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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja
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Önkormányzati hírek

Nádudvari Anna Bagon

Legyen az ön szívügye is

áprilisban két alkalommal is
ülésezett Bag nagyközség
Önkormányzatának képviselőtestülete.
/2–3.oldal

nádudvari Anna gödöllői írónő
író-olvasó találkozóra érkezett
a bagi általános iskolába a HBt
szervezésében.
/8.oldal

jótékonysági estet szerveztek
az aszódi rendelőintézet javára
a művelődési házban. Az est alkalmával 300 000 Ft gyűlt össze.
/12.oldal

Színj átS zótal álk oz ó2012– tököl

ARAny minősítÉst KAptAK
gyeRmeKszínjátszóinK
április 21-én Fodor Éva vezetésével a
Fapihegyermekszínjátszókalsósésfelsős
csoportjai részt vettek a Weöres Sándor
Gyermekszínjátszó találkozón a tököli
művelődésiházban,ahonnankiválóeredménnyel tértek haza, mindkét csoport
aranyminősítéstkapott.
Reggel nyolckor indult a csapat busszal a
művelődési ház elől, sok gyermeket, főleg a
kisebbeket szüleik is elkísérték a hosszú,

egész napos programra. A Kis Fapihék a 2-4.
osztályosok Ki látta? címmel angol gyermekversekből összeállított mulatságos előadással érkeztek, melyet a népes közönség
nagy tapssal fogadott. Az előadást Fodor
Éva rendezte, és a gyerekek fegyelmezetten
igazi profiként adták elő a sokat gyakorolt
darabot. A tököliek kis ebéddel is megvendégelték a résztvevőket a művelődési ház
szomszédságában lévő általános iskolában,
majd következett a délutáni program.
(folytatás 7. oldalon)
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azönkormányzathírEi
2012.április5-énés24-énbagnagyközségönkormányzatának képviselő-testülete ülést tartott. az alábbiakban
összefoglaljukakétüléstörténéseit.

Az általános iskola félévi beszámolója
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Arany jános
általános iskola és művészetoktatási intézmény igazgatója,
szásziné győri Éva által a 2011/2012-es tanév első félévéről
készített beszámolóját. ebből idézünk:
Az Arany jános általános iskola és Alapfokú művészetoktatási intézmény 301 tanulóval (ebből 3 magántanuló) kezdte
meg az idei tanévet, és így is zárta le az első félévet, tehát idén
nem volt elvándorlás, azaz létszámcsökkenés, mint a korábbi
években, őket 29 pedagógus oktatja, neveli.
15 normál tagozatos, 3 gyógypedagógiai osztály, emellett
3 napközis és 1 tanulószobai csoport működik jelenleg az
iskolában. Csökkent az igazolatlan órák száma, ezeket az iskola a fenntartó és a családok felé is jelezte. A sokat hiányzó
tanulók szüleit behívatta az iskol, és tájékozatta őket a hiányzások következményeiről.
Személyifeltételek
nagyné Bakti zsófia helyett dr. süpekné Békési ágnes
zsuzsanna tanítja a német nyelvet iskolánkban. Rezeli zsófia
helyett Cseh Krisztina végzi heti 24 órában az sni-s tanulók
fejlesztését.
tárgyifeltételek
Késik a jubileumi jutalmak és a túlóradíjak kifizetése,
2012 januárjában ugyan a nyugdíjba ment pedagógusok jubileumi jutalmainak kifizetése megkezdődött, de a többi még
várat magára.
Az iskola kaputelefon és kamera beszerelését szeretné
elérni, hogy a felesleges bejárkálásokat, illetve a gyerekek idő
előtti hazamenését megakadályozhassa.
A fejlesztő tanterem sajnos vizesedik, penészszag érezhető, így itt nem tud az iskola foglalkozást tartani, minél előbb új
helyet kell a fejlesztő foglalkozásoknak találni.
Az emeleti fiú mosdóban csőtörés volt, ezt a Habag Kft.
megszüntette, és folyamatosan végzi a javításokat. pályázati
pénzből egy tanteremben padcserét terveznek.
oktató,nevelő,fejlesztőmunka
A tanulmányi munka eredményességét a kitűnő tanulók
magas száma (41 fő) jelzi. Vannak iskolán kívüli foglalkozások
is: úszás, labdarúgás, kézilabda, íjászat, eCDL és furulya
szakkör. A művészeti tagozaton 54 fő tanul, 18-an képzőművészeti előképzőn, 36-an drámatagozaton. A dohányzási
tilalom miatt a mosdók ajtajára kikerültek a tiltó táblák, helyi
bírságként 30 000 Ft bírságot szabott ki az iskola. iskolagyűlésen az iskola vezetése felhívta a gyerekek figyelmét a rongálások következményeire, hogy elejét lehessen venni annak,
hogy a gyerekek összefirkálják hazafelé menet a házak oldalát, betörik az üvegeket.

