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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja   

atartalomból

Önkormányzati hírek
áprilisban két alkalommal is
ülésezett Bag nagyközség
Önkormányzatának képviselő-
testülete.

/2–3.oldal

Nádudvari Anna Bagon
nádudvari Anna gödöllői írónő 
író-olvasó találkozóra érkezett 
a bagi általános iskolába a HBt
szervezésében.            

/8.oldal

Legyen az ön szívügye is
jótékonysági estet szerveztek 
az aszódi rendelőintézet javára 
a művelődési házban. Az est alkal -
mával 300 000 Ft gyűlt össze.

/12.oldal

ARAny mi nő sí tÉst KAp tAK 
gyeR meK szín ját szó inK 
április 21-én Fodor Éva vezetésével a
Fapihegyermekszínjátszókalsósésfelsős
csoportjai részt vettek a Weöres Sándor
Gyermekszínjátszó találkozón a tököli
művelődésiházban,ahonnankiválóered-
ménnyel tértek haza, mindkét csoport
aranyminősítéstkapott.

Reg gel nyolc kor in dult a csa pat bus  szal a
mű ve lő dé si ház elől, sok gyer me ket, fő leg a
ki seb be ket szü le ik is el kí sér ték a hos  szú,

egész na pos prog ram ra. A Kis Fa pi hék a 2-4.
osz tá lyo sok Ki lát ta? cím mel an gol gyer -
mek ver sek ből ös  sze ál lí tott mu lat sá gos elő -
adás sal ér kez tek, me lyet a né pes kö zön ség
nagy taps sal fo ga dott. Az elő adást Fo dor
Éva ren dez te, és a gye re kek fe gyel me zet ten
iga zi pro fi ként ad ták elő a so kat gya ko rolt
da ra bot. A tököliek kis ebéd del is meg ven -
dé gel ték a részt ve vő ket a mű ve lő dé si ház
szom széd sá gá ban lé vő ál ta lá nos is ko lá ban,
majd kö vet ke zett a dél utá ni prog ram.    

SzínjátSzótalálkozó2012– tököl

(folytatás 7. oldalon)
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azönkormányzathírEi

2012.április5-énés24-énbagnagyközségönkormányza-
tának képviselő-testülete ülést tartott. az alábbiakban
összefoglaljukakétüléstörténéseit.

Az ál ta lá nos is ko la fél évi be szá mo ló ja
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag el fo gad ta az Arany já nos
ál ta lá nos is ko la és mű vé szet ok ta tá si in téz mény igaz ga tó ja,
szásziné győ ri Éva ál tal a 2011/2012-es tan év el ső fél évé ről
ké szí tett  be szá mo ló ját. eb ből idé zünk:

Az Arany já nos ál ta lá nos is ko la és Alap fo kú mű vé szet ok -
ta tá si in téz mény 301 ta nu ló val (eb ből 3 ma gán ta nu ló) kezd te
meg az idei tan évet, és így is zár ta le az el ső fél évet, te hát idén
nem volt el ván dor lás, az az lét szám csök ke nés, mint a ko ráb bi
évek ben, őket 29 pe da gó gus ok tat ja, ne ve li.

15 nor mál ta go za tos, 3 gyógy pe da gó gi ai  osz tály, emel lett
3 nap kö zis és 1 ta nu ló szo bai cso port mű kö dik je len leg az
is ko lá ban. Csök kent az iga zo lat lan órák szá ma, eze ket az is -
ko la a fenn tar tó és a csa lá dok fe lé is je lez te. A so kat hi ány zó
ta nu lók szü le it be hí vat ta az is ko l, és tá jé ko zat ta őket a hi ány -
zá sok kö vet kez mé nye i ről.

Személyifeltételek
nagyné Bakti zsó fia he lyett dr. süpekné Bé ké si ág nes

zsu zsan na ta nít ja a né met nyel vet is ko lánk ban. Re ze li zsó fia
he lyett Cseh Krisz ti na vég zi he ti 24 órá ban az sni-s ta nu lók
fej lesz té sét.

tárgyifeltételek
Ké sik a ju bi le u mi ju tal mak és a túl óradí jak ki fi ze té se,

2012 ja nu ár já ban ugyan a nyug díj ba ment pe da gó gu sok ju bi -
le u mi ju tal ma i nak ki fi ze té se meg kez dő dött, de a töb bi még
vá rat ma gá ra. 

Az is ko la ka pu te le fon és ka me ra be sze re lé sét sze ret né
el ér ni, hogy a fe les le ges be jár ká lá so kat, il let ve a gye re kek idő
előt ti ha za me né sét meg aka dá lyoz has sa. 

A fej lesz tő tan te rem saj nos vi ze se dik, pe nészszag érez he -
tő, így itt nem tud az is ko la fog lal ko zást tar ta ni, mi nél előbb új
he lyet kell a fej lesz tő fog lal ko zá sok nak ta lál ni. 

Az eme le ti fiú mos dó ban cső tö rés volt, ezt a Habag Kft.
meg szün tet te, és fo lya ma to san vég zi a ja ví tá so kat. pá lyá za ti
pénz ből egy tan te rem ben pad cse rét ter vez nek.

oktató,nevelő,fejlesztőmunka
A ta nul má nyi mun ka ered mé nyes sé gét a ki tű nő ta nu lók

ma gas szá ma (41 fő) jel zi. Van nak is ko lán kí vü li fog lal ko zá sok
is: úszás, lab da rú gás, ké zi lab da, íjá szat, eCDL és fu ru lya
szak kör. A mű vé sze ti ta go za ton 54 fő ta nul, 18-an kép ző mű -
vé sze ti elő kép zőn, 36-an drá ma ta go za ton. A do hány zá si
ti la lom mi att a mos dók aj ta já ra ki ke rül tek a til tó táb lák, he lyi
bír ság ként 30 000 Ft bír sá got sza bott ki az is ko la. is ko la gyű -
lé sen az iskola vezetése fel hív ta a gye re kek fi gyel mét a ron -
gá lá sok kö vet kez mé nye i re, hogy ele jét lehessen venni an nak,
hogy a gye re kek ös  sze fir kál ják ha za fe lé me net a há zak ol da -
lát, be tö rik az üve ge ket.

apolgármesterihivatalalapítóokiratának,valamintaz
önkormányzatSzmSz-énekmódosítása
Beke And rea jegy ző as  szony az ülé sen el mond ta a leg fon -
to sabb vál toz ta tá so kat. A pol gár mes te ri hi va tal ala pí tó ok -
ira tá ból több szak fel adat el lá tá sá nak kö te le zett sé ge át ke rült
az ön kor mány zat hoz, ame lyet az új szmsz mel lék le te
tar tal maz. Az szmsz-t idő sze rű volt új, egy sé ges szer ke -
zet be fog lal ni, ami most meg tör tént. A vál to zá sok a kö vet -
ke zőek: az szmsz-ben rögzíteni kellett az új önkormányzati

törvény szerint, hogy az  al pol gár mes ter tisztségét tár sa -
dal mi meg bí za tá sban látja el, nem fő ál lás ban vég zi fel ada tát,
a ki sebb sé gi ön kor mány zat ren de let al ko tás ra te het ja vas -
la tot, pon to sí tot ta a ren de let a tar tós tá vol lét fo gal mát,
be ke rült a ren de let be, hogy az ön kor mány zat a he lyi ki sebb -
 sé gi ön kor mány zat szá má ra tár gyi fel té te le ket biz to sít.
Füg ge lék be ke rült a kép vi se lő-tes tü let név so ra, a szak fel ada -
 tok jegy zé ke, va la mint a bi zott sá gok tag ja i nak név so ra.

A mó do sí tá so kat a kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag el fo -
gad ta. 

A tisz te let dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló ren de let
mó do sí tá sa
A pest me gyei Kor mány hi va tal tör vé nyes sé gi ész re vé telt
tett a pol gár mes ter, ön kor mány za ti kép vi se lők és bi zott sá -
gi ta gok tisz te let dí já nak meg ál la pí tá sá ról szó ló ren de let
kap csán. 

e sze rint a pol gár mes ter és al pol gár mes ter il let mé nyé -
nek, il let ve tisz te let dí já nak ös  szeg sze rű sé gét ki kel lett ven ni
a ren de let ből, és be kel lett épí te ni a ren de let be a meg von ha -
tó tisz te let díj mér té két és ma xi má lis ide jét.  A mó do sí tást a
kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag el fo gad ta. 

Át ala kul tak az ön kor mány zat 
bi zott sá gai  
Ket té vált a szo ci á lis, egész ség ügyi és az ok ta tá si kul tu rá lis
bi zott ság. Az új bi zott sá gok tag jai:

Szociális,Egészségügyibizottság:
tábik Andrásné el nök
Var ga And rás tag
nagy tiborné kül sős tag

oktatási,kulturáliséssportbizottság:
Ba lázs já nos el nök
tábik Andrásné tag
Baczoniné Felszeghy Ka ta lin kül sős tag

Pénzügyi-Ellenőrző,gazdasági,vagyongazdálkodási
éstelepülésfejlesztésibizottság:

An tal ist ván Lászlóné el nök
Dr. Dé nes ta más tag
Var ga And rás tag
Ba lázs jánosné kül sős tag
sza bó jó zsef kül sős tag

La kos sá gi ké re lem
egy bagi la kos az zal a ké rés sel for dult az ön kor mány zat hoz,
hogy en ge délyt kér jen ah hoz, hogy a tu laj do ná ban lé vő, de a
te le pü lés ren de zé si terv sze rint zöld öve ze ti be so ro lá sú tel két
át so rol tat has sa la kó öve zet be. A tör vény úgy szól, hogyha
zöld öve ze ti te rü le tet von nak el, ak kor a fa lu má sik ré szén egy
má sik te rü le tet zöld öve zet té kell nyil vá ní ta ni. A tervező ja vas -
la ta sze rint ez az új zöld öve ze ti te rü let a mű ve lő dé si ház előt ti
tér le het ne. 

A kép vi se lő-tes tü let úgy fog lalt ál lást az ügy ben, hogy
hoz zá já rul az át so ro lás hoz, de csak ab ban az eset ben, ha az
új zöld öve ze ti te rü le tet is a ké rel me ző ajánl ja fel. ezt az ál lás -
fog la lást a kép vi se lő-tes tü let 4 igen sza va zat tal 2 tar tóz ko dás
mel lett fo gad ta el. 
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Szent Ist ván em lék mű fel ál lí tá sa
A pi ros Bagért egye sü let el nö ke, Deme ist ván az zal a ké -
rés sel for dult az ön kor mány zat hoz, hogy en ge dé lyez ze a
Ka pu jú lia és Ka pu La jos ál tal ter ve zett és ké szí tett szent
ist ván em lék mű fel ál lí tá sát a mű ve lő dé si ház előt ti park ban.
Az em lék mű fém ből ké szült 3,5 m ma gas. Az em lék mű
fel ál lí tá sá val já ró min den költ sé get az egye sü let fe de zi. A
kép vi se lő-tes tü let az em lék mű fel ál lí tá sá hoz egy han gú lag
hoz zá já rult.

Hő szi vat  tyús rend szer – ener ge ti kai pá lyá zat
Az áp ri lis 5-i ülé sen je len volt Krnács pé ter az ÉsK ter ve -
ző iro da Kft. kép vi se le té ben, aki tá jé koz tat ta a tes tü le tet a
hő szi vat  tyús fű té si rend szer be ve ze té sé vel kap cso la tos
kér dé sek ről. A rend szer ki épí té sét az ön kor mány zat pá lyá zat
út ján kí ván ja elő te rem te ni, ezért a tes tü let ha tá ro za tá ban
meg bíz ta a pol gár mes ter urat, hogy szer ző dést kös sön a fen ti
Kft.-vel, amely a pá lyá za tot elő ké szí ti, il let ve az ener ge ti kai
ta nú sít vá nyo kat el ké szí ti brut tó 2 760 980 Ft ös  szeg el le né ben.
A ha tá ro za tot 4 igen sza va zat tal 2 tar tóz ko dás mel lett fo gad -
ta el a tes tü let. 

