatemetőrendezésévelisegyüttjár.Azurnafalépítéséttemetésivállalkozókivitelezi,cserébeazelső10évbevételeőtilleti.Urnafalaravata-
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lozóval szemben, illetve a gyermeksíroknál épülne, kripták
építésérepedigafősorvégénlennelehetőség.
Az ezzel kapcsolatosan önkormányzatunk 2011. december 31-ig átdolgozza a temető használatára vonatkozó rendeletét,amelybenrészletesenmeghatározzakriptaépítésselés
urnástemetkezésselkapcsolatosszabályokat.

Vasutasnap

A Vasutasok Szakszervezetének turai csoportja ismételten
megrendezi a Vasutasnapot, amelyen rendszeresen részt

vesznekbagiakis.Szabó Lajos elnökúrazeseménytámogatásátkérteönkormányzatunktól.
Azönkormányzatnehézanyagihelyzetemiattmégacivil szervezeteit sem tudta támogatni, így kérdésessé vált,
hogy idén a Vasutasnapra jut-e pénz. Tóth Gábor polgármester azt javasolta, hogy a fizetésének 10 százalékából,
amitacivilszervezetektámogatásáraajánlottfeljutassanak
ezeneseménytámogatásárais.Eztaképviselő-testületegyhangúlagtámogatta.
-kr-

ÚJPiACAZŐSTERMELŐKnEK
MegnyílT A FőVároS elSő MAgyAr TerMelőI PIAcA A KőbányAI lIgeT Téren
A vidékfejlesztési miniszter adta
át a vásárlóközönségnek a fővároselső,magyartermelőipiacátakőbányaiLigettéren.RégiproblémalátszikmegoldódniaLigettéripiacnyitásával, hiszen a magyar őstermelőktől
származótermékek–hanemishiánycikknek, de legalábbis – nehezen beszerezhető élelmiszereknek számítottak eddig Budapesten – mondta el

Konrád Istvánné, apiacotalapítóMagyarPiacSzövetkezetelnöke.
Fazekas Sándor megnyitó beszédébenkiemelteamagyaragrártermékek
értékeit.Apiacmegnyitásaismutatjaa
magyar őstermelők megújulási képességét– tettehozzá.Atárcaszabályozássaléspályázatokkalsegítiamagyar
mezőgazdasági termelők és feldolgozókpiacrajutását.

ALigetTériPiaconmindenárusa
MagyarPiacSzövetkezettagja.Aszövetkezet elnöke a megnyitón elmondta:a700négyzetméteresterületen23
üzlet kapott helyet. A kizárólag magyar gazdák által termelt és feldolgozotttermékeketárusítópiacahétmindennapjángarantáltanfrissélelmiszerekkelvárjaavásárlókat.
VM Sajtóiroda

B kistérségi hírek www.aszodikisterseg.hu

a többcélú társulás tanácsa szeptember 21-i ülésérõl
A Tanács először a Pedagógiai Szakszolgálat 2011/12-es tanévkezdéséhez kapcsolódóan a korai fejlesztés, a gyógytestnevelés és a logopédia óraszámát határozta meg, illetve tájékoztató hangzott el
az iskolapszichológusi ellátás fenntartására vonatkozó nyertes pályázatról.
A Tanács ezek után elfogadta a Társulás 2011. I. félévi pénzügyi beszámolóját, amely szerint a Társulás éves költségvetésének főösszege 150,3 millió Ft,
amelyből az állami költségvetésből származó normatív támogatás 104 millió Ft,
a társult önkormányzatok hozzájárulása
a közösen vállalt feladatokhoz 22 millió
Ft, az egyéb támogatásértékű bevétel
31,4 millió Ft. A bevételek és kiadások
teljesülése időarányos.
A befolyt bevételekből a Kartal –
Verseg közoktatási intézményfenntartó
társulás 9,2 millió, az Iklad – Domony
közoktatási intézményfenntartó társulás
4 millió, az aszódi székhelyű szociális és
gyermekjóléti intézményfenntartó társu-