a polgármesteri hivatal alapító okiratának, valamint az
önkormányzatSzmSz-énekmódosítása
Beke Andrea jegyző asszony az ülésen elmondta a legfontosabb változtatásokat. A polgármesteri hivatal alapító okiratából több szakfeladat ellátásának kötelezettsége átkerült
az önkormányzathoz, amelyet az új szmsz melléklete
tartalmaz. Az szmsz-t időszerű volt új, egységes szerkezetbe foglalni, ami most megtörtént. A változások a következőek: az szmsz-ben rögzíteni kellett az új önkormányzati

törvény szerint, hogy az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el, nem főállásban végzi feladatát,
a kisebbségi önkormányzat rendeletalkotásra tehet javaslatot, pontosította a rendelet a tartós távollét fogalmát,
bekerült a rendeletbe, hogy az önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat számára tárgyi feltételeket biztosít.
Függelékbe került a képviselő-testület névsora, a szakfeladatok jegyzéke, valamint a bizottságok tagjainak névsora.
A módosításokat a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A tiszteletdíjak megállapításáról szóló rendelet
módosítása
A pest megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt
tett a polgármester, önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet
kapcsán.
e szerint a polgármester és alpolgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának összegszerűségét ki kellett venni
a rendeletből, és be kellett építeni a rendeletbe a megvonható tiszteletdíj mértékét és maximális idejét. A módosítást a
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Átalakultak az önkormányzat
bizottságai
Kettévált a szociális, egészségügyi és az oktatási kulturális
bizottság. Az új bizottságok tagjai:
Szociális,Egészségügyibizottság:
tábik Andrásné
elnök
Varga András
tag
nagy tiborné
külsős tag
oktatási,kulturáliséssportbizottság:
Balázs jános
elnök
tábik Andrásné
tag
Baczoniné Felszeghy Katalin külsős tag

Pénzügyi-Ellenőrző,gazdasági,vagyongazdálkodási
éstelepülésfejlesztésibizottság:
Antal istván Lászlóné
elnök
Dr. Dénes tamás
tag
Varga András
tag
Balázs jánosné
külsős tag
szabó józsef
külsős tag

Lakossági kérelem
egy bagi lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy engedélyt kérjen ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, de a
településrendezési terv szerint zöldövezeti besorolású telkét
átsoroltathassa lakóövezetbe. A törvény úgy szól, hogyha
zöldövezeti területet vonnak el, akkor a falu másik részén egy
másik területet zöldövezetté kell nyilvánítani. A tervező javaslata szerint ez az új zöldövezeti terület a művelődési ház előtti
tér lehetne.
A képviselő-testület úgy foglalt állást az ügyben, hogy
hozzájárul az átsoroláshoz, de csak abban az esetben, ha az
új zöldövezeti területet is a kérelmező ajánlja fel. ezt az állásfoglalást a képviselő-testület 4 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett fogadta el.
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Szent István emlékmű felállítása
A piros Bagért egyesület elnöke, Deme istván azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy engedélyezze a
Kapu júlia és Kapu Lajos által tervezett és készített szent
istván emlékmű felállítását a művelődési ház előtti parkban.
Az emlékmű fémből készült 3,5 m magas. Az emlékmű
felállításával járó minden költséget az egyesület fedezi. A
képviselő-testület az emlékmű felállításához egyhangúlag
hozzájárult.

Hőszivattyús rendszer – energetikai pályázat
Az április 5-i ülésen jelen volt Krnács péter az ÉsK tervezőiroda Kft. képviseletében, aki tájékoztatta a testületet a
hőszivattyús fűtési rendszer bevezetésével kapcsolatos
kérdésekről. A rendszer kiépítését az önkormányzat pályázat
útján kívánja előteremteni, ezért a testület határozatában
megbízta a polgármester urat, hogy szerződést kössön a fenti
Kft.-vel, amely a pályázatot előkészíti, illetve az energetikai
tanúsítványokat elkészíti bruttó 2 760 980 Ft összeg ellenében.
A határozatot 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

Víziközmű szolgáltatás átalakítása
Új törvényi szabályozás lépett életbe a viziközművek működésével kapcsolatosan. Az ivóvíz nemzeti kincs, a kormány szándéka, hogy az ivóvíz bázis többségi állami (önkormányzati) tulajdonba kerüljön, ezért megkezdődött az Észak-kelet pest
megyében található 26 víziközmű összevonása. 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 képviselő testület felhatalmazta tóth gábor polgármester urat, hogy az egyesülési tárgyalásokon képviselje a szóban
forgó víziközművek érdekeit.