Víziközmű szol gál ta tás át ala kí tá sa
Új tör vé nyi sza bá lyo zás lé pett élet be a viziközművek mű kö dé -
sé vel kap cso la to san. Az ivó víz nem ze ti kincs, a kor mány szán -
dé ka, hogy az ivó víz bá zis több sé gi ál la mi (ön kor mány za ti) tu -
laj don ba ke rül jön, ezért meg kez dő dött az Észak-ke let pest
me gyé ben ta lál ha tó 26 víziközmű ös  sze vo ná sa. Az átalakítás
során az Észak-kelet pest megyei Víziközmű együttműködési
szándékát kiterjeszti a galga menti Víziközmű Kft. monor és
Dabas városokkal és térségeikkel kötendő együttműködésre.

A kép vi se lő tes tü let fel ha tal maz ta tóth gá bor pol gár mes -
ter urat, hogy az egye sü lé si tár gya lá so kon kép vi sel je a szó ban
for gó víziközművek ér de ke it.

Münch ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. 
meg bí zá sa
A mű ve lő dé si ház aka dály men te sí té sé vel kap cso lat ban a
kép vi se lő-tes tü let a to váb bi ak ban is a münch Ke res ke del mi
és szol gál ta tó Bt. kép vi se le té ben szivi Or so lyát bíz ta meg
a pá lyá zat tel jes kö rű le bo nyo lí tá sá val. 

A meg bí zás 2012. áp ri lis 01-től 2012. ok tó ber 31.-ig szól.
Dí ja 70.000.- Ft+áFA/hó, me lyet az ön kor mány zat a pá lyá za -
tok költ sé gé re tar ta lék ba he lye zett költ ség ve té si elő írá sá ból
biz to sít ja.

gáz szol gál ta tá si szü net Bagon       
tá jé koz tat juk a tisz telt la kos sá got, hogy a zsámbok 2 át -
adó ál lo más kar ban tar tá si mun ká la tai mi att 2012.07.17.
08:00órától12:00óráig településünkönagázszolgálta-
tásszünetelnifog.A tigáz zrt. ké ri, hogy a gáz szol gál ta tá -
si szü net ide jé re afőelzárótszíveskedjenekzártállapotban
tartani. 

A kar ban tar tá si mun kák mi at ti gáz szol gál ta tá si szü ne -
tért a tigáz zrt. el né zést kér! 

- kr -

FehérViktorfotográfus„lányokküzdElmEÉSörömE” címűkiállításaGödöllőn
aművészetekházábantekinthetőmeg.akiállítástmegnyitjadr.ökrösCsabaaváci
nkSEkézilabdacsapatánakvezetőedzője.amEGnyitóidőPontja:2012május17.
(csütörtök),18óra.atárlatjúnius10-igmindennap9–21óráiglátogatható.

Meghívó!

A bagi pol gár őr ség be szá mo ló ja a 2011. évi 
te vé keny sé gé ről 
polgárőrség egész évben 2721 órát teljesített szol gálatban,
ebből a rendőrséggel 530 órát teljesítettünk. A ren dőr ség kérte
a polgárőrség segítségét a nappali és az éjszakai szol gálatuk
teljesítésére. A polgárőrség átlagban napi 4 órás szolgálatot
teljesít 2 főval, de van mikor hárman-négyen vannak szolgálat-
ban. Lada niva HiK-301-es rend számú autónkkal teljesítjük a
szolgálatot. ezzel a gépkocsival a 2011-es évben 7986 kilo-
métert tettünk meg.

Februárban az általános iskola megtartotta a farsangi
ren dezvényét a művelődési házban, itt a rend és a biztonság
fe lü gyeletére 3 polgárőrünk tartott szolgálatot.

március elején a rendőrséggel közös akcióban 3 polgár -
őrünk vett részt, ez az akció kiterjedt Bagtól indulva tu ráig a
fatolvajok ellen.

március 15-én a fáklyás felvonuláson 6 polgárőrünk bizt o -
 sította a menet biztonságát.

áprilisban a Drogmentes magyarországért mozgalom fu -
tá sát biztosítottuk 3 fővel.

júniusban az iskola ballagását biztosítottuk 4 fővel.
júliusban megrendezett Falunapon 2 nap szolgálatot tel -

je sítettünk 8 fővel. erre a rendezvényre a környező tele pü -
lések polgárőreitől segítséget kaptunk.

Az Opsz felkérésére a Hungaroringen 4 nap nappali és
éjszakai szolgálatot teljesítettünk 13 fővel.

Augusztusban a hévízgyörki polgárőrök felkérésére a Fá -
sy mulató rendezvényén 4 fővel adtunk szolgálatot.

Augusztusban a katolikus templomban a szent korona
másolatának  szentelési ünnepélyét, majd a művelődési
házba való átszállítását biztosítottuk 4 fővel.

szeptemberben turai polgárőrök felkérésére a turai fő tér
avatóján 6 polgárőrünk teljesített szolgálatot.

szeptemberben az általános iskola szüreti felvonulását
biztosítottuk 6 fővel, a felvonulás után a művelődési házban
tartott bál ideje alatt az autók biztonságára felügyeltünk.

Októberben egy óvodai rendezvényt biztosítottunk 4 fővel.
Október végén a rendőrséggel vettünk részt a környező

települések temetői bejárásán 6 fővel.
Október 30-31-én és november 1-jén a temető és

környékén par ko  ló autók biztonságának felügyeletében vet-
tünk részt 12 fővel.

november 25-én megtartott polgárőr jótékonysági bálon
turai polgárőrök segítségét kértük a parkoló autók felügyelésére.

December elején a bagi búcsú biztonságáért 8 fő felelt.
Decemberben Bag falu közmeghallgatásán 4 fő felügyelt

a művelődési ház körül parkoló autókra.
egész évben a művelődési házban történő rendez vé -

nyeken a vendégek járműveinek biztonságát felügyeltük.
Az Aszódi Rendőrőrs felkérésére az év minden napján ren-

delkezésére álltunk és a jövőben is rendelkezésükre fogunk
állni. A jövőben Bag község területén bármely rendezvény biz-
tosítását vállaljuk. Bag község te rü le tén – a törvény adta
lehetőségek között – a jövőben is mindent megteszünk a
közbiztonságért.                           mezőfi Ferenc

Bag polgárőrség egyesület elnöke
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Bozsó zol tán a gö döl lői Rend őr-fő ka pi tány ság ve ze tő je el -
küld te ön kor mány za tunk nak a rend őr ség 2011. évi mun -
ká já ról ké szült be szá mo lót, és sze mé lye sen is részt vett az
áp ri lis 5-i ülé sen. el mond ta, hogy a gö döl lői Rend őr-fő ka -
pi tány ság lét szá ma 81 fő vel bő vült, je len leg 29 kör ze ti
meg bí zot ti hely van, ami ből 27-et töl te nek be. A kör ze ti
meg bí zot ti lét szá mot 41 fő re kí ván ják nö vel ni, hogy olyan
te le pü lé se ken is le gyen ál lan dó je len lét, ahol a la kos ság
biz ton ság ér ze te nem meg fe le lő. Bozsó zol tán hoz zá tet te,
hogy Bag hí re ros  szabb, mint ami lyen a va ló sá gos hely zet.

A bűn cse lek mé nyek szá ma csök kent,  még úgy is, hogy új
rend őr sé gi sta tisz ti kai rend szert ve zet tek be, ami sze rint
egy pénz tár ca lo pás több bűn cse lek mény ként ke rül a sta -
tisz ti ká ba, ab ban az eset ben, ha ab ban pénz, ira tok és
egye bek is vol tak. Va la men  nyi ér ték el tű né sét kü lön köny -
ve li ez az új sta tisz ti ka. 210 al ka lom mal volt rend őri ki szál -
lás Bagon ku tyás, lo vas rend őr rel meg erő sít ve, ilyen kor
10-12 fő rend őr volt je len a fa lu ban.

most lás suk a rend őr ség 2011. évi Bagra vo nat ko zó
sta tisz ti kai ada ta it. 

rEndőrSÉGibESzámoló2011.

közlekedésibalesetek:
Bagon 3 kön  nyű sé rü lés sel já ró bal eset tör tént. Az Aszó di rend őr őrs te rü le tén 2011-ben 61 na pon 

mű kö dött se bes ség mé rő ké szü lék 117 üzem órát, és ös  sze sen 329 in téz ke dés tör tént.

Az Aszó di Rend őr őrs il le té kes sé gi te rü le tén el kö ve tett
bűn cse lek mé nyek ala ku lá sa 2011-ben:

település bűncselekmények bűncselekmények
száma száma/1000fő

Aszód 322 53,96
Bag 235 60,7
Domony 62 30,02
galgahévíz 81 31,7
Hévízgyörk 63 20,7
iklad 40 18,26
Kartal 96 16,45
tura 265 32,55
Verseg 41 28,19

Az Aszó di Rend őr őrs köz rend vé del mi 
sta tisz ti ká já nak ala ku lá sa 2011-ben:

2010 2011

el fo gá sok 120 85

elő ál lí tá sok 161 100

sza bály sér té si fel je len tés 2027 468

bün te tő fel je len tés 222 251

hely szí ni bír ság 1283 1103

helyszínibírságösszege(Ft) 6321000 5654000

Fo
tó

: L
.z

S.

aGödöllőirendőr-főkapitányság2012.április20-án9és15
óraközöttnyíltnapottartott,amelyreelsősorbanazóvodás,
iskoláskorúgyermekeketvárták,dealakosságegészének
nyitvaálltakakapuk.

A ren dez vény cél ja a rend őr ség mun ká já nak be mu ta tá sán
kí vül, a bűn meg elő zés és az ál do zat vé de lem volt. ter mé -
sze te sen a lát vá nyos be mu ta tók kal a rend őri hi va tás hoz,
ké sőb bi pá lya vá lasz tás hoz is se gít sé get nyúj tot tak a prog -
ra mok.

Az ide látogató 400 gyer me k ta lál koz hatott a rend őrök kel,
bi zal mon ala pu ló is me ret sé gek kö tőd tek.

A gye re kek KResz-tesz ten mér het ték le mennyi re is me -
rik a ke rék pá ros ok ra és a gya lo go sok ra vo nat ko zó köz le ke dé -
si sza bá lyo kat. A bűn ügyi-tech ni kai be mu ta tón ujj nyo ma tot
rög zí tet tek és a hely szí ne ken tör té nő nyom ke re sés és rög zí -
tés rej tel me i be te kint het tek be az ér dek lő dők.

Az elő ál lí tó he lyi sé gek be tör tént sé ta köz ben át érez het ték
a sza bad ság tól meg fosz tott em ber hely ze tét.

ter mé sze te sen a nap egyik leg nép sze rűbb prog ram ja a
fegy ver- és kény sze rí tőesz köz be mu ta tó volt. itt a na pi szol -
gá lat ban hasz nált fel sze re lé sen kí vül a csa pat erő be ve té si
esz kö ze it, pro tek to ro kat is lát hat tak a lá to ga tók.

Az if jabb kor osz tály ked ven cei az ál la tok vol tak. Lo vas és
ku tyás be mu ta tók is szó ra koz tat ták a gye re ke ket. 

Egész nap szólt a sziréna…
Fo lya ma tos lá to ga tott ság volt a jár mű vek ki ál lí tá sán is, hi -
szen a gye re kek a jár őr au tó ba be ül ve és a rend őr mo to ron
min den le het sé ges tech ni kai esz közt ki pró bál tak. 

„eu el nök ség gö döl lőn – gyer mek szem mel” cí mű rajz pá -
lyá zat ered mény hir de té se és a ki ál lí tás re me kül be mu tat ta,
mit is je len tett a gyer me kek nek a kon fe ren cia.

A dí ja zott gyer me kek ér té kes könyv utal vá nyok kal és bal -
esetmeg elő zé ssel kapcsolatos aján dé kok kal tér tek ha za.

Az is ko lá sok íze lí tőt kap tak a rend őr ség fel ada ta i ból,
mun ká já ról, a rend őri hi va tás ról.                                     L.zs.