lás 9,6 millió Ft-ot használhatott fel. A Pedagógiai Szakszolgálat a 9 településen ellátott nevelési tanácsadási, logopédiai,
gyógytestnevelési és korai fejlesztési feladatai kiadásainak összege 25,7 millió
Ft, a társult önkormányzatok egyéb közös közszolgáltatásaira a Társulás 16,9
millió Ft-ot fordított, segítve ezzel az önkormányzati feladatok ellátását.
A következőkben a 2008-ban elfogadott kistérségi Közoktatási Intézkedési
Terv módosított munkaanyagának elfogadására került sor, amely a települési és
intézményi adatgyűjtések után készült el.
Tájékoztató hangzott el a 2011. június 27. és 2011. augusztus 26. közötti időszakban megszervezett „Parlagfű elleni
védelem” közfoglalkoztatási programról. A
program keretében 45 fő napi 6 órás alkalmazására nyílt lehetőség a kistérség 6
településén, 8,5 millió forintos költségvetéssel, 8 millió forint pályázati támogatással. A teljes pénzügyi elszámolásra szeptember hónapban került sor. A két hónap

alatt közel 400 ezer
m2 területet sikerült
a parlagfűtől megtisztítani.
A Társulási Tanács áttekintette a Társulási megállapodás alapján a 2011. évi
költségvetési határozatban elfogadott
önkormányzati hozzájárulások teljesítését, a határidőre nem teljesítő 4 önkormányzat számára fizetési felszólítás küldése mellett döntött.
A Tanács határozott arról, hogy a
kistérség településeiről részletes információs anyag kerüljön fel a Társulás
honlapjára.
A Társulási Tanács üléseiről, a kistérségben zajló aktuális eseményekről és
pályázati lehetőségekről bővebben az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása honlapján olvashatnak (www.aszodikisterseg.hu).
dr. Kórós Tímea
kistérségi referens
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MáRiA-nAP
BAGOn
2011.szeptember10-énaPirosBagértEgyesület
megtartottaaszokásosMária-napiünnepségét
aDózsaGyörgyMűvelődésiHázban.
ElőszöraMáriákatköszöntöttükegygyönyörűverssel,aRégimagyaráldással,majdKarácsondi Mihály
plébánosúrmondtaelaMária-napigondolatait.
Aműsorelsőrészébenamagyarállamalapításmisztériumáról,valamintaSzentKoronaésMagyarországfelajánlásárólvoltszóSzentistvánkirályunkáltalSzűzMáriának,
amagyarok„Mennyeikirálynéjának”.

AkülönbözőforrásokSzentistvánkirályunkutolsószavaitígyörökítettékmeg:
„Ó, nennyeknek királné asszona, Istennek szent anyja
es ez világnak megéppöjtő /megépítő/ nemes asszona,
dicsőséges Szíz Mária! Te szentséges kezedben es oltalmad
alá adom es ajánlom anyaszentegyházat mind benne
való fejedelmekkel es lelki népekkel egyetembe, es ez
szegén országot mind benne való urakkal es szegénnyelbódoggal egyetemben, hogy te légy asszonok es oltalmok,
es ez én lelkömet a te szent markodba”. – (Érdy-kódex
1526.) AfelajánlásszövegétAntal Ádám mondtael.
Azótahazánk,ésaSzentKoronaalátartozóKárpátmedenceamagyaroknagyasszonya,SzűzMáriaoltalma
alattáll.Ennekazoltalombavetetthitnek,melyetamagyarságszívemélyén,évszázadokonátmegőrzött,ékesbizonyítékaiaMária-zászlók,aholfehérmezőtpirosészöld
farkasfogakszegélyeznek,ésközepébenMária,„Magyarország királynéja” látható, karjában a gyermek Jézussal.
Függetlenségiharcainkban,aholaszabadságértküzdöttek
hazánkfiai,ezazászlólobogottelőttükacsatákban.Ez
utánközösenelénekeltükalegszebbegyházihimnuszunkat,aBoldogasszonyAnyánkat.
Elmondtuk,hogySzentistvánkirályunkutánanehéz
időkbenújraésújraBoldogasszonyAnyánkoltalmábaajánlottákMagyarországotavezetőink.