Münch kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
megbízása
A művelődési ház akadálymentesítésével kapcsolatban a
képviselő-testület a továbbiakban is a münch Kereskedelmi
és szolgáltató Bt. képviseletében szivi Orsolyát bízta meg
a pályázat teljes körű lebonyolításával.
A megbízás 2012. április 01-től 2012. október 31.-ig szól.
Díja 70.000.- Ft+áFA/hó, melyet az önkormányzat a pályázatok költségére tartalékba helyezett költségvetési előírásából
biztosítja.

gázszolgáltatási szünet Bagon
tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a zsámbok 2 átadó állomás karbantartási munkálatai miatt 2012. 07.17.
08:00 órától 12:00 óráig településünkön a gázszolgáltatásszünetelnifog.A tigáz zrt. kéri, hogy a gázszolgáltatási szünet idejére afőelzárótszíveskedjenekzártállapotban
tartani.
A karbantartási munkák miatti gázszolgáltatási szünetért a tigáz zrt. elnézést kér!
- kr -
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A bagi polgárőrség beszámolója a 2011. évi
tevékenységéről
polgárőrség egész évben 2721 órát teljesített szolgálatban,
ebből a rendőrséggel 530 órát teljesítettünk. A rendőrség kérte
a polgárőrség segítségét a nappali és az éjszakai szolgálatuk
teljesítésére. A polgárőrség átlagban napi 4 órás szolgálatot
teljesít 2 főval, de van mikor hárman-négyen vannak szolgálatban. Lada niva HiK-301-es rendszámú autónkkal teljesítjük a
szolgálatot. ezzel a gépkocsival a 2011-es évben 7986 kilométert tettünk meg.
Februárban az általános iskola megtartotta a farsangi
rendezvényét a művelődési házban, itt a rend és a biztonság
felügyeletére 3 polgárőrünk tartott szolgálatot.
március elején a rendőrséggel közös akcióban 3 polgárőrünk vett részt, ez az akció kiterjedt Bagtól indulva turáig a
fatolvajok ellen.
március 15-én a fáklyás felvonuláson 6 polgárőrünk biztosította a menet biztonságát.
áprilisban a Drogmentes magyarországért mozgalom futását biztosítottuk 3 fővel.
júniusban az iskola ballagását biztosítottuk 4 fővel.
júliusban megrendezett Falunapon 2 nap szolgálatot teljesítettünk 8 fővel. erre a rendezvényre a környező települések polgárőreitől segítséget kaptunk.
Az Opsz felkérésére a Hungaroringen 4 nap nappali és
éjszakai szolgálatot teljesítettünk 13 fővel.
Augusztusban a hévízgyörki polgárőrök felkérésére a Fásy 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 főtér
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 parkoló autók biztonságának felügyeletében vettünk 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 rendezvényeken a vendégek járműveinek biztonságát felügyeltük.
Az Aszódi Rendőrőrs felkérésére az év minden napján rendelkezésére álltunk és a jövőben is rendelkezésükre fogunk
állni. A jövőben Bag község területén bármely rendezvény biztosítását vállaljuk. Bag község területén – a törvény adta
lehetőségek között – a jövőben is mindent megteszünk a
mezőfi Ferenc
közbiztonságért.
Bag polgárőrség egyesület elnöke

FehérViktorfotográfus„lányokküzdElmEÉSörömE” címűkiállításaGödöllőn
aművészetekházábantekinthetőmeg.akiállítástmegnyitjadr.ökrösCsabaaváci
nkSEkézilabdacsapatánakvezetőedzője.amEGnyitóidőPontja:2012május17.
(csütörtök),18óra.atárlatjúnius10-igmindennap9–21óráiglátogatható.
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rEndőrSÉGibESzámoló2011.

Bozsó zoltán a gödöllői Rendőr-főkapitányság vezetője elküldte önkormányzatunknak a rendőrség 2011. évi munkájáról készült beszámolót, és személyesen is részt vett az
április 5-i ülésen. elmondta, hogy a gödöllői Rendőr-főkapitányság létszáma 81 fővel bővült, jelenleg 29 körzeti
megbízotti hely van, amiből 27-et töltenek be. A körzeti
megbízotti létszámot 41 főre kívánják növelni, hogy olyan
településeken is legyen állandó jelenlét, ahol a lakosság
biztonságérzete nem megfelelő. Bozsó zoltán hozzátette,
hogy Bag híre rosszabb, mint amilyen a valóságos helyzet.

A bűncselekmények száma csökkent, még úgy is, hogy új
rendőrségi statisztikai rendszert vezettek be, ami szerint
egy pénztárcalopás több bűncselekményként kerül a statisztikába, abban az esetben, ha abban pénz, iratok és
egyebek is voltak. Valamennyi érték eltűnését külön könyveli ez az új statisztika. 210 alkalommal volt rendőri kiszállás Bagon kutyás, lovas rendőrrel megerősítve, ilyenkor
10-12 fő rendőr volt jelen a faluban.
most lássuk a rendőrség 2011. évi Bagra vonatkozó
statisztikai adatait.