Köz biz ton sá gi nap a gö döl lői Rend őr -főka pi tány sá gon
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akistérségitársulásfeladata–aközszolgáltatásokszerve-
zésemellett–atársulttelepülésekösszehangoltfejlesztése,
közösterületfejlesztésiprogramokkialakításaésfejlesztések
megvalósítása.aközoktatásiésszociálisfeladatokmellett
ellátja a kistérség területének összehangolt fejlesztésére
vonatkozófejlesztésitervek,programok,pályázatokkészí-
tését,fejlesztését,megvalósítását,valamintatelepülésfej-
lesztésitevékenységösszehangolását.

A galga-völgyi kis tér ség ben 38 ezer em ber él, a tár su lás 9 te -
le pü lé sén – Aszód, Bag, Domony, galgahévíz, Hévízgyörk, iklad,
Kartal, tura, Verseg. Az Aszó don meg tar tott ülé sen részt vett
szűcs La jos, a pest me gyei Ön kor mány zat el nö ke; hogy sze mé -
lye sen tá jé koz tas sa a te le pü lé si ve ze tő it a te rü let fej lesz tés ben
vár ha tó vál to zá sok ról, a me gyei ön kor mány zat el kép ze lé se i ről,
a jö vő be ni együtt mű kö dés le het sé ges te rü le te i ről. 

pest me gye Ön kor mány za tá nak el nö ke ki emel te, hogy a
te rü let fej lesz tést érin tő egyik leg fon to sabb vál to zás vár ha tó an
az lesz, hogy a pro jekt ala pú fi nan szí ro zás he lyé re prog ram -
ala pú fi nan szí ro zás lép, és ez min den ed di gi nél job ban ki -
eme li majd az együtt mű kö dés je len tő sé gét, il let ve a kö zös
dön té sek sze re pét. Az új rend szer ben ugyan is a ter ve zé si fo -
lya mat a te le pü lé se ken kez dő dik, majd a te rü let ren de zés sel
kap cso la tos el kép ze lé se ket a kis tér sé gi tár su lá sok egyez te -
tik, köz ve tít ve az össz hang ba ho zott ter ve ket a me gyei ön kor -
mány zat fe lé; ez után a me gyék szint jén ké szül el az a ko he -
rens terv, amit a me gyei ön kor mány zat ok át ad nak a nem ze ti
terv hi va tal nak. A vál to zás igen je len tős el moz du lást je lent a
te kin tet ben, hogy a fej lesz té si prog ra mok évek re és rész le te -
sen meg ha tá roz zák majd a te rü let fej lesz tés irá nyát és rész le -
tes tar tal mát, szem ben a je len le gi pá lyá za ti rend szer rel,
amely nek eset le ges sé ge a kö zös sé gek és a vál lal ko zá sok
szá má ra nem szol gált irány tű ként, a te le pü lé sek kö zöt ti stra -
té gi ai part ner sé get pe dig – egy-egy ki vé tel től el te kint ve – for -
má lis sá tet te. „A vál to zás cél ja, hogy a te le pü lé sek pon tos in -
for má ci ók kal ren del kez ze nek ar ról, hogy a tér sé gük ben és
más te le pü lé se ken mi lyen fej lesz té sek és be ru há zá sok tör -

tén nek” – mond ta dr. szűcs La jos, aki kü lön is hang sú lyoz ta a
me gyei ön kor mány zat ok je len tő sé gét a ko or di ná ci ó ban, il let -
ve az olyan ga ran ci á lis meg ol dá so kban, mint pél dá ul, hogy a
jö vő ben az or szág gyű lés ál tal el fo ga dott költ ség ve tés a te le -
pü lé si szin tek re le bon tott be ru há zá so kat és azok for rá sa it té -
te le sen is tar tal maz ni fog ja.

A meg be szé lé sen szó esett ar ról, hogy a meg szűnt Bu da -
pes ti Agg lo me rá ci ós Fej lesz té si ta nács (BAFt) fel ada tit át vet -
te a me gyei ön kor mány zat. A BAFt ál tal üze mel te tett te rü le ti
in for má ci ós Rend szer a me gyei ön kor mány zat ál tal nyúj tott
szol gál ta tá sok egyi ke le het, amennyi ben ren de ző dik a rend -
szer üze mel te té sé nek kér dé se. szűcs La jos be szélt az eu ró -
pai unió 2014-ben kez dő dő költ ség ve té si cik lu sá ra va ló fel ké -
szü lés ről, a já rá si rend szer ki ala kí tá sá ról, a Bu da pest és pest
me gye kö zöt ti vi szony ról, a for rás meg osz tás sal kap cso la tos
cé lok ról, a ré gi ók meg szűn te té sé ről. Ahogy sztán ist ván, a tár -
su lás el nö ke, Aszód pol gár mes tere fo gal ma zott: a kis tér sé gi
pol gár mes te rek cél ja a meg vál to zó fel ada tok után is egy lesz:
a galga-völgyét mi nél él he tőb bé ten ni az itt élők szá má ra.

www.pestmegye.hu

Ülé se zett az Aszó di Kis tér sé gi tár su lás

Nepomuki Szent János
lekerült talapzatáról
mentsükmeganepomuki Szent
jánosszobrot!

sajnos a bagi nepomuki szent
jános szobor állapota indokolta a
helyéről való bontását. A műem -
lék  védelmi Hivatal engedélyével a
szobrot zárt helyre szállítottuk,
ahol védve van a további károso -
dástól. 

megmentésért és vissza állí tá -
sáért a szobor sorsát szívén viselő
emberek támogatását, ado mányát
várja az önkormányzat.
Számlaszám:5540019411053930

Benedek miklós
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atöbbCÉlútárSuláStanáCSamárCiuS28-iülÉSÉről

A tár su lá si ta nács már ci u si ülé sén az el múlt évi szak  mai
mun káját ér té kel te: be szá mo lót hall ga tott meg a mun ka- és
tűz vé del mi te vé keny ség ről, a köz ok ta tá si és a szo ci á lis és
gyer mek jó lé ti fel ada to kat el lá tó in téz mény fenn tar tó tár su lá -
sok szá má ra át adott ki egé szí tő nor ma tív tá mo ga tá sok fel -
hasz ná lá sá ról, va la mint meg vi tat ta a tár su lás ban el lá tott fel -
ada tok ered mé nye it. A tár su lá si ta nács 2011-ben 9 mun ka terv
sze rin ti és 3 so ron kí vü li ülést tar tott, 72 írás be li elő ter jesz tés
alap ján 80 na pi ren det tár gyalt, 110 ha tá ro za tot ho zott: A nyil vá -
nos ság biz to sí tá sa ér de ké ben a tár su lás és költ ség ve té si szer -
vei va la mennyi do ku men tu ma a www. aszodikisterseg.hu hon la -
pon hoz zá fér he tő, a ta nács ál tal tár gyalt elő ter jesz té sek kel és
ha tá ro za tok kal egye tem ben. A tár su lás 2011-ben fe lül vizs gál ta,
és a tár sult ön kor mány zat ok el fo gad ták a Kis tér sé gi köz ok ta tá si
in téz ke dé si ter vet, meg tör tént az adat gyűj tés a szo ci á lis szol gál -
ta tás ter ve zé si kon cep ció ak tu a li zá lá sá hoz.

A tár su lás szer ve ző te vé keny sé gé vel tá mo gat ja a több cé lú
tár su lás ke re te in be lül lét re jött köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó
tár su lá so kat:
w Kartal – Verseg köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó tár su lás

(óvo da, ál ta lá nos is ko la)
w iklad – Domony köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó tár su lás (ál -

ta lá nos is ko la).
A közoktatásiszakszolgálatifeladatterén a tár su lás szak -

szol gá la ti el lá tást biz to sít a több cé lú tár su lás ban részt ve vő ön -
kor mány zat ok te rü le tén élő 0-18 éves ko rú gyer me kek szá má ra,
így kü lö nö sen: ne ve lé si ta nács adást, is ko la pszi cho ló gu si el lá tást,
pá lya vá lasz tá si ta nács adást, lo go pé di ai el lá tást, egyes te le pü lé -
sek te rü le tén (Aszód, tura) gyógy-test ne ve lést, ko rai fej lesz tést. A
ne ve lé si ta nács adás ban az el lá tot tak szá ma éves szin ten össze -
sen 1470 fő, az idő rá for dí tás 3896 óra: a szol gál ta tást leg töb ben
Aszód ról (278 fő) és Bagról (210 fő) vet ték igény be.

A lo go pé du sok össze sen 1515 fő szá má ra nyúj tot tak el lá tást,
4450 órá ban.

gyógy-test ne ve lés ben 451 fő vett részt, ko rai fej lesz tés ben 15
fő ré sze sült.

a pedagógiai szakmai szolgáltatások szer ve zé se tér sé gi
ko or di ná ci ó ban va ló sul meg, se gít ve az ön kor mány zat ok és ok ta -
tá si in téz mé nyek tan ügy-igaz ga tá si te vé keny sé gét, ezen be lül az
ön kor mány za ti (fenn tar tói) és in téz mé nyi tan ügy-igaz ga tá si fel -
ada tok se gí té se a köz ok ta tá si tör vény ren del ke zé se i nek meg fe le -
lő en, va la mint az in téz mé nyi pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tá sok
rend sze ré nek kis tér sé gi szin tű össze han go lá sa – Kartal ki vé te lé vel.

a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok el lá tá sa in téz -
mény fenn tar tó tár su lás út ján tör té nik: gyer mek jó lé ti fel adat, csa -
lád se gí tés, há zi se gít ség nyúj tás, idő sek nap pa li el lá tá sa (Kis tér -
sé gi gon do zá si Köz pont, Aszód).

A tár su lás, va la mint a tár sult ön kor mány zat ok és in téz mé -
nye ik bel ső el len őr zé si te vé keny sé gé nek meg szer ve zé se a
193/2003. (Xi. 26.) Korm. ren de let ben fog lal tak nak meg fe le lő en
tör tént (2011-ben 7 ön kor mány zat és a tár su lás, össze sen 28
költ ség ve té si szerv). A fel ada tot a tár su lás mun ka szer ve ze te lát -
ja el szol gál ta tás vá sár lás sal. A bel ső el len őr zés 230 el len őr zé si
na pon 24 el len őr zést vég zett.

A kö zös munkavédelmifeladat-ellátáshoz 2011-ben csat la -
ko zott Hévízgyörk, a kép vi se lő-tes tü let dön té se alap ján pe dig ki -
lé pett a kö zös fel adat-el lá tás ból Kartal és Verseg, így 6 ön kor -
mány zat rész vé te lé vel szer vez tük a fel ada tot.

2011-ben a tár su lás a tár su lá sok nak ki írt cél pá lyá za to kon
vett részt: is ko la pszi cho ló gu si el lá tás biz to sí tá sá hoz a pe da gó gi ai
szak szol gá lat 2 mil lió Ft-ot ka pott, a köz mun ka-pá lyá zat ke re té -
ben 2 hó na pon ke resz tül 6 te le pü lé sen 45 főt fog lal koz tattak. A pá -
lyá za ti tá mo ga tás 8 mil lió Ft, az ön kor mány zat ok hoz zá já ru lá sa
540 ezer Ft.

azaszódikistérségönkormányzatainaktöbbcélútársulása
2011.évi feladat-ellátásánakösszesbevétele150906ezerFt,

ebből79% kül ső for rás (nor ma tív tá mo ga tás, pá -
lyá za ti for rás), a be vé te lek 11%-a szár ma zik az ön -
kor mány zat ok fel adat-el lá tá si hoz zá já ru lá sá ból, 6% pe dig sa ját
be vé tel.

A 19 155 ezer Ft-os ki egé szí tő nor ma tí va le he tő vé te szi a kö -
zö sen el lá tott szo ci á lis és gyer mek jó lé ti fel ada tok ön kor mány za ti
hoz zá já ru lás nél kü li szer ve zé sét. ugyan csak ki emelt össze gű ki -
egé szí tő tá mo ga tás hoz jut a két köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó
tár su lás: Kartal-Verseg több mint 17 733 ezer Ft, iklad-Domony
pe dig 8 011 ezer Ft ki egé szí tő fi nan szí ro zás ban ré sze sül a több -
cé lú tár su lá son ke resz tül.