Bereczki Betti csodálatosMária-énekekkelbűvölteela
közönséget.
Elhangzottegyrészletabbólazimából,melyet2007.augusztus15-énimádkoztakanagyboldogasszonyhoz,smelybenismételtenfelajánlottákországunkataSzűzMáriának.
EzutánabagiSzinkronnyugdíjasEgyesületRozmaring
vegyeskórusaénekeltMária-énekeket,majdegyszépMáriáhozszólóimakövetkezett.
Aműsorunkmásodikrészébenarrólamátraverebélyi
Szentkútrólbeszéltünk,ahol1100-banelőszörjelentmeg
aSzűzanyaegyverebélyipásztornémafiaelőtt,ésőmutattamegnekiaforrást,hogyaszomjátolthassaavizével.
Anémafiúazonnalmegtudottszólalni,ésazapjaacsodatétel után a két kezével mélyítette ki a gödröt, ahol a
bővízűforrásfakadt.
Acsodálatosgyógyulásokújraésújramegismétlődtek,
ezért1258-banaSzentkútazapostoliSzentszéktőlmárbúcsúsengedélytkapott,majdVerebPétererdélyivajda,Hunyadi János apja, Mátyás királyunk nagyapja a forrásnál
történtcsodásgyógyulásautánavölgybenutatvágatott,a
sziklákatáttörette,aforrásokvizénekárkotásatott.
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Fotó: Tóth Mihály

Boldogasszonyanyánk

Bereczki Bettitől gyönyörű éneket hallgathattunk
meg a szentkúti énekeskönyvből, azután megismerhettükaSzentkútésaközelébenfelépülttemplomtovábbi
sorsát, majd a Rozmaring vegyes kórus adott elő egy
szépszentkútiéneket.
AműsortTóth Gábor polgármesterúrbeszédezárta,
melybenfölvetetteafalulakóinak,hogyelkellenedönteniük,nemakarják-eazáltalánosiskolátátadniazegyháznak.
VégezetülFenyvesi Lászlóné mondottelegygyönyörű imát. Ez után a műsor vezetője, Antal Istvánné
meghívtaaPirosBagértEgyesületnevébenajelenlévőketegyfinomestebédre.
Reméljük,mindenkinektetszettaműsorunkésízlett
afinomételésital,sütemény,amivelmegkínáltukkedvesvendégeinket.
Baczoniné Felszeghy Katalin

1.Boldogasszonyanyánk
réginagypátrónánk,
Nagyínségbenlévén
ígyszólítmeghazánk:
Magyarországrólédeshazánkrólnefelejtkezzélel
szegénymagyarokról.
2.ÓAtyaistennekkedvesszépleánya
KrisztusJézusanyja
Szentlélekmátkája:
3.nyisdfelazegeket
sokkiáltásunkra,
anyaipalástod
fordítsdoltalmunkra!
Magyarországrólédeshazánkrólnefelejtkezzélel
szegénymagyarokról!
4.Kegyesszemeiddel
tekinsdmegnépedet
segísdmegáldással
Magyarnemzetedet.
5.Sírnakészokognak
árváknakszívei
hazánkpusztulásán
összetörtlelkei.
Magyarországrólédeshazánkrólnefelejtkezzélel
szegénymagyarokról!
6.Jézusfiadelőtt
hajtstérdetérettünk,
merthanemcselekszel
egylábigelveszünk!
7.Dícséretdicsőség
legyenazatyának
ateSzentfiadnak
sSzentlélekmátkádnak.
Magyarországrólédeshazánkrólnefelejtkezzélel
szegénymagyarokról.

összegyűltünk azon a szép szeptemberi napon,
hogy megünnepeljük égi édesanyánk név-, és születésnapját. Szűz Máriára bízta Szent István királyunk a magyar nemzetet és felajánlotta neki a
szent koronát is.
Tóth Gábor polgármester úr köszöntötte a
jelenlévőket. Beszédében kiemelte, hogy szeretné,
ha a falunkban működő iskola is egyházi iskola
lenne, és bízik abban, hogy Mária országa nem
veszik el. Hallhattuk Mátraverebély és Szentkút
tör ténetét, ahol Mária megjelent, közben elhangzott több szívet melengető Mária-ének.
A nyugdíjasklub vegyeskórusa műsorával színesítette az ünnepet.
Kívánom, hogy az Isten szeretete, fénye járja
át a szíveket!
Bálint Piroska
Koronaszentelés 2011. Bag