Az Aszódi Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett
bűncselekmények alakulása 2011-ben:

Az Aszódi Rendőrőrs közrendvédelmi
statisztikájának alakulása 2011-ben:

település bűncselekmények
száma
Aszód
322
Bag
235
Domony
62
galgahévíz
81
Hévízgyörk
63
iklad
40
Kartal
96
tura
265
Verseg
41

bűncselekmények
száma/1000fő
53,96
60,7
30,02
31,7
20,7
18,26
16,45
32,55
28,19

2010

2011

elfogások

120

85

előállítások

161

100

2027

468

222

251

1283

1103

helyszínibírságösszege(Ft) 6321000

5654000

szabálysértési feljelentés
büntető feljelentés
helyszíni bírság

közlekedésibalesetek:
Bagon 3 könnyű sérüléssel járó baleset történt. Az Aszódi rendőrőrs területén 2011-ben 61 napon
működött sebességmérő készülék 117 üzemórát, és összesen 329 intézkedés történt.

Közbiztonsági nap a gödöllői Rendőr-főkapitányságon

A rendezvény célja a rendőrség munkájának bemutatásán
kívül, a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem volt. természetesen a látványos bemutatókkal a rendőri hivatáshoz,
későbbi pályaválasztáshoz is segítséget nyújtottak a programok.
Az ide látogató 400 gyermek találkozhatott a rendőrökkel,
bizalmon alapuló ismeretségek kötődtek.
A gyerekek KResz-teszten mérhették le mennyire ismerik a kerékpárosokra és a gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályokat. A bűnügyi-technikai bemutatón ujjnyomatot
rögzítettek és a helyszíneken történő nyomkeresés és rögzítés rejtelmeibe tekinthettek be az érdeklődők.
Az előállító helyiségekbe történt séta közben átérezhették
a szabadságtól megfosztott ember helyzetét.
természetesen a nap egyik legnépszerűbb programja a
fegyver- és kényszerítőeszköz bemutató volt. itt a napi szolgálatban használt felszerelésen kívül a csapaterő bevetési
eszközeit, protektorokat is láthattak a látogatók.
Az ifjabb korosztály kedvencei az állatok voltak. Lovas és
kutyás bemutatók is szórakoztatták a gyerekeket.

Fotó: L.zS.

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

Egész nap szólt a sziréna…
Folyamatos látogatottság volt a járművek kiállításán is, hiszen a gyerekek a járőrautóba beülve és a rendőrmotoron
minden lehetséges technikai eszközt kipróbáltak.
„eu elnökség gödöllőn – gyermekszemmel” című rajzpályázat eredményhirdetése és a kiállítás remekül bemutatta,
mit is jelentett a gyermekeknek a konferencia.
A díjazott gyermekek értékes könyvutalványokkal és balesetmegelőzéssel kapcsolatos ajándékokkal tértek haza.
Az iskolások ízelítőt kaptak a rendőrség feladataiból,
L.zs.
munkájáról, a rendőri hivatásról.
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Ülésezett az Aszódi Kistérségi társulás

A galga-völgyi kistérségben 38 ezer ember él, a társulás 9 településén – Aszód, Bag, Domony, galgahévíz, Hévízgyörk, iklad,
Kartal, tura, Verseg. Az Aszódon megtartott ülésen részt vett
szűcs Lajos, a pest megyei Önkormányzat elnöke; hogy személyesen tájékoztassa a települési vezetőit a területfejlesztésben
várható változásokról, a megyei önkormányzat elképzeléseiről,
a jövőbeni együttműködés lehetséges területeiről.
pest megye Önkormányzatának elnöke kiemelte, hogy a
területfejlesztést érintő egyik legfontosabb változás várhatóan
az lesz, hogy a projektalapú finanszírozás helyére programalapú finanszírozás lép, és ez minden eddiginél jobban kiemeli majd az együttműködés jelentőségét, illetve a közös
döntések szerepét. Az új rendszerben ugyanis a tervezési folyamat a településeken kezdődik, majd a területrendezéssel
kapcsolatos elképzeléseket a kistérségi társulások egyeztetik, közvetítve az összhangba hozott terveket a megyei önkormányzat felé; ezután a megyék szintjén készül el az a koherens terv, amit a megyei önkormányzatok átadnak a nemzeti
tervhivatalnak. A változás igen jelentős elmozdulást jelent a
tekintetben, hogy a fejlesztési programok évekre és részletesen meghatározzák majd a területfejlesztés irányát és részletes tartalmát, szemben a jelenlegi pályázati rendszerrel,
amelynek esetlegessége a közösségek és a vállalkozások
számára nem szolgált iránytűként, a települések közötti stratégiai partnerséget pedig – egy-egy kivételtől eltekintve – formálissá tette. „A változás célja, hogy a települések pontos információkkal rendelkezzenek arról, hogy a térségükben és
más településeken milyen fejlesztések és beruházások tör-

Fotó: aszodikisterseg.hu

akistérségitársulásfeladata–aközszolgáltatásokszervezésemellett–atársulttelepülésekösszehangoltfejlesztése,
közösterületfejlesztésiprogramokkialakításaésfejlesztések
megvalósítása.aközoktatásiésszociálisfeladatokmellett
ellátja a kistérség területének összehangolt fejlesztésére
vonatkozófejlesztésitervek,programok,pályázatokkészítését,fejlesztését,megvalósítását,valamintatelepülésfejlesztésitevékenységösszehangolását.