Az ön kor mány zat ok szá má ra a kis tér sé gi együtt mű kö dés
alap ján igény be ve he tő ál la mi tá mo ga tás nyúj tot ta pénz ügyi több -
let for rá sok: Aszód 15,5 mil lió Ft, bag7,3millióFt, Domony 2,5
mil lió Ft, galgahévíz 6 mil lió, Hévízgyörk 5,1 mil lió Ft, iklad 11,2
mil lió Ft, Kartal 20,6 mil lió Ft, tura 13 mil lió Ft, Verseg 8 mil lió Ft.
A több cé lú kis tér sé gi tár su lás ré vén ma ga sabb szín vo na lú köz -
szol gál ta tás ok nyújt ha tók, a ren del ke zés re ál ló erő for rás ok ha té -
ko nyab ban hasz nál ha tó ak fel, így az együtt mű kö dés ben részt -
ve vő te le pü lé sek szá má ra a tár su lá si együtt mű kö dés mind sza-
k mai, mind pénz ügyi ér te lem ben elő nyök kel járt 2011-ben. 

eszes Ka ta lin iro da ve ze tő

atöbbCÉlútárSuláStanáCSaáPriliS18-iülÉSÉről
A tár su lá si ta nács áp ri li si ülé sé nek ven dé ge volt dr. szűcs La jos,
pest me gye Köz gyű lés ének el nö ke. A na pi rend előt ti kon zul tá ció
so rán a kis tér ség pol gár mes te rei tá jé ko zód tak a te rü let fej lesz -
tés ben vár ha tó vál to zá sok ról, a me gyei ön kor mány zat el kép ze lé -
se i ről és a jö vő be li együtt mű kö dés le het sé ges te rü le te i ről. 

A na pi ren di pon tok kö zül a ta nács el ső ként az Aszó di Kis tér sé -
gi iro dá nál és a pe da gó gi ai szak szol gá lat nál 2011. évi ben vég zett
bel ső el len őr zé si fel adat-el lá tás ról hall ga tott meg be szá mo lót.

A tár su lá si ta nács el fo gad ta az Aszó di Kis tér ség Ön kor mány za -
ta i nak több cé lú tár su lá sa 2011. évi költ ség ve té si be szá mo ló ját,
amely tar tal maz za a tár su lá si meg ál la po dás ban rög zí tett kö zös fel -
adat-el lá tás ra vo nat ko zó fő pénz ügyi ada to kat. 

A tár su lás köz ok ta tás-szer ve zői és pe da gó gi ai szak szol gá la -
ti, pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tá si, szo ci á lis és gye rek jó lé ti
alap szol gál ta tá si, bel ső el len őr zé si, mun ka- és tűz vé del mi, va la -
mint te rü let fej lesz té si fel ada tok kis tér sé gi szin tű el lá tá sát vé gez -
te 2011. évi mű kö dé se so rán, a tár sult ön kor mány zat ok ál tal igé -
nyelt for má ban és tar ta lom mal.

A tár su lás 2011. évi be vé te le i nek össze ge 151 mil lió Ft, mely
tar tal maz za a költ ség ve té si tör vény ál tal a kö zö sen vál lalt fel ada -
tok el lá tá sá ra biz to sí tott nor ma tív hoz zá já ru lást és a köz pon to sí -
tott elő i rány za to kat 109 mil lió Ft összeg ben, va la mint a pá lyá za ti
és egyéb tá mo ga tá so kat. 

A tár su lás költ ség ve tés ében 11% az ön kor mány za ti for rás ará -
nya: a tár sult ön kor mány zat ok az ál ta luk igé nyelt szol gál ta tá sok
ará nyá ban tel je sí tet tek hoz zá já ru lást, össze sen 17 mil lió Ft összeg -
ben. Az ön kor mány zat ok a pénz esz kö zö ket lo go pé di ai, gyógy-test -
ne ve lé si el lá tás ra (5,3 mil lió Ft), ne ve lé si ta nács adás ra (6,7 mil lió
Ft), pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tá sok ra (1,6 mil lió Ft), tv fel vé tel re
(0,5 mil lió Ft), mun ka vé del mi fel adat ra (2,5 mil lió Ft), és a köz mun -
ka-prog ram ön ré sze ként (0,5 mil lió Ft) biz to sí tot ták a tár su lás szá -
má ra. A bel ső el len őr zé si fel adat-el lá tás csak nor ma tív tá mo ga tás -
ból va ló sult meg, ön kor mány za ti for rást nem igé nyelt.

A tel je sí tett ki adá sok össze sen 137 mil lió fo rin tot tet tek ki.
en nek 2/3-át a tár su lás a sa ját in téz mé nyek ál ta li fel adat szer ve -
zés re for dí tot ta, 1/3-a pe dig az ön kor mány zat ok nak át adott pénz -
esz köz. 

A tár su lá si ta nács vé ge ze tül el fo gad ta az Aszó di Kis tér sé gi
iro da és a pe da gó gi ai szak szol gá lat kö zöt ti meg ál la po dást a
pénz ügyi-gaz da sá gi fel ada tok el lá tá sá val kap cso la tos mun ka -
meg osz tás és fe le lős ség vál la lás rend jé ről. 

dr. Kó rós tí mea
kis tér sé gi re fe rens
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ARAny mi nő sí tÉst KAp tAK...

Ös  sze sen 14 elő adást néz he tett vé gig a kö zön -
ség, a vé ge fe lé már kis sé el csi gá zot tan vár tuk
a nagy Fa pi hék elő adá sát, amely az tán fel ráz ta a
kö zön sé get. pe tő fi sán dor A hely ség ka la pá csa
cí mű da rab ját ad ták elő szin tén Fo dor Éva ren -
de zé sé ben. A zsű ri azt mond ta az elő adás ér té -
ke lé se ként, hogy a da ra bot na gyon ne héz jól elő -
ad ni, de a bagiaknak ez gyö nyö rű en si ke rült. Az
el is me rés egy ér tel mű volt. Fá rad tan, de fel töl -
tőd ve in dult ha za a csa pat, Fo dor Éva még ott
ma radt a szak mai ér té ke lé sen.

minden gyermekszínjátszónak és vezető-
jüknek, Fodor Évának szívből gratulálunk a
széperedményhez! - kr
-

(folytatás az első oldalról)
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iskolánkszéphagyománya,hogyaköltészetnapjárólszavalóversennyelemlé-
kezünkmeg,demásképpvoltezidén,mintkorábban.

ja nu ár ban in dí tot tunk egy ol va sást nép sze rű sí tő te het ség fej lesz tő prog ra mot,
me lyet a Hely tör té ne ti Ba rá ti tár su lat, és a ma gyar szak- és szép iro dal mi szer -
zők és Ki adók Rep rog rá fi ai egye sü le te tá mo ga tta. 

me se prog ra munk meg va ló sí tá sa so rán Kányádi sán dor köl té sze té vel is mer -
ked tünk meg. így idén Kányádi sza va ló ver senyt ren dez tünk, és ott hont ad tunk az
V. galga-parti me se ta lál ko zó nak is. A ren dez vényt si ma ist ván ta nár úr fu ru lyás
nö ven dé kei nyi tot ták meg Kányádi sán dor meg ze né sí tett ver se i nek elő adá sá val. 

ta nít vá nya ink két ka te gó ri á ban mu tat hat ták meg te het sé gü ket, vers mon dás -
ban és me se mon dás ban. tel je sít mé nyü ket a kör nye ző is ko lák ban ta ní tó pe da gó -
gu sok ér té kel ték, név szerint La kos má ria Luj za, Ruffné Ba sa Ró zsa és Fercsik
Haj nal ka. 

mél tán le he tünk büsz kék ta nít vá nya ink ra, mert igen szín vo na las pro duk ci ó kat
lát hat tunk. A leg job bak kép vi sel het ték is ko lán kat a kis tér sé gi ver se nye ken, ahol
szin tén szép he lye zé se ket ér tek el. 

mindenkinekszívbőlgratulálunk! Katonáné Kovács erika

nádudvarianna gödöllőiírónővoltavendégeahelytörténeti
baráti társulat által szervezett író-olvasó találkozónak
április24-énazaranyjánosáltalánosiskolábanésalapfokú
művészetoktatásiintézményben.

A ta lál ko zás ra a 4. b osz tály ta nu lói he tek óta ké szül tek.
Balázsné győ ri má ria osz tály fő nök ve ze té sé vel ol va só kört ala -
kí tot tak és kö zö sen ol vas ták el az író nő jó zsef és jo có cí mű
köny vét. A Ba ran go lás a Bib li á ban al cí mű kö te tet iro dal mi mű -
ként dol goz ták fel, s il luszt rá ci ó kat ké szí tet tek hoz zá, ami ket
az író-ol va só ta lál ko zón ki ál lí tot tak – a szer ző nagy örö mé re. 

nád ud va ri An na szó sze rint vet te thomas mann gon do la tát,
ami vel a jó zsef és test vé rei cí mű mű vét kezd te: „mély sé ges
mély a múlt nak kútja… ” egy mai kis fiú, jo có, ki rán du lás köz -
ben vé let le nül egy kút mé lyé re zu han, és ott ta lál ko zik a még
szin tén gye rek bib li ai jó zsef fel, akit pe dig – mint tud juk – a
test vé rei dob tak a mély be. A két fiú, jó zsef és jo có együtt in -
dul nak el a bib li ai tá ja kon. sa já to san, gye rek szem mel lát ják a
jól is mert je le ne te ket: te rem tés, ádám és Éva, Ká in és ábel...
egé szen jó zsef tör té ne té ig. A könyv te hát a ka lan do kon túl ol -

vas má nyos, hasz nos se gít ség is az ószö vet ség meg is me ré sé -
hez. Az író-ol va só ta lál ko zón el ső sor ban a kis di ák ok kér dez ték
nád   ud va ri An nát, de a tan tes tü let több tag ja is ér dek lő dött az
író nő mű ve i ről, a re gény írás fo lya ma tá ról, mű hely tit ka i ról. A
szer ző a tő le meg szo kott őszin te ség gel vá la szolt a kér dé sek -
re. min dig író akart len ni, és ez a vá gya már 22 éve sen tel je sül -
ni kez dett, ami kor is el ső el be szé lé sét kö zöl te az Új írás. ezt
kö vet te egy szí nész port ré gyűj te mé nye Hon nét lesz a tűz?
cím mel, majd no vel láskö te tei, re gé nyei je len tek meg. A kö zel -
múlt ban új mű faj ban is ki pró bál ta te het sé gét. A ma gyar Rá di ó -
ban egy drá ma pá lyá zat ra ké szí tett pá lya mű ve hang zott el. 

A ta lál ko zón meg tud tuk, hogy a jó zsef és jo có cí mű könyv
meg írá sá ra – a vá ci Apor Vil mos Ka to li kus Fő is ko lán ta nul va –
nemeshegyi pé ter je zsu i ta szer ze tes től, dog ma ti ka ta nár tól
kap ta az in dít ta tást. A 90. élet év ében já ró atya hív ta fel a fi gyel mét
ar ra, hogy nem kell fél ni ész re ven ni a Bib li á ban rej lő hu mort. 