Fotó: Bálint Biroska
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iskolai hírek
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Megkezdõdötta2011/2012-estanév
Szeptember elsején 18 osztályban,összesen303tanulónkkezdtemegazévet.
w Fõ célkitûzésünk az alapkészségek, az
írás,olvasás,számolásfokozottelsajátíttatása.
Ahagyományosprogramokmegtartásamellettazosztályfõnökökhaviegyközösprogramotszerveznekaszabadidejükterhéreazosztályaiknak,hogyezáltalerõsítsékazosztályközösségeket.Péntekenkéntanapközisekklubnapközikeretébentartanakjátékos,képességfejlesztõfoglalkozásokatazalsósoknak.
w MûködikaDrámaésaKépzõmûvészetitagozatunk;ellátjukaSajátosnevelési
igényû tanulók nevelését, oktatását is. Továbbraisfolyikazangolnyelvoktatásamellettanémetnyelvoktatásais.Ezévszeptemberétõl Nagyné Bakti Zsófia helyett dr.
Süpekné Békési Ágnes tanítjaagyerekeket.
w Tanulóinkzeneiképzésétaziskolában Sima István tanár úr tartja kézben.
Furulyázni, illetve igény szerint gitározni

tanítjaagyerekeket.Továbbraisvanlehetõség a Podmaniczky Zeneiskola keretébenbõvíteniagyerekekzeneitudását.Ebbenazesetbenazeneiskolatanáraivalkell
felvenniakapcsolatot.
w A7.-8.-ostanulókECDLstartvizsgát tehetnek, melyre Kuthi Józsefné készítifelõket.
w ASzakszolgálattól– Aszódról– járki
alogopédusésapszichológusis.
w Vanlehetõségahittanulására,elsajátításárais.Karácsondi Mihály katolikusplébános, Barthos Gergely református lelkész és
Benedek Józsefné Ági nénineveliagyerekeketavallásos,erkölcsöséletre.
w Résztveszünkakistérségivetélkedõ
sorozatban,illetveakistérségegyébprogramjaiban. iskolánk idén is az úszóverseny megszervezését, lebonyolítását vállaltamagára.
w Kivesszük a részünket a kistérség
egyéb megmozdulásaiból is: nálunk került megrendezésre az Aszódi Kistérség

SzentMihálynap

Önkormányzatainak Többcélú Társulása
szervezésében az intézményvezetõk találkozója. Eszes Katalin irodavezetõasszony
Sni-s elõadásra kérte fel Tóthné TímárGeng Csilla Sni koordinátort. Törvényi
éspénzügyikérdésekrekerestükaválaszt
asajátosnevelésiigényûtanulókravonatkozóan.
w December31-igrésztveszünkaziskolatej programban, októbertõl pedig
szerzõdést kötöttünk a Pannonker-TÉSZ
Zrt-vel.AziskolaGyümölcsProgramkeretében az alsósok fognak gyümölcsöt
kapniheti4alkalommal.Mindkétprogramállamifinanszírozású,költségmentes.
w Október3-tólbeindulafelnõttoktatásaKontaktAlapítvánnyalegyüttmûködve.A7-8-osképzésbenelõreláthatólag18
felnõttfogrésztvenni.
w Felvettükakapcsolatotapolgárõrökkelésarendõrséggel,aziskolakörnyékét
fokozottanfogjákellenõrizni.
Szásziné Győri Éva

kéntmindengyerekkapottazügyességéértegytanítónénikáltal
készítettkönyvjelzőt.Afelsőtagozatosokaszokásoknakmegfelelőenamezeifutóversennyelkezdtek,aholakétnagykörlefutásánál
apedagógusokonkívülapolgárőrökésarendőrségmunkatársaiis
biztosítottákahelyszínt,hogyagyerekeknekseabalesetektől,sea
kutyáktól ne kelljen félnie. A legjobb futók ikladon a futóversenyenképviselikmajdiskolánkat.Afutásutánmétáztak(parasztbaseball)osztályonként,amiajátékotismerőknekésamostmegtanulóknakegyaránttetszett.Afelsősöknélisvoltgondolkodtatóés
kézművesfoglalkozásis.Készítettekkönyvjelzőt,voltszövegértési
feladat.Délutánravalamennyienkellemesenelfáradtak…
AzSnitagozatmostiskirándulássalegybekötöttbográcsolássalmúlattaazidőt.ilyenkormindentegyüttcsinálnak:kicipelika