ténnek” – mondta dr. szűcs Lajos, aki külön is hangsúlyozta a
megyei önkormányzatok jelentőségét a koordinációban, illetve az olyan garanciális megoldásokban, mint például, hogy a
jövőben az országgyűlés által elfogadott költségvetés a települési szintekre lebontott beruházásokat és azok forrásait tételesen is tartalmazni fogja.
A megbeszélésen szó esett arról, hogy a megszűnt Budapesti Agglomerációs Fejlesztési tanács (BAFt) feladatit átvette a megyei önkormányzat. A BAFt által üzemeltetett területi
információs Rendszer a megyei önkormányzat által nyújtott
szolgáltatások egyike lehet, amennyiben rendeződik a rendszer üzemeltetésének kérdése. szűcs Lajos beszélt az európai unió 2014-ben kezdődő költségvetési ciklusára való felkészülésről, a járási rendszer kialakításáról, a Budapest és pest
megye közötti viszonyról, a forrásmegosztással kapcsolatos
célokról, a régiók megszűntetéséről. Ahogy sztán istván, a társulás elnöke, Aszód polgármestere fogalmazott: a kistérségi
polgármesterek célja a megváltozó feladatok után is egy lesz:
a galga-völgyét minél élhetőbbé tenni az itt élők számára.
www.pestmegye.hu

Fotó: bagfalu.hu

Nepomuki Szent János
lekerült talapzatáról
mentsükmeganepomukiSzent
jánosszobrot!
sajnos a bagi nepomuki szent
jános szobor állapota indokolta a
helyéről való bontását. A műemlékvédelmi Hivatal engedélyével a
szobrot zárt helyre szállítottuk,
ahol védve van a további károsodástól.
megmentésért és visszaállításáért a szobor sorsát szívén viselő
emberek támogatását, adományát
várja az önkormányzat.
Számlaszám:5540019411053930
Benedek miklós
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atöbbCÉlútárSuláStanáCSamárCiuS28-iülÉSÉről
A társulási tanács márciusi ülésén az elmúlt évi szakmai
munkáját értékelte: beszámolót hallgatott meg a munka- és
tűzvédelmi tevékenységről, a közoktatási és a szociális és
gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményfenntartó társulások számára átadott kiegészítő normatív támogatások felhasználásáról, valamint megvitatta a társulásban ellátott feladatok eredményeit. A társulási tanács 2011-ben 9 munkaterv
szerinti és 3 soron kívüli ülést tartott, 72 írásbeli előterjesztés
alapján 80 napirendet tárgyalt, 110 határozatot hozott: A nyilvánosság biztosítása érdekében a társulás és költségvetési szervei valamennyi dokumentuma a www. aszodikisterseg.hu honlapon hozzáférhető, a tanács által tárgyalt előterjesztésekkel és
határozatokkal egyetemben. A társulás 2011-ben felülvizsgálta,
és a társult önkormányzatok elfogadták a Kistérségi közoktatási
intézkedési tervet, megtörtént az adatgyűjtés a szociális szolgáltatástervezési koncepció aktualizálásához.
A társulás szervező tevékenységével támogatja a többcélú
társulás keretein belül létrejött közoktatási intézményfenntartó
társulásokat:
w Kartal – Verseg közoktatási intézményfenntartó társulás
(óvoda, általános iskola)
w iklad – Domony közoktatási intézményfenntartó társulás (általános iskola).
A közoktatásiszakszolgálatifeladatterén a társulás szakszolgálati ellátást biztosít a többcélú társulásban résztvevő önkormányzatok területén élő 0-18 éves korú gyermekek számára,
így különösen: nevelési tanácsadást, iskolapszichológusi ellátást,
pályaválasztási tanácsadást, logopédiai ellátást, egyes települések területén (Aszód, tura) gyógy-testnevelést, korai fejlesztést. A
nevelési tanácsadásban az ellátottak száma éves szinten összesen 1470 fő, az időráfordítás 3896 óra: a szolgáltatást legtöbben
Aszódról (278 fő) és Bagról (210 fő) vették igénybe.
A logopédusok összesen 1515 fő számára nyújtottak ellátást,
4450 órában.
gyógy-testnevelésben 451 fő vett részt, korai fejlesztésben 15
fő részesült.
a pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezése térségi
koordinációban valósul meg, segítve az önkormányzatok és oktatási intézmények tanügy-igazgatási tevékenységét, ezen belül az
önkormányzati (fenntartói) és intézményi tanügy-igazgatási feladatok segítése a közoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően, valamint az intézményi pedagógiai szakmai szolgáltatások
rendszerének kistérségi szintű összehangolása – Kartal kivételével.
a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátása intézményfenntartó társulás útján történik: gyermekjóléti feladat, családsegítés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása (Kistérségi gondozási Központ, Aszód).
A társulás, valamint a társult önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzési tevékenységének megszervezése a
193/2003. (Xi. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően
történt (2011-ben 7 önkormányzat és a társulás, összesen 28
költségvetési szerv). A feladatot a társulás munkaszervezete látja el szolgáltatásvásárlással. A belső ellenőrzés 230 ellenőrzési
napon 24 ellenőrzést végzett.
A közös munkavédelmifeladat-ellátáshoz 2011-ben csatlakozott Hévízgyörk, a képviselő-testület döntése alapján pedig kilépett a közös feladat-ellátásból Kartal és Verseg, így 6 önkormányzat részvételével szerveztük a feladatot.
2011-ben a társulás a társulásoknak kiírt célpályázatokon
vett részt: iskolapszichológusi ellátás biztosításához a pedagógiai
szakszolgálat 2 millió Ft-ot kapott, a közmunka-pályázat keretében 2 hónapon keresztül 6 településen 45 főt foglalkoztattak. A pályázati támogatás 8 millió Ft, az önkormányzatok hozzájárulása
540 ezer Ft.
azaszódikistérségönkormányzatainaktöbbcélútársulása
2011. évi feladat-ellátásának összes bevétele 150 906 ezer Ft,