A lá tot tak-hal lot tak sze rint az ol va só kö ri fog lal ko zá sok és az
író-ol va só ta lál ko zó sem ma radt ha tás nél kül a gye re kek re. töb -
ben önál ló an is be le fog tak a könyv el ol va sá sá ba, má sok má sok -
nak ajánl ják, il let ve egy más tól ké rik el a kö te tet. Balázs gusztáv

író-ol va só ta lál ko zó nád ud va ri An ná val
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Kányádi költészetéből hElyEzEttEk:
Versmondás:
1-2. osz tály
i. An gyal Vi rág 2 a
ii. Oláh no é mi 1. a
iii. pé ter sá ra 1.b
3-4. osz tály
i. gaz da Bog lár ka 4.a
ii. Ha lász Li li 3. b
iii. Dezamics Ba lázs 4.a
kü lön díj: Baranyi ta más

mesemondás:
1-2. osz tály
i. Ka to na jan ka 1. b
ii. Deme Adél 1.a
iV. mc Fegan Rebecca 2.a
kü lön díj: gya lus tün de 2.a
3-4. osz tály
i. Fa ra gó pan na 3.b
ii. sza ba dos Ré ka 3.b
iii. maksa mé ta 3.a

abaGiaranyjánoSáltalánoSiSkolahírEi
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már ci us 29-én le he tő sé günk volt az is -
ko la leg jobb ta nu ló i val (60) fő el men ni a
fő vá ro si ele ven park ba. itt a gye re kek -
nek szám ta lan ügyes sé gi já ték ki pró bá -
lá sá ra volt in gye ne sen le he tő sé gük. 

áp ri lis 23-án „egész ség na pot” tar tot tunk az is ko lá ban. egész hé ten tar tott a
pa pír gyűj tés, ami saj nos nem volt prob lé ma men tes, mert má so dik éj jel va la ki
„el vit te” a kon té nert fe dő víz hat lan fó li át, ami, az óta sem ke rült elő. A gye re kek
for gó szín padsze rű en vet tek részt az elő adá so kon, fel ada to kon. Az el ső se gély -
ről tóth s. An na és ma rin ka edit vé dő nők, az élet vi tel ről, a meg elő zés fon tos -
sá gá ról Kissné ne mes zsu zsa csa lád gon do zó, a lel ki egész ség ről Kun
Richárdné is ko la pszi cho ló gus, a tu dat mó do sí tó sze rek ről Kuthi józsefné is ko -
lánk ta ná ra tar tott elő adást. Volt sor ver seny, te rep fu tás, ka pu ra rú gás, sa lá ta-
és zöld ség szo bor ké szí tés is. meg tisz tel tek ben nün ket a tűz ol tók is. Ren del ke -
zé sünk re bo csá tot tak egy tűz ol tóau tót, ami be a gye re kek fel is száll hat tak.

eLe Ven pARK

egÉsz sÉg nAp

OL VAs ni jó!

Az Arany já nos ál ta lá nos is ko la és Alap fo kú mű vé szet ok ta tá si in téz mény
a Hely tör té ne ti Ba rá ti tár su lat, és a ma gyar szak- és szép iro dal mi szer zők
és Ki adók Rep rog rá fi ai egye sü le te tá mo ga tásával olvasást népszerűsítő
foglalkozásokat szervezett olyan gye re kek szá má ra, akik már él ve zet tel
ka lan doz nak a be tűk bi ro dal má ban. A há rom fog lal ko zá son Kányádi sán -
dor züm mö gő, med dig és a ri gó fütty és Vi rá gon vett vi téz cí mű köny ve i -
vel is mer ked het tek meg a ta nu lók. A január ban in du ló prog ram zá ró
ren dez vé nyét 2012. áp ri lis 26-án tar tot ták az is ko la zsi bon gó já ban. A
prog ram fe le lő sök Katonáné Ko vács eri ka és Volterné jamrik Éva ta ní -
tó nők vol tak, akik a zá ró ren dez vény al kal má val át fo gó ké pet igye kez tek
mu tat ni az el múlt hó na pok ese mé nye i ről a szü lők és meg hí vot tak ré -
szé re. A je len lé vők vi deófel vé te le ken lát hat tak egy-egy rész le tet a fog lal -
ko zá sok ból, a gyer me kek sza va lat tal, szín já ték kal, me se mon dás sal idéz -
ték fel Kányádi sán dor köl tői, írói vi lá gát. nagy szü lők, szü lők, akik nek uno -
kái, gyer me kei részt vet tek a fog lal ko zá so kon el mond ták, ho gyan lát ták
ők e kez de mé nye zés ered mé nyes sé gét. szó val Ol vas ni jó!                 -kr-
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Sokadikalkalommalemlékeztünkmeg
azóvodábanaFöldnapjáról.idénáprilis
20-án, mivel 22-e vasárnapra esett. a
denishayesamerikaiegyetemihallgató
általkitaláltmozgalomaFöldvédelmé-
reimmárvilágméretűvéduzzadt,hiszen
a környezetvédelem fontossága, föl-
dünkmegóvásaminden gondolkodó, a
jövőértaggódóemberszámárafeladat.

Az, hogy az óvo dás gyer me kek fon tos -
nak érez zék és ért sék en nek lé nye gét, a
mi fe le lős sé günk is. Ha si ke rül be lé jük

plán tál ni, vagy csak el in dí ta ni a kör nye -
zet vé de lem irán ti fo gé kony sá got, ké -
sőbb ta lán kör nye zet tu da tos em ber ként
él ve óv ják majd a Föl det – ki-ki a ma ga
le he tő sé gei sze rint. min dig meg le pő döm
be szél ge té se ink so rán, mennyi in for -
má ció van gyer me ke ink fe jé ben egy-egy
té má ról, konk ré tan most a kör nye zet
vé de le mé ről. Az már a csa lád és a mi
fel ada tunk, hogy eze ket „rend sze rez -
zük”, ér tel mez ni se gít sünk.

A „na gyok” sok min dent tud nak a
Föld ről, a boly gók ról, ar ról, mit is tud nak

ten ni gyer mek ként a
ter mé szet meg  óvá sá -
ért. miután megmu-
tattuk nekik a föld -
gömböt, és beszélget-
tünk a fenti témáról,
le is raj zol ták mind ezt.
Volt ott sze mét sze dés,
ül te tés, vi zek tisz tí tá -
sa, vi rá gok, fák, bok -
rok, na és per sze ma -
ga a FÖLD.

Ké szí tet tünk egy
nagy be főt tes üveg be
gi lisz ta-lak he lyet, ké -
sőbb meg fi gyel tük a
já ra to kat, és hogy ho -
gyan la zít ják, pu hít ják
az ál la tok a föl det. Ül -

tet tünk vi rá go kat a kert ben, majd az ott
ta  lált gi lisz tá kat is be hoz tuk a gyűj te mé -
nyünk be. meg néz tük a be já ra ti aj tó nál
el he lye zett, a té má val kapcso la tos kis
gyűj te ményt, ki ál lí tást.

A töb bi cso port is – at tól füg gő en,
mi lyen ko rú gye re kek ből áll – be szél -
get ve, já té ko san kö ze lí tet te meg a té -
mát: dra ma ti kus já té kok kal, amelyek a
boly gók és a nap moz gá sát, űr utazást
jelenítettek meg, illetve ké pek né ze ge -
té sé vel és ve tí tés sel. min den cso port ül -
te tett ma go kat, pa lán tát – ezek nagy ré -
szét ké ré sünk re a szü lők hoz ták be.

Vég ered mény ben azt hi szem, ez a
nap ná lunk is a föld vé del mé ről szólt – a
kor osz tály nak meg fe le lő szin ten. Re -
mél jük, az évek so rán, ahogy rá épül nek
a to váb bi is me re tek, nemcsak ezen az
egy na pon, ha nem az összes többin is
óv ják majd gyer me ke ink a kö rü löt tük
lé vő vi lá got.          geizerné péli me lin da

2012. áp ri lis 25-én Bagon ke rült meg -
ren de zés re a kis tér sé gi úszó ver seny a
kör nye ző te le pü lé sek rész vé te lé vel.
nyolc te le pü lés (Aszód, Kartal, gal ga -
mácsa, galgahévíz, Hévízgyörk, tura,
iklad, Bag) is ko lá sai vet tek részt az
egész na pos ren dez vé nyen. A ren dez -

vény fő szer ve zői pótháné geier tün de
és szalai zol tán test ne ve lőta ná rok vol -
tak. Az ér mek meg vá sár lá sá hoz és a
ren dez vény ki vi te le zés éhez (el vá lasz tó
kö tél a me den cé be) a Bo ni fác Ala pít vány
és szovics mi hály hévízgyörki vál lal ko zó
nyúj tott anya gi tá mo ga tást.

Föld nap ja az óvo dá ban

Kis tér sé gi úszó ver seny

VErSEnyzőkSzáma:
ii. kor cso por tos fiú: 20 fő, lány: 20 fő

iii. kor cso por tos fiú: 16 fő, lány: 12 fő
iV. kor cso por tos fiú: 14 fő, lány: 13 fő 
összesenfiú:50fő,lány:45fő
A ver seny zők össz lét szá ma 95 fő volt

ErEdmÉnyEinkúSzáSnEmEnkÉnt
ÉSkorCSoPortonkÉnt:
ii. kcs. fiú gyors (30 m): 2. Karácsondi so ma 
ii. kcs. lány gyors (30 m): 2. ódor ágo ta 
ii. kcs. fiú hát: 2. pa jor Láz ár

3. Karácsondi so ma
iii.kcs. fiú gyors (60 m): 2. Oláh zserald
iii. kcs. lány gyors (60 m): 2. si ma Lil la
iii. kcs fiú mell: 3. sza bó já cint
iii. kcs. fiú hát: 2 .Bagi ger gő
iii. kcs. lány hát: 2. tóth Vi vi en
iV. kcs. fiú gyors ( 90 m): 1. petrovics pé ter
iV. kcs. lány gyors: 1. Ko vács Ve ro ni ka

2. Ka to na An na 
iV. kcs. fiú mell: 3. Bagi györgy
iV. kcs. lány mell: 3. Ha rasz ti Dó ra
iV. kcs. fiú hát: 1. petrovics pé ter
iV. kcs. lány hát: 1. Kiss Bri git ta

2. Ko vács Ve ro ni ka
A te le pü lé sek sor rend jé ben 
Bag a má so dik he lyen vég zett.
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minden hónapban igyekszem
olyanembereketkeresniafalu-
ban,akiksokat tetteknagyköz-
ségünklakóiért.Ebbenahónap-
banbegidsánottónéhoz,Éviké-
hezlátogattamel,őtkérdeztem
azéletéről,munkásságáról.

– Oros há zán szü let tem. Édes apám
ka to na tiszt volt. Ha tan vol tunk
test vé rek, én vol tam a leg ki sebb.
A há bo rú után mezőberénybe
köl töz tünk, ott vé gez tem el az ál -
ta lá nos is ko lát is.

egész ki csi ko rom tól él tem-
hal tam a ze né ért, ezért ze nei pá -
lyá ra szán tak a szü le im. Hat éves
ko rom tól ta nul tam he ge dül ni,
zon go ráz ni, majd ké sőbb éne kel ni
is. Az ál ta lá nos is ko la mel lett
pár hu za mo san ze ne is ko lá ba is
jár tam Bé kés csa bá ra. A nyolc ál -
ta lá nos el vég zé se után fel vet tek
a békéstarhosi ze nei gim ná zi um -
ba, amely Ko dály zol tán ala pít vá -
nyi is ko lá ja volt, és az ő vi lág hí rű
mód sze ré vel ta nul tuk a ze nét.
saj nos 1955-ben Rá ko si má tyás,
a ma gyar Dol go zók párt já nak ak ko ri ve ze tő je uta sí tá sá ra meg -
szün tet ték a ze ne is ko lát, én ak kor még csak 2. gim na zis ta vol -
tam. Kény sze rű ség ből ak kor a bé kés csa bai köz gaz da sá gi tech -
ni kum ba men tem át, ott is érett sé giz tem le. mi u tán vé gez tem,
Bu da pest re ke rül tem utó kal ku lá tor nak az Asz falt út épí tő Vál la -
lat hoz. 11 évig dol goz tam ott, és min den fé le ad mi niszt ra tív
mun ka kör be jár tas sá got sze rez tem ez alatt az idő alatt.

Köz ben 1965-ben férj hez men tem. Fér jem mel egy vál la -
lat nál dol goz tunk, ő bel ső el len őr volt. mi vel a fér jem bagi la -
kos volt, ezért ide köl töz tünk a szü lői ház ba. 1966-ban meg -
szü le tett pé ter, 1968-ban pe dig Ot tó ne vű fi unk. mi vel az uta -
zás ren ge teg időt vett el, az ak ko ri ta nács el nök le he tő sé get
biz to sí tott szá mom ra Bagon, ahol adó ügyi elő adó let tem 1970.
ja nu ár 2-tól. Azt itt el töl tött idő szak alatt – mi vel a szak mám -
hoz szük sé ges volt – igen sok to vább kép zé sen vet tem részt.