IdénismegrendezésrekerültahagyományoknakmegfelelőenaSzentMihályNap.Különprogramotszerveztünkazalsó,afelsőésazSNItagozatunknak.
SzentMihályjelképehatalmaskardja,mellyellegyőzmindengonoszt,akaraterejehatalmas,mintahogyanőmagais.
Alsósaink a Fénykard című mese alapján minden akaraterejüket
latbavetvetettékpróbáraügyességüket.Kirándulnimentek,majd
azeddigiektőleltérően,nemazosztályokversenyeztekegymással,
hanem a gyerekeknek saját magukat kellett legyőzniük, próbára
tenniükakülönbözőakadályoksegítségével.
Volt lajhármászás, zsákban futás, célba dobás, mocsárjárás,
„gólyavisziafiát”,dekelletténekelniük,képdarabkáitösszeilleszteniük és sárkányra vadászniuk is… 10 percenként váltották a
helyszíneket, amiket kék zászlócskákkal jelöltünk. A nap zárása-

hozzávalókatésafelszerelést.Ahagyományosszerepekérvényesülnek:afiúkatüzelőrőlgondoskodnak,alányokazételtkészítik.
Miveleztaprogramotagyerekeknagyonszeretik,ilyenkormindenévbenmegjelennekacsapatmellettamárelballagottegykori
diákokis;ettőlazegészprogrammégcsaládiasabblesz.napiproblémák,vitáknélkülsikerülfoglalkozniatermészetvédelemmel,a
tájjal,atűzgyújtásszabályaival,amagunkutánirendrakással…
(Lejegyezte: Volterné Jamrik Éva, Szekeresné Fercsik Anna
és Gyetván Orsolya elmondása alapján.)
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Amivolt
– ésreméljük,
méglesz
Iskolánk két éven keresztül
részt vett a Marczibányi
Téri Dráma és Komplex
MûvészetiKözpontprojektjében, melyet egy Európai
Uniós pályázat segítségével
valósítottakmeg.
Aprojektkeretébenmegtartottfoglalkozásoknemegyszeri találkozások, hanem egy folyamat részei voltak. izgalmas,
sokszínû,agyerekekiskolánkívüli
neveléséhez nélkülözhetetlenül
fontos programokat nyújtottak.
Volt részünk kiscsoportos kompetencia-fejlesztésben,aholisazegymássalkommunikálnitudóemberek
szerepétgyakorolhattákagyerekek,
megtapasztalhatták a demokrácia
jelentését (vagyis érteni a mások
nyelvét),ademokratikusmagatartást(vagyismegtanulniamásiknézõpontjáraépülõ kommunikációt)
és a párbeszédet a konfliktusok
megoldására.
Különleges történeti játszóházakatélvezhettek,színházi,nevelésifoglalkozásokonvehettekrészt,és
a legnagyobbak júniusban egy
nyolc napos tábor során szereztek
életreszólóélménytaKerekasztal
SzínháziNevelésiKözpontmunkatársainakfoglalkozásain.
A gyerekek, fiatalok tanítása és
nevelésenemfejezõdikbeaziskolában,sõtizgalmasabbfolyamatokindulhatnakelonnankilépve.Aztgondoljuk,hogyszámukraazokalehetõségek, amikor találkoznak a mûvészetekkel a személyiségfejlõdésükre
meghatározóbefolyássalbírnak.
Köszönjük még egyszer a
„Marczinak” és munkatársainak a
lehetõséget,ésbízunkbenne,hogy
lesznekméghasonlójó,iskolánkívüliprogramjaiktanítványainknak.
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szolgáltató

Az utolsó kincs
A Tündérvölgy Bábszínház bemutatja Az uTolsó kincs című nagyparavános
zenés bábelőadását. időpont: október 17-én, hétfőn 15.30 óra.
Helyszín: Művelődési Ház, Bag. Jegyár: 600 Ft/fő.
A Tündérvölgy Bábszínház előadásaira bérletet is lehet vásárolni, ami három
előadást foglal magában: október 17. Az utolsó kincs; november 14.
A király új ruhája és december 12. A csillagszemű juhász.
A nagyparavános, zenés bábelőadások kezdési időpontja mind a három
alkalommal 15:30. A bérlet ára 1500 Ft/fő.
Érdeklődni 06/30-667-0471-es vagy a 06/30-266-5396-os telefonszámokon lehet.
Rendelés esetén a jegyeket, illetve bérleteket hétfőn de. 8 órától 14 óráig
és 19 órától 20 óráig, szerdán de. 8 órától 12 óráig, és pénteken de. 8 órától 14
óráig lehet átvenni a bagi Művelődési Házban.