ebből79% külső forrás (normatív támogatás, pályázati forrás), a bevételek 11%-a származik az önkormányzatok feladat-ellátási hozzájárulásából, 6% pedig saját
bevétel.
A 19 155 ezer Ft-os kiegészítő normatíva lehetővé teszi a közösen ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok önkormányzati
hozzájárulás nélküli szervezését. ugyancsak kiemelt összegű kiegészítő támogatáshoz jut a két közoktatási intézményfenntartó
társulás: Kartal-Verseg több mint 17 733 ezer Ft, iklad-Domony
pedig 8 011 ezer Ft kiegészítő finanszírozásban részesül a többcélú társuláson keresztül.
Az önkormányzatok számára a kistérségi együttműködés
alapján igénybe vehető állami támogatás nyújtotta pénzügyi többletforrások: Aszód 15,5 millió Ft, bag7,3millióFt, Domony 2,5
millió Ft, galgahévíz 6 millió, Hévízgyörk 5,1 millió Ft, iklad 11,2
millió Ft, Kartal 20,6 millió Ft, tura 13 millió Ft, Verseg 8 millió Ft.
A többcélú kistérségi társulás révén magasabb színvonalú közszolgáltatások nyújthatók, a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabban használhatóak fel, így az együttműködésben résztvevő települések számára a társulási együttműködés mind szakmai, mind pénzügyi értelemben előnyökkel járt 2011-ben.
eszes Katalin irodavezető

atöbbCÉlútárSuláStanáCSaáPriliS18-iülÉSÉről
A társulási tanács áprilisi ülésének vendége volt dr. szűcs Lajos,
pest megye Közgyűlésének elnöke. A napirend előtti konzultáció
során a kistérség polgármesterei tájékozódtak a területfejlesztésben várható változásokról, a megyei önkormányzat elképzeléseiről és a jövőbeli együttműködés lehetséges területeiről.
A napirendi pontok közül a tanács elsőként az Aszódi Kistérségi irodánál és a pedagógiai szakszolgálatnál 2011. éviben végzett
belső ellenőrzési feladat-ellátásról hallgatott meg beszámolót.
A társulási tanács elfogadta az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak többcélú társulása 2011. évi költségvetési beszámolóját,
amely tartalmazza a társulási megállapodásban rögzített közös feladat-ellátásra vonatkozó fő pénzügyi adatokat.
A társulás közoktatás-szervezői és pedagógiai szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási, szociális és gyerekjóléti
alapszolgáltatási, belső ellenőrzési, munka- és tűzvédelmi, valamint területfejlesztési feladatok kistérségi szintű ellátását végezte 2011. évi működése során, a társult önkormányzatok által igényelt formában és tartalommal.
A társulás 2011. évi bevételeinek összege 151 millió Ft, mely
tartalmazza a költségvetési törvény által a közösen vállalt feladatok ellátására biztosított normatív hozzájárulást és a központosított előirányzatokat 109 millió Ft összegben, valamint a pályázati
és egyéb támogatásokat.
A társulás költségvetésében 11% az önkormányzati forrás aránya: a társult önkormányzatok az általuk igényelt szolgáltatások
arányában teljesítettek hozzájárulást, összesen 17 millió Ft összegben. Az önkormányzatok a pénzeszközöket logopédiai, gyógy-testnevelési ellátásra (5,3 millió Ft), nevelési tanácsadásra (6,7 millió
Ft), pedagógiai szakmai szolgáltatásokra (1,6 millió Ft), tv felvételre
(0,5 millió Ft), munkavédelmi feladatra (2,5 millió Ft), és a közmunka-program önrészeként (0,5 millió Ft) biztosították a társulás számára. A belső ellenőrzési feladat-ellátás csak normatív támogatásból valósult meg, önkormányzati forrást nem igényelt.
A teljesített kiadások összesen 137 millió forintot tettek ki.
ennek 2/3-át a társulás a saját intézmények általi feladatszervezésre fordította, 1/3-a pedig az önkormányzatoknak átadott pénzeszköz.
A társulási tanács végezetül elfogadta az Aszódi Kistérségi
iroda és a pedagógiai szakszolgálat közötti megállapodást a
pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásával kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről.
dr. Kórós tímea
kistérségi referens
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Fotó: könczöl Rita
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Összesen 14 előadást nézhetett végig a közönség, a vége felé már kissé elcsigázottan vártuk
a nagy Fapihék előadását, amely aztán felrázta a
közönséget. petőfi sándor A helység kalapácsa
című darabját adták elő szintén Fodor Éva rendezésében. A zsűri azt mondta az előadás értékeléseként, hogy a darabot nagyon nehéz jól előadni, de a bagiaknak ez gyönyörűen sikerült. Az
elismerés egyértelmű volt. Fáradtan, de feltöltődve indult haza a csapat, Fodor Éva még ott
maradt a szakmai értékelésen.
minden gyermekszínjátszónak és vezetőjüknek, Fodor Évának szívből gratulálunk a
- kr
széperedményhez!
-