– másvolt-eazakkoritanácsimunka,mintmanapság?
– tel je sen más volt, hi szen min den mun kát kéz zel,  illetve

számólógép és számítógép nélkül kel lett el vé gez ni. gon dold
el, hogy 2 fa lu ré szé re  (ak kor ugyan is Hévízgyörkkel kö zös
ta nács volt Bagon) kéz zel ír tuk min den ki ré szé re a csek ke ket
és az adó íve ket! Rá adá sul min den szá mí tást fej ben vé gez tünk
el, mert nem volt még szá mo ló gép. 

Ab ban az idő ben szin te min den ház nál vol tak ál la tok, és
mi csi nál tuk a mar ha le ve lek ke ze lé sét is. Ak ko ri ban min den -
ki nek volt sa ját sző lő te rü le te, így bo ra is. A pénz ügy őrök le ad -
ták ne künk a bor mennyi sé gek el len őr zé si ada ta it, mi pe dig
ház ról ház ra jár tunk a bor mé rő pál cá val, és a le el len őr zött
mennyi ség után ve tet tük ki a bor adót. Kép zel he ted, ezek
mennyi  időt és ener gi át emész tet tek fel! 

mun ká ink kö zé tar to zott az is, hogy öt éven te, az adó ki ve -
té se mi att, min den egyes ház ban le kel lett mér ni az összes

he lyi ség mé re te it cen ti re. Azu tán
mi se gí tet tük min den év ben az
ál lat or vost az eb-ol tá sok nál,
az eb adó ki ve té se mi att. Az ipa -
ro sok jö ve de lem adó ját is mi
ve tet tük ki, mi el len őriz tük a
pénz tár köny ve i ket, te hát úgy
mű köd tünk, mint ma az ApeH.

Az ál la tok sta tisz ti kai össze -
írá sát is mi vé gez tük. A nép -
szám lá lás is a fel ada tunk volt. 

– részt vettél-e valamilyen
politikaimozgalombanbagon?

– párt tag so ha nem vol tam,
pon to san azért, mert 1975–85-ig
el vál lal tam Bagon a Ha za fi as nép -
f  ront tit ká ri te en dő it. ez azzal
járt, hogy ren ge teg tár sa dal mi
mun kát kel lett vé gez nem. se gí -
tet tem pél dá ul Filó er zsi né ni nek
az ut cák kö ve zé sé nek meg szer -
ve zé sé ben. Ha bár mi lyen tár sa -
dal mi mun kát kel lett szer vez ni az
óvo dá ért az is ko lá ért vagy bár mi -
ért, azt min dig én szer vez tem.
ne kem kel lett a ta nács tag ok és a
ta nács el nök meg vá lasz tá sát elő -
ké szí te nem és le ve zet nem is.

1989. ja nu ár 1-jé től szét vált köz igaz ga tá si lag Hévízgyörk
Bagtól. Ak kor en gem Bag VB tit ká rá nak vá lasz tot tak meg, majd
fel ké rés re én let tem a fa lu jegy ző je. ezt a fel adat kört 1994. aug.
31-ig vé gez tem, ak kor ugyan is nyug ál lo mány ba vo nul tam.

– Volt-eazitteltöltött25évalattvalamilyennagyonki-
emelkedőenjóélményed?

– er re csak azt tu dom vá la szol ni, hogy ne kem az egész itt
el töl tött 25 évem, min den fá rad sá ga el le né re, nagy sze rű idő -
szak volt. tu dod, hoz zánk bár ki be jö he tett bár mi lyen ké rés -
sel, mi igye kez tünk min den ben és min den ki nek se gí te ni.
ne kem az egész fa lu val – nyu god tan mond ha tom – ba rá ti
kap cso la tom volt, hoz zám bár ki bi za lom mal for dul ha tott.

ez alatt az idő alatt 8 fő nö köm volt (3 ta nács el nök, 1 pol -
gár mes ter és 5 VB tit kár), de mond ha tom, hogy so ha egyik kel
sem volt a leg cse ké lyebb né zet el té ré sem sem, hi szen tud -
hat ták, hogy min den mun ká mat igyek szem a tő lem tel he tő
leg job ban el vé gez ni. er re pe dig büsz ke va gyok!

– mondjvalamit,kérlek,atávlaticéljaidról,elképze-
léseidről.

– Amíg az egész sé gem en ge di, se gí te ni sze ret nék a gye -
re ke im nek és az uno ká im nak. ez az egyet len, leg fon to sabb
fel ada ta éle tem nek. sze re tek még ol vas ni, ker tész ke dem is
egy ke ve set, és él ve zem az élet ből a csa lá dom ad ta örö mö -
ket, hi szen ná lunk a csa lád ban vég te len az össze tar tás és a
sze re tet.

– köszönömariportot,ésabagihírlapésamagamne-
vébenkívánom,hogyatovábbiéletedlegyenmindignapfé-
nyes,aszeretetkörülöttedsohaelnefogyjon,éshozzáajó
egészségediskitartson!

Baczoniné Felszeghy Katalin

„Az egész fa lu val ba rá ti kap cso la tom volt”

Begidsán ottóné, Évi ke                    Fotó: könczöl Rita
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azaszódirendelőintézetjaváramájus
6-án vasárnap, 18 órai kezdettel jóté-
konyságiműsortrendeztekabagidózsa
Györgyművelődésiházban.

mint is me re tes, az aszó di sztK for rás hi -
ánnyal küzd, ve szély be ke rült a fenn ma -
ra dá sa. A meDCenter Kft. ál tal mű köd te -
tett ren de lő in té zet el lá tá si kör ze té be 12
te le pü lés és 38.500 po ten ci á lis be teg tar -
to zik. Az in téz mény sor sa je len leg azon
áll vagy bu kik, hogy si ke rül-e ha von ta 3
mil lió több let for rást elő te rem te ni a mű -
kö dé sé re. A te le pü lés éle te szem pont já -
ból fon tos, hogy meg ma rad jon a ren de lő -
in té zet, hi szen ha az ed di gi, az egész ség -
ügyet érin tő el kép ze lé sek meg va ló sul -
nak, ak kor egé szen sal gó tar já nig kel le ne
el lá tá sért el ván do rol ni uk a be te gek nek.
mi vel ed dig nem si ke rült a hi ány zó össze -
get Oep-finanszírozásból meg ol da ni,
ezért szük ség len ne az érin tett ön kor -
mány zat ok együtt mű kö dé sé re, az az ar ra,
hogy a hi ány zó ha vi 3 mil lió fo rin tot kö zö -
sen biz to sít sák, ami a po ten ci á lis be te gek
szá mát te kint ve, egy fő re és egy hó nap ra
csu pán 77,92 fo rint költ sé get je len te ne.

A Le gyen Az Ön szíV Ügye is el ne -
ve zé sű ala pít vány, amely a ren de lő in té -

zet meg men té sét tűz te ki cél ul.tóth gá -
bor or szág gyű lé si kép vi se lő, Bag pol gár -
mes te re ja vas la tá ra a környező tele pü -
léseken, ahol az aszódi rendelőintézet
betegei élnek, fi gye lem fel kel tés és ado -
mány gyűj tés cél já ból jó té kony sá gi es te -
ket szer veztek. Aszód, Domony, iklad,
Hévízgyörk, Kartal  után Bagon is sor ke -
rült ilyen ren dez vény re. 

A mű sor kez de tén Benke zoltánné
mű sor köz lő Dr. Bodó zsolt fő or vos urat, a
Le gyen Az Ön szíV Ügye is ala pít vány
ala pí tó ját je len tet te be, aki is mer tet te a
ren de lő in té zet hely ze tét és ki fe jez te bi za -
ko dá sát, hogy a ter ve zett össze fo gás meg -

va ló sul. majd tóth gá bor pol gár mes ter úr
kö szön töt te a je lenlé vő édes anyá kat, hi -
szen a ren dez vény idő pont ja egy be esett
anyák nap já val. A mű sor ban a leg ki seb -
bek től a leg idő seb be kig min den kor osz tály
kép vi sel tet te ma gát, ke reszt met sze tet raj -
zol va fa lunk szí nes kul tu rá lis éle té ről.

A bagi ig li ce nap közi Ott ho nos óvo da
nagy cso por to sai anyák na pi kö szön tő vel
ké szül tek, a kis is ko lás ok Kányádi sán dor
ver se it hoz ták el a ren dez vény re dal ban,
szín já ték ban és vers ben. A Fa pi he szín -
ját szó cso port pe tő fi sán dor A hely ség
ka la pá csa cí mű da rab ját mu tat ta be. A
fer ge te ges elő adás sal a cso port a tö kö li
gyer mek szín ját szó ta lál ko zón arany mi -
nő sí tést ka pott. meg ér de mel ten!

Az est má so dik ré szé ben szü net és
fi nom sü te mé nyek el fo gyasz tá sa után a
szink ron nyug dí jas egye sü let tagjai
bagi nép da lo kat éne keltek, majd Ba sa
pan ka né ni szó ló ban is el hoz ta a galga
men ti da lo kat a kö zön ség elé. A foly ta -
tás ban a Fa for gács szín tár su lat A ma -
kacs be teg cí mű bo hó zat tal lé pett szín -
re tózsegi La jos és An tal ádám fő sze -
rep lé sé vel, Baczoniné Felszeghy Ka ta -
lin Be ne dek elek Habakuk cí mű me sé -
jét mond ta el. Az est a muharay elem ér
né pi együt tes mű sor szá ma i val és tóth
juliska néni népdalcsokrával zá rult.

A fel lé pők szásziné győ ri Éva is ko -
la igaz ga tó tól és dr. Balatoni gyöngyi
alpolgármester asszonytól em lék la pot
ve het tek át sze rep lé sük em lé ké re. A
doktornő megköszönte Bag 300 000
forintos gyűjtését a rendelőintézet javára. 

min den fel lé pő nek, köz re mű kö dő nek,
szer ve ző nek kö szön jük a mun ká ját,
örölünk, hogy fa lunk is se gít he tett a ren -
de lő in té zet meg men té sé ért foly ta tott
harc ban, és re mél jük, ez a harc győ ze -
lem mel zá rul.                                       -kr-

Le gyen Az Ön szíV Ügye is...

Ki az, aki ápol
születésem óta,
testemet lelkemet
A bajtól is óvja?
Ki tanított engem
isten szent nevére,
s ha baj vagy bánat ér, 
Ki ölel szívére?
Könnyes lesz a szemem,
Ha róla beszélek,
Az én édesanyám
ez az áldott lélek.
És a szívemnek nincs szebb
Kívánsága, vágya
Csakhogy őt az isten
ezerszer megáldja.

ANyÁk 
NApJA
május 7-én

va sár nap a nagy -
misén kisgyer-
mekek köszön-

tötték édes -
anyju kat verssel,

énekkel, imád -
ság gal, és a

következő verset
is tartalmazó
emléklappal.