Zumba

A zumba szó a zumbear igéből, kolumbiai szlengből ered.
Azt jelenti „gyorsan mozogni, és szórakozni”. A zumba a latin inspirációnak
engedve a csipő és törzs mozdulatait kötelezően beemeli a mozgásanyagba.
A zumbában nincs hosszan tartó koreográfia, amit meg kell jegyezni.
A zumba oktatás segítségével egy 60 perces alkalommal kb. 600 kalóriát égetsz
el. A zumba oktatás alatt nem csak a tested, hanem a lelked is felfrissül!
Hagyd otthon a mindennapok gondjait és gyere el zumba oktatásunkra!
időpont: minden hétfő 19 óra, Helyszín: Művelődési Ház bag ára: 1000 Ft/alkalom.
érdeklődni: 06/20-66 28 456 telefonon lehet

VárunK SzereTeTTel!

aVal

ami volt, ami lesz…

A tavalyihoz hasonlóan idén is emlékezzünk együtt Misi bácsira,
azaz iskolánk egykori igazgatójára Fodor Mihályra!
időpont: október 28., péntek 19 óra. Helyszín: Művelődési Ház, Bag
Mindenkit szeretettel várunk! Az emlékesten való részvétel ingyenes.

labdarúgás – felnõtt
Felnõtt tabella (október 4-én)
Hely csapat
m gy
1. nK Kinizsi Tl Fc
7
6
2. Alsónémedi Se
7
6
3. Verőce Se
7
5
4. Pilisi lK-legea
7
4
5. budakalászi MSe
7
3
6. Újlengyel DSe
7
3
7. Felsőpakony KSe
7
2
8. Hévízgyörki Sc
7
2
9. Tárnok KSK
7
2
10. bagi tc '96
7
2
11. Veresegyház VSK
7
2
12. gödöllői Sport Klub
7
2
13. Örkény Se
7
1
14. Sülysáp KSK
7
1
15. Kisnémedi
7
1
16. bugyi Se
7
0

d
1
1
1
2
2
1
4
3
3
2
2
1
2
1
0
2

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

lg kg
32
9
24 12
19
6
21
7
14 15
19 24
15 11
16 17
11 13
12 11
13 14
10 15
7 14
9 21
14 22
8 33

m: Mérkőzés, gy: győzött d: Döntetlen, V: Vereség, lg: lőtt gól
kg: kapott gól, gk: gólkülönbség, p: Pont

gk
23
12
13
14
-1
-5
4
-1
-2
1
-1
-5
-7
-12
-8
-25

p
19
19
16
14
11
10
10
9
9
8
8
7
5
4
3
2
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ezmegaz

Szüreti bál
Helyszín:
bagi
művelődési
ház

Hangulatfokozó:
Muharay
Elemér
Népi
Együttes

Zene:
Galga
Express
Band

Menü:
svédasztalos
disznótoros
vacsora

Időpont:
2011.
október 22.,
szombar
este 8 óra

Jegyek:
Csak elővételben
és korlátozott
számban!
Ára:
2000 Ft

tÓtH GÁBOR

orSzággyÛléSI KéPVISelő
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

ZeneovI!

minden Kedden

a megszokott helyen a bagi
általános iskolában 16 órától.
Horváth-Nagy Emese

BABA-mAmA kluB

idén õsszel is
Várja
az óvodába
még nem járó,
de a kortársak
közösségét
már igénylő
kisgyermekeket
Geizerné
Péli Melinda
és Antalóczyné
Kurucz Ágnes.

ket nk
e
g
é
ri
end me d
v
A
l)
lco lő ita
e
W
v öz !
(üd várja

Érdeklődni: kulturhazbag@gmail.com
Telefon: 06-20/40-17-711, 06-30/66-70-471
Rendelés esetén a jegyeket hétfőn 8–14 óráig
és 19–20 óráig, szerdán de. 8 órától 12 óráig, és
pénteken 8–14 óráig lehet átvenni a bagi művelődési házban.

q
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idõpont: minden hónap
második hétfője
első alkalom: október 10.
A foglalkozás 16:30-kor kezdődik.

Óvodainévadóünnepély
Közhírrététetik,
aMihály-napivásárelkezdődik.
IdegyűjjönBagfaluapraja-nagyja,
haazóvodásokatlátniakarja.
Leszittmóka,kacagás
„IgliceÓvoda”névadás.
Akiittlesz,hazanemenjen,
akieljön,velünkünnepeljen.

Szeretettel várjuk mai és régi óvodásainkat, szüleiket,
nagyszüleiket és minden kedves érdeklődőt,

2011. október hó 8. napján 10 órára.
a mihály-napi vásárba és az óvodai névadóra.