8

BAgi HíRLAp

ISkoLAI HíREk

2012 május

Fotó: Balázs gusztáv

abaGiaranyjánoSáltalánoSiSkolahírEi

józSEFÉSjoCóbaGon

író-olvasó találkozó nádudvari Annával
nádudvarianna gödöllőiírónővoltavendégeahelytörténeti
baráti társulat által szervezett író-olvasó találkozónak
április24-énazaranyjánosáltalánosiskolábanésalapfokú
művészetoktatásiintézményben.
A találkozásra a 4. b osztály tanulói hetek óta készültek.
Balázsné győri mária osztályfőnök vezetésével olvasókört alakítottak és közösen olvasták el az írónő józsef és jocó című
könyvét. A Barangolás a Bibliában alcímű kötetet irodalmi műként dolgozták fel, s illusztrációkat készítettek hozzá, amiket
az író-olvasó találkozón kiállítottak – a szerző nagy örömére.
nádudvari Anna szó szerint vette thomas mann gondolatát,
amivel a józsef és testvérei című művét kezdte: „mélységes
mély a múltnak kútja… ” egy mai kisfiú, jocó, kirándulás közben véletlenül egy kút mélyére zuhan, és ott találkozik a még
szintén gyerek bibliai józseffel, akit pedig – mint tudjuk – a
testvérei dobtak a mélybe. A két fiú, józsef és jocó együtt indulnak el a bibliai tájakon. sajátosan, gyerekszemmel látják a
jól ismert jeleneteket: teremtés, ádám és Éva, Káin és ábel...
egészen józsef történetéig. A könyv tehát a kalandokon túl ol-

vasmányos, hasznos segítség is az ószövetség megismeréséhez. Az író-olvasó találkozón elsősorban a kisdiákok kérdezték
nádudvari Annát, de a tantestület több tagja is érdeklődött az
írónő műveiről, a regényírás folyamatáról, műhelytitkairól. A
szerző a tőle megszokott őszinteséggel válaszolt a kérdésekre. mindig író akart lenni, és ez a vágya már 22 évesen teljesülni kezdett, amikor is első elbeszélését közölte az Új írás. ezt
követte egy színészportré gyűjteménye Honnét lesz a tűz?
címmel, majd novelláskötetei, regényei jelentek meg. A közelmúltban új műfajban is kipróbálta tehetségét. A magyar Rádióban egy drámapályázatra készített pályaműve hangzott el.
A találkozón megtudtuk, hogy a józsef és jocó című könyv
megírására – a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán tanulva –
nemeshegyi péter jezsuita szerzetestől, dogmatika tanártól
kapta az indíttatást. A 90. életévében járó atya hívta fel a figyelmét
arra, hogy nem kell félni észrevenni a Bibliában rejlő humort.
A látottak-hallottak szerint az olvasóköri foglalkozások és az
író-olvasó találkozó sem maradt hatás nélkül a gyerekekre. többen önállóan is belefogtak a könyv elolvasásába, mások másoknak ajánlják, illetve egymástól kérik el a kötetet. Balázs gusztáv