Benke zoltánné mű sor köz lő és Dr. Bodó
zsolt főorvos
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mintegy70néző– kicsik ésnagyok– csodálhattákmega
PalántaGyermek-ésifjúságimisszózenésbábjátékát,nagy-
csütörtökönabagiművelődésiházban.azelőadásthontvári
annaírtaésrendezte.

egy is ten hí vő csa lád ban a két gyer mek azt fej te ge ti, hogy mi
a hús vét lé nye ge, üze ne te. Az idő seb bik nek a lo csol ko dás ból
sze rez he tő pénz, amin legót akar ven ni, de a ki seb bik anyu ká -
já hoz for dul a vá la szért. Anya me sé li el a 2000 év vel ez előt ti
ese mé nye ket, ame lyet ő is a ma má já tól hal lott. eb be e ke ret -
tör té net be szőt te be le a ren de ző a gecsemáné ker ti ese mé -
nye ket, a ke reszt utat, a ke reszt re fe szí tés és a fel tá ma dás pil -
la na ta it. meg ér tet tük, hogy jé zus nak azért kel lett meg hal nia,
hogy mi, akik hisz nek őben ne, üd vös sé get nyer jünk. 

meg tud hat tuk, hogy a pi ros ra fes tett to jás jé zus vé rét, a
hús vé ti bá rány az ál do za tát, a főtt to jás pe dig egy új éle tet jel -
ké pez. A lo csol ko dás pe dig azért ala kult ki, mert ami kor haj -
nal ban az asszo nyok a sír hoz ér tek és meg lát ták az el hen ge rí tett
kö vet, meg le pe té sük ben majd nem el ájul tak, ki a bál tak, ezért a
ró mai ka to nák, akik a sírt őriz ték, egy vö dör víz zel lo csol ták le
őket. sőt, még néhány nagyszerű locsolóverset is hallhattunk.
A báb já ték ele jén és vé gén éne kel tünk és test je lek kel mu tat tuk
be jé zus irán tunk va ló ki mond ha tat lan sze re te tét.

majd Bocsor péter bizonyságtétele alapján, egy
meg in dí tó tör té net tel szem lél tet te az is ten és Fia,
jézus Krisztus szen ve dé sét:

nagy sze re tet ben élt egy csa lád, so ha egy han gos
szó el nem hang zott. Az apa min den reg gel – mi e lőtt
dol goz ni ment –, még az ágyban meg csó kol ta gyer -
me ke it. Azon a napon is így tett, majd a munkába

menet az au tó já ban rá di ót hall gat ott. Hirtelen meg sza kí tot ták
az adást és be je len tet tek egy ször nyű ese ményt. Ha lá los be -

teg ség ütöt te fel a fe jét a vi lág ban, min den or szág ból ér kez tek
a je len té sek, hogy szin te per cen ként hal nak be le az em be rek
eb be a ví rus ba. Az or vo sok te he tet le nek, nincs el len szer. A ha -
lot tak szá ma ro ha mo san emel ke dik. egy szer megint jött egy
be je len tés: az or vo sok ta lál tak egy olyan gént, ame lyik meg ál -
lít hat ná e ször nyű kórt. De csak olyan em ber ben található, aki
nem öreg és nem fel nőtt. Kér tek min den apát, hogy vi gyék el
fiú gyer me ke i ket a leg kö ze leb bi vér vizs gá ló ál lo más ra. A tör té -
net be li apa is vissza for dult, és el in dult ha za, mert se gí te ni
akart. mi kor a vér vé te len sor ra ke rül tek, meg ölel ték egy mást,
és a fiú be fe küdt a szo bá ba. Kis idő múl va örömkiáltás hal -
lat szott: meg ta lál ták! Fél re hív ták az apát, és azt mond ták: az
öröm ben az a baj, hogy nem elég egy kis vér, az egész kell.– Az
egÉsz? Döb bent meg az apa. – De az ak kor azt je len ti, hogy…
– csuk lott el a hang ja. – még egy utol só ta lál ko zást! – kö nyör -
gött. sír va bo rul tak egy más ra, a fiú is sírt, az apa is. óri á si volt
a tét. egy em ber éle te so ka kért, de apa és fia tud a, hogy meg
kell hoz ni ezt az óri á si ál do za tot, hogy sok éle tet ment se nek
meg… ez tör tént ak kor, hús vét kor. nemtudjuk,kiszenvedett
jobban:azatya,vagyaFiú,jézuskrisztus?– így a történet, majd
egy kis lány így ki ál tott fel: ez többet ért, mint egy temp lom... 

A gye re ke ket, szü lő ket mé lyen meg érin tet te ez a tör té net,
és úgy gon do lom, meg ér tet tük a hús vét iga zi üze ne tét: „mert
úgy sze ret te is ten a vi lá got, hogy egy szü lött Fi át ad ta, hogy aki
hisz őben ne, el ne vesszen, ha nem örök éle te le gyen.” (jn3:16)

Az elő adás vé gén pe dig min den ki ka pott egy szí nes fog lal -
koz ta tó mun ka fü ze tet, ami az evangéliumról szól, és sok-sok
tör té net, ki fes tő, fej tö rő és egy tár sas já ték is ta lál ha tó benne,
va la mint egy CD-t, amin a báb elő adás és jé zus pél da be szé -
dei hall ha tó ak, rá dió já ték for má já ban. 

mihamarabb visszavárunk benneteket, hogy plántáljatok
minél többet! Dicsőség istennek!                                        szt.

Húsvéti csoda
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orVoSok állatiüGyEk

üGyElEtES
állatorVoSok:
Dr. Szőke zsolt.
Kartal, Felszabadulás u. 197.
tel.: +36 20 956-6529      
Dr. Németh Mihály.
Aszód, Kossuth Lajos u. 62.
tel.: +36 30 275-4718      
Dr. Márton János.
galgamácsa, Kiskút u. 3.
tel.: +36 30 400-9819

EbrEndÉSz,állatmEntő:
Sipos József. 2115
Vácszentlászló, erdő u. 75.
tel.: +36 20 203-2359      
E-mail:
ebfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu

háziorVoSokrEndElÉSiidEjE

naPPali,ÉjSzakaiÉShÉtVÉGiüGyElEt
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 

aFoGorVoSrEndElÉSiidEjE
Dr. Szabó Melánia (Bag, Hősök tere 1.) telefon: +36/28-409-670
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig, 
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig. 

i.számúrendelő:hősöktere1.
dr.balatoniGyöngyi.
tel.:+36/28-504-215.

hétfő: 8-12
kedd: 8-12
szerda: 14-16
csütörtök: 8-12
péntek (páratlan héten): 8-11

ii.számúrendelő:dózsaGy.u.53.
dr.Csékeibolya
tel.:+36/28-408-031

hétfő: 8-12
kedd: 12-18
szerda: 8-12
csütörtök: 12-16
péntek (páros héten): 8-11

születés hete Bagon 2012., május 11–13
2012május12.

10.00–10.10.megnyitó

10.10.–10.30. A család szerepe a minden-
napokban – Kará csondy mihály gondolatai a
családról

10.30–11.00 A Családtámogatási 
rendszerek változásai; Kötelező óvoda
előadó: Kissné nemes zsuzsa

11.00–11.30 szoptatás jelentősége, az édes
kezdetektől az elválasztásig. előadó: Werner
Katalin, iBCLC laktációs szaktanácsadó, dúla

11.30–12.30 mire van egy gyereknek igazán
szüksége – a waldorf pedagógia tükrében
németh eszter

12.30–13.00 Bemutatkozik az iglice óvoda
előadó: Kovács istvánné ilona, vezető óvónő

13.00–13.30 tanulási praktikák
előadó: Dr. Kiss Katalin 

14.00–14.30gyógyító kerék 
előadó: Dr. Kiss Katalin 

14.30–16.00 nőj fel! játékos nősködés fel -
nőtteknek. Vezeti: papp Helga, szalga Boglárka

16.00– Hellinger családállítás. A családál-
lítás háttere, illetve egy valódi állítás is
történik, a résztvevők választása szerint.
A foglalkozást vezeti: Dr. Kiss Katalin

Szolgáltatás: teaház, pelenkázó
játszóház – az iglice óvoda biztosítja

azüzlEtközPontFolyoSóján
tanácsadói asztalok (tanácsadás, bemutató,
a termékek kipróbálási és vásárlási
lehetősége)

11.30-13.00 dúla és szoptatási tanácsadás

14.00-17.00
– védőnői szolgálat
– családsegítő 
– aromaterápia
– kineziológia
– dúla
– fajátékok

2012május13.
10.30–11.00 mese születik
polgár jutka mesél

11.00–11.30 gyerek táncház

11.30–12.00 Rajzpályázat eredményhirdetés
és nyereményosztás

12.00–12.30 mackónadrágot a szövetnadrá-
gra – avagy hogyan tovább a munka világá-
ba a gyes után
előadó: györe Rita –pálya és karrier-
tanácsadó

13.00–13.30 A korai kötődés jelentősége
előadó: Kántor emese gyermek-
pszichológus

13.30–14.30 egészséges táplálkozás a
kezdetektől. Bemutatóval és kóstolóval 
egybekötött előadás
előadó: szakács Viki-dietetikus 

14.30-15.00 Vegyszermentes tisztaság 
a lakásban. előadó: illés piroska

15.00–16.00 természetes népi orvoslás, 
a gyerekbetegségekre fókuszálva
előadó: Vígvári jános, magyar népi 
gyógyász

16.00–17.00 Ayurvédikus, természetes 
gyógymódok a gyerekbetegségekre
fókuszálva előadó: marton Kriszta ayurvéda

17.00–17.30intimtorna elmélet és egy kis
gyakorlat
előadó: szakács Viki-intimtorna tréner

17.30–18.00 Homeopatikus orvoslás a
gyerekbetegségekre fókuszálva

azüzletközpontfolyosóján
tanácsadói asztalok (tanácsadás, bemutató,
a termékek kipróbálási és vásárlási
lehetősége)

14.00–17.00
– védőnői szolgálat
– családsegítő 
– vixi- vegyszermentes tisztaság a lakásban
– Bambio (mosható pelenkák)
– aromaterápia
– kineziológia
– hordozókendő bemutató, tanácsadás 
– dúla
– fajátékok

támOgAtóinK:
Újperspektíva Kft, mozaik pont, 
Vixi-vegyszermentes tisztaság
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FElSőPakony–baG2–1(1–1)

Felsőpakony, 150 néző. Vezette: Hajdú ii g. /6;8/ (Fromm g.,
Ber ki A.) 

FElSőPakonykSE:Ko vács t. 6 – Csa pó A. 6, Vil lá nyi g. 6
(Var ga z. 0, 64. p.), tóth t. 6 (Virág V. 0, 70. p.), Bár dos p. 6 –
Bors A. 6 (Horváth g. 0, 68. p.), Krajncz B. 7, sza bó g. 7, nagy
R. 6 (Katona p. 0, 64. p.) – Rajz m. 6, tóth á. 6 (mihályi m. 6, a
szü net ben). edző: Wendler gábor.

baGitC’96: endrődi p. 6 – nyá ri g. 6, gráczki p. 6, Ocskai
z. p. 6 (szénási i. 0, 76. p.), száraz R. 6 (tóth Le ven te 0, 66. p.)
– Hegedűs Cs. 6, Ba logh j. 6, ma ros sz. 7, Fülep n. 6 –
zalaegerszegi R. 6 (er dé lyi j. 0, 70. p.), nagy ii péter 6 (simó
L. 0, 66. p.). edző: tóth László.

Gól: Krajncz B., Rajz m., ill. Vil lá nyi g. (öngól). SárGa
laP:Bors A., Vil lá nyi g., tóth t., Varga z., Ka to na p., ill. Ocskai
z. p., ma ros sz., Balogh j. 

WEndlErGábor:nem ját szot tunk igazán jól, de a mér kő -
zés utol só húsz per cé ben so kat tettünk a győzelem ér de ké ben.
gra tu lá lok a fi úk nak, és további sok si kert kí vá nok a Bagnak!

tóthláSzló: Úgy ér zem, sok kal töb bet tettünk a há rom
pont meg szer zé se ér de ké ben, mint a hazaiak, ugyan is a já ték
min den ele mé ben felülmúltuk a Felsőpakonyt – ki vé ve a gó lok
szá mát. mint tudjuk, a vé gén vi szont csak a számszerű ered-
mény jelenik meg. saj ná lom, hogy egy té ves asszisztensi ítélet
fosz tott meg ben nün ket at tól, hogy akár a győztes gólt is meg -
sze rez zük, per sze nem törvényszerű az sem, hogy utá na rög -
tön gólt kell kap ni, ezért is rendkí vül bosszan tó így kikapni.

baG– buGyi 3–3(2–0)
Bag, 150 néző. Vezette:pálinkás i. /8; 9/ (török t., Boros z.)

baGitC’96: endrődi p. 5 – Ocskai z. p. 5, gráczki p. 6, Bu -
dai K. 5 (simó A. 6, 59. p.), nyá ri g. 5 – Ba logh j. 0 (szénási i.
6, 9. p.), ma ros sz. 6, za la eger sze gi R. 6, Fülep n. 6 (nagy ii
pé ter 0, 68. p.) – szekula F. 6 (er dé lyi j. 0, 76. p.), pá lin kás g.
6 (szá raz R. 0, 68. p.). edző: tóth Lász ló.

buGyiSE: gál t. 6 – Kucsák i. 6, józsa m. 5 (pölcz A. 0, 63.
p.), tánczos t. 8, Ka tus A. 6 – Füry m. 6, tőke K. 6, Ko csi A. 7,
Ba jor m. 6 – szmok g. 6, pes ti R. 6 (tö rök K. 0, 86. p.). edző:
is tók Fe renc. 

Gól: szekula F., pá lin kás g., ma ros sz., ill. tánczos t. (2),
Ko csi A. SárGalaP:ma ros sz., szá raz R., ill. Ko csi A., Ka tus
A., tő ke K. 

tóthláSzló:ez a Bu gyi leg in kább ah hoz a szűz lány hoz
volt ha son lít ha tó, aki az elsö ak tu sá ra készül. elő ször fájt ne -
ki, az tán pe dig már él vez te, amit csi ná lunk ve le, és a vé gén
már ne künk fájt in kább, ami tör tént. A má so dik fél idei tel je -
sít mé nyünk az idény ed di gi leg rosszabb já té ka volt. tény és
va ló, el len fe lünk már nem azo nos az őszi csa pa tuk kal. 

iStókFErEnC:Vál to za tos, jó ira mú mér kő zé sen a má so -
dik fél idei já té kunk alap ján meg ér de mel ten hoz tuk el Bagról
az egyik pon tot. 

kiSnÉmEdi–baG4–0(3–0)
Kisnémedi, 60 néző. Vezette: szarvas L. /10; 3/ (sza bó i., Vik -
tor F. p.) 

kiSnÉmEdimSE: Koszta j. 7 (Haj dú j. 0, 80. p.) – Biczi g.
7, Hiebsch A. 7, Du dás m. 7, Ocztos m.7 – ta kács s. 8 (pócsik
B. 7, 60. p.), szűcs i. 7, Létai D. 7, Kar dos L. 7 (Kénoszt F. 6, 60.
p.) – Héger A. 8 (győ ri t. 0, 80. p.), Fa ra gó i. 9. edző: Davcsó
Kár oly.

baGitC’96: endrődi p. 5 – nyá ri g. 5, szénásii. 3, gráczki
p. 5–2=3, Ocskai z. p. 2 (szá raz R. 4,35. p.) – ma ros sz. 5 (Ka -
to na K. 0, 70. p.), He ge dűs Cs. 2, Bu dai K. 3 (simó A. 5, 50. p.),
Fülep n. 4 – szekula F. 5, nagy ii pé ter 3 (za la eger sze gi R.
5,50. p.). edző: tóth Lász ló.

Gól:Héger A. (2), Fa ra gó i. (2, egyet 11-es ből). SárGa
laP:gráczki p. kiállítVa: gráczki p. a 66. perc ben (a má so -
dik sár ga lap után). 

daVCSókároly:Vég re azt lát tam csa pa tom tól, amit elő -
ze te sen is el vár tam. min den ki haj tott, küz dött és oda tet te ma -
gát a győ ze le mért a jó erők ből ál ló Bag el len. to váb bi sok si -
kert kí vá nok a bagiaknak! 

tóthláSzló: Ott hon ma rad tunk... Amit ed dig épít get -
tünk és el ér tünk, azt 45 perc alatt si ke rült tel je sen le rom bol -
nunk. gra tu lá lok a ha zai csa pat nak a győzelemhez!

baG– tárnok1–4(1–2)
Bag, 150 né ző. Ve zet te: Feny ve si A. /9; 8/ (ne mes A., Bí ró zs.)
baGitC ’96:endrődi p. 6 – nyá ri g. 5 (Ka to na K. 0, 67. p.),
szénási i. 5 (He ge dűs Cs. 0, 66. p.), Bu dai K. 5, Ocskai z. p. 5
– ma ros sz. 5 (er dé lyi j. 5, 57. p.), nagy ii pé ter 5 (Fülep n. 0,
61. p.), za la eger sze gi R. 5, simó A. 5 (szá raz R. 5, 57. p.) –
szekula F. 6, pá lin kás g. 5. edző: tóth Lász ló. 
tárnok:Ka szás A. 7 – Veszeli t. 7, pánczél s. 7 (sza bó zs. 65. p.),
Béky g. 7, ilyés A. 7 (szé kely sz. 0, 78. p.) – Csá kány g. 7, semsei
m. 8, Váradi g. 0 (gyulay g. 7, 25. p.), Fa gyal B. 6 (polákovics A.
0, 70. p.) – nagy i. 7, Luk ács s. 7. edző: so mo gyi gá bor.

Gól: szekula F., ill. semsei m., Luk ács s., gyulay g.,
polákovics A. SárGalaP:simó A., ma ros sz., nyá ri g., szá -
raz R., szekula F., ill. Fa gyal B.

tóthláSzló: min den ed di gi hi bánk ki üt kö zött a mér kő -
zés fo lya mán, és most el ső sor ban nem a ka pott gól ja ink ra
gon do lok. 

– Ha nem? A hoz zá ál lás ra, és az egész bagi lab da rú gás hoz
va ló vi szony ra.

SomoGyiGábor: ilyen kü lönb ség gel is meg ér de mel ten
nyer tünk. elé ge dett a csa pa ta tel je sít mé nyé vel? ma xi má li san,
hi szen re me kül ját szot tunk.

atabEllaálláSa2012májuS8-án

CSApAt M gy D V Lg kg gk p
1. nK Kinizsi tL FC 24 18 5 1 83 23 60 59
2. Alsónémedi se 24 14 8 2 59 38 21 50
3. pilisi LK 24 11 9 4 51 28 23 42
4. Kisnémedi 24 11 3 10 44 44 0 36
5. Újlengyel Dse 24 9 7 8 47 47 0 34
6. gödöllői sK 24 9 5 10 34 33 1 32
7. Budakalászi mse 24 7 10 7 35 41 -6 31
8. Veresegyház VsK 24 8 6 10 36 38 -2 30
9. bagitC'96 24 8 6 10 38 44 -6 30

10. Verőce se 24 8 5 11 41 46 -5 29
11. Felsőpakony 24 6 10 8 44 39 5 28
12. Hévizgyörk sC 24 8 3 13 41 56 -15 27
13. tárnok KsK 24 6 9 9 34 43 -9 27
14. Örkény se 24 5 11 8 24 30 -6 26
15. sülysáp KsK 24 6 4 14 33 54 -21 22
16. Bugyi se 24 4 7 13 37 77 -40 19
m: mérkőzés, Gy: győzelem, d: Döntetlen, V:Vereség, lG: Lőtt gól,
kG: Kapott gól, Gk: gólkülönbség, P: pont

mi Lett VeLeD BAgi tC ‘96?



tóthGábor
orSzáGGyŰlÉSikÉPViSElő

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

*
képviselőifogadóórák:

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.

FoGadóórák

kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzata  
Szerkesztők: Könczöl Rita, Baczoniné 
Felszeghy Katalin, Szabados Tamás.
Nyomdai munkák: Rosental Kft. 
Megjelenik: 500 példányban
Hirdetésfelvétel és felvilágosítás: 
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu
laPzárta: mindenhónaputolsónapja

imPrESSzum

Ez+Az16 BAgi HíRLAp 2012 május

lélekszerintjárjatokésatestkívánsá-
gait véghez ne vigyétek. mert a test
kívánsága a lélek ellen tör, a léleké
pedig a test ellen, ezek viaskodnak
egymással,hogyneazt tegyétek,amit
szeretnétek(Gal5:16–17)

Ha a szent lé lek mun ká ját fi gye lem be
vesszük, még vi lá go sab ban lát juk, hogy
megszentelő désünk tel je sen is te ni ala -
pon nyug szik. test vagy lé lek; a ve lünk
szü le tett gyen ge, bűnös ter mé szet, vagy
az új ter mé szet és is te ni erő, ami vel a
szent lé lek aján dé koz meg – két ha tal -
mas el len tét. Amíg nincs új lel ki éle tünk,
nem tu dunk úr rá len ni a bűn fe lett, és
is ten aka ra tát sem tud juk vég hez vin ni.
még ha akar juk is a jót, hi ány zik a vég -
hez vi tel; jó szán dé kun kat min dig ke -
resz te zi va la mi. A bűn az a tör vény vagy
megkötöző ha ta lom, ami alatt ál lunk
(Róm 7:23). Csu pán a Krisz tus ba ve tett
hit ál tal ural min ket a szent lé lek, és mint
új tör vény je lent ke zik a bűn tör vé nyé vel
szem ben (Róm 8:2). ez zel az új belső
hajtóerővel győzhetjük le a test in du la ta -
it. Azelőtt a bűn szo mo rú kény sze re alatt
áll tunk, most új, szent kény szer ér vé -
nye sül. A test a ma ga bűnös haj la má val
és szen ve dé lyé vel még ér vé nye sül ni kí -
ván, bár meg fe szít te tett jé zus sal. mert
akik hisz nek ben ne, azok a tes tet meg fe -

szí ttet ték in du la ta i val és kí ván sá ga i val
együtt (gal 5:24).

A Lé lek a test el len tö re ke dik, a test
pe dig a Lé lek el len. Há la is ten nek, nem
va gyunk töb bé adó sok, hogy en ge del mes -
ked jünk a test nek (Róm 8:12). en ged jük
hát, hogy a Lé lek kor má nyoz zon min ket.
„A Lé lek a test el len tö re ke dik, hogy ne
azo kat cse le ked jé tek, ami ket akar tok." A
Lé lek el len áll, hogy bűnös önfejűségünk
ér vény re ne jus son (gal 5:17–18).

A mi dol gunk, hogy a szent lé lek mun -
ká já nak he lyet ad junk, és en ge del me sen
alá ren del jük ma gun kat ne ki. Ho gyan
ural  kod hat ben nünk? ő nem zsar nok, aki
erőszakoskodik; ne künk kell meg hal la -
nunk in té sét, fi gyel mez te té se it, és en -
ged nünk kell az ő sze líd és még is erős
ösz tön zé se i nek. is ten a szent lé lek ben
nyújt ja ne künk az erőt, de nem tud ja és
nem akar ja le ven ni ró lunk az en ge del -
mes sé get. ez a mi dol gunk, és az is ma -
rad. Ha rest ség és hűtlenség ál tal nem
szo mo rít juk meg vagy nem űzzük el a
szent lel ket, ha nem sok kal in kább a meg -
vál tó nak va ló ha tá ro zott hit be li át adás sal
tel jes ha tal mát ki fejt he ti ben nünk, ak kor
lesz a gyü mölcs: sze re tet, öröm, bé kes -
ség, tü re lem, jó ság, szí ves ség, hűség,
sze líd ség, mér ték le tes ség. jól fi gyel jük
meg: mind ez az ő gyü möl cse!

C. e. nyomán

A szent élet 
a szentlélektől szár ma zik

Pünk0SdiüzEnEt
aziGliCEóVodába

PótbEíratáSi
napottartunk

2012.májuS14-Én,
8órától16óráig.

kérjükagyermekektaj
kártyáját,Születési
anyakönyvikivonatot,

lakcímkártyát.

Sportnap, gyermeknap

Gyönyörű,5heteskiscicákelvihetők!06-28/409-174

sportnap, gyermeknap az óvoda szervezésében. 
május19-énszombaton délelőtt 10 órától várjuk az óvodás gyermekeket, 

szüleiket, testvéreiket a sportpályán közös játékra, 
versenyre, együttlétre. 

Programjaink:
közös torna, versenyjátékok, ingyenes vércukor- és vérnyomásmérés, arcfestés, ugrálóvár,

bohóc műsor, finomságok és még sok-sok meglepetés!

GyErtEkEl,Várunk!
Az óvoda nevelőtestülete