Kányádi költészetéből
iskolánkszéphagyománya,hogyaköltészetnapjárólszavalóversennyelemlékezünkmeg,demásképpvoltezidén,mintkorábban.
januárban indítottunk egy olvasást népszerűsítő tehetségfejlesztő programot,
melyet a Helytörténeti Baráti társulat, és a magyar szak- és szépirodalmi szerzők és Kiadók Reprográfiai egyesülete támogatta.
meseprogramunk megvalósítása során Kányádi sándor költészetével ismerkedtünk meg. így idén Kányádi szavalóversenyt rendeztünk, és otthont adtunk az
V. galga-parti mesetalálkozónak is. A rendezvényt sima istván tanár úr furulyás
növendékei nyitották meg Kányádi sándor megzenésített verseinek előadásával.
tanítványaink két kategóriában mutathatták meg tehetségüket, versmondásban és mesemondásban. teljesítményüket a környező iskolákban tanító pedagógusok értékelték, név szerint Lakos mária Lujza, Ruffné Basa Rózsa és Fercsik
Hajnalka.
méltán lehetünk büszkék tanítványainkra, mert igen színvonalas produkciókat
láthattunk. A legjobbak képviselhették iskolánkat a kistérségi versenyeken, ahol
szintén szép helyezéseket értek el.
mindenkinekszívbőlgratulálunk! Katonáné Kovács erika

hElyEzEttEk:
Versmondás:
1-2. osztály
i. Angyal Virág 2 a
ii. Oláh noémi 1. a
iii. péter sára 1.b
3-4. osztály
i. gazda Boglárka 4.a
ii. Halász Lili 3. b
iii. Dezamics Balázs 4.a
különdíj: Baranyi tamás
mesemondás:
1-2. osztály
i. Katona janka 1. b
ii. Deme Adél 1.a
iV. mc Fegan Rebecca 2.a
különdíj: gyalus tünde 2.a
3-4. osztály
i. Faragó panna 3.b
ii. szabados Réka 3.b
iii. maksa méta 3.a
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Az Arany jános általános iskola és Alapfokú művészetoktatási intézmény
a Helytörténeti Baráti társulat, és a magyar szak- és szépirodalmi szerzők
és Kiadók Reprográfiai egyesülete támogatásával olvasást népszerűsítő
foglalkozásokat szervezett olyan gyerekek számára, akik már élvezettel
kalandoznak a betűk birodalmában. A három foglalkozáson Kányádi sándor zümmögő, meddig és a rigófütty és Virágon vett vitéz című könyveivel ismerkedhettek meg a tanulók. A januárban induló program záró
rendezvényét 2012. április 26-án tartották az iskola zsibongójában. A
programfelelősök Katonáné Kovács erika és Volterné jamrik Éva tanítónők voltak, akik a záró rendezvény alkalmával átfogó képet igyekeztek
mutatni az elmúlt hónapok eseményeiről a szülők és meghívottak részére. A jelenlévők videófelvételeken láthattak egy-egy részletet a foglalkozásokból, a gyermekek szavalattal, színjátékkal, mesemondással idézték fel Kányádi sándor költői, írói világát. nagyszülők, szülők, akiknek unokái, gyermekei részt vettek a foglalkozásokon elmondták, hogyan látták
-krők e kezdeményezés eredményességét. szóval Olvasni jó!

eLeVenpARK
március 29-én lehetőségünk volt az iskola legjobb tanulóival (60) fő elmenni a
fővárosi elevenparkba. itt a gyerekeknek számtalan ügyességi játék kipróbálására volt ingyenesen lehetőségük.

egÉszsÉgnAp
április 23-án „egészségnapot” tartottunk az iskolában. egész héten tartott a
papírgyűjtés, ami sajnos nem volt problémamentes, mert második éjjel valaki
„elvitte” a konténert fedő vízhatlan fóliát, ami, azóta sem került elő. A gyerekek
forgószínpadszerűen vettek részt az előadásokon, feladatokon. Az elsősegélyről tóth s. Anna és marinka edit védőnők, az életvitelről, a megelőzés fontosságáról Kissné nemes zsuzsa családgondozó, a lelki egészségről Kun
Richárdné iskolapszichológus, a tudatmódosító szerekről Kuthi józsefné iskolánk tanára tartott előadást. Volt sorverseny, terepfutás, kapura rúgás, salátaés zöldségszobor készítés is. megtiszteltek bennünket a tűzoltók is. Rendelkezésünkre bocsátottak egy tűzoltóautót, amibe a gyerekek fel is szállhattak.

Fotó: könczöl Rita

OLVAsni jó!
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VErSEnyzőkSzáma:
ii. korcsoportos fiú: 20 fő, lány: 20 fő
iii. korcsoportos fiú: 16 fő, lány: 12 fő
iV. korcsoportos fiú: 14 fő, lány: 13 fő
összesenfiú:50fő,lány:45fő
A versenyzők összlétszáma 95 fő volt

Fotó: a szerző

ErEdmÉnyEinkúSzáSnEmEnkÉnt
ÉSkorCSoPortonkÉnt:

Kistérségi úszóverseny
2012. április 25-én Bagon került megrendezésre a kistérségi úszóverseny a
környező települések részvételével.
nyolc település (Aszód, Kartal, galgamácsa, galgahévíz, Hévízgyörk, tura,
iklad, Bag) iskolásai vettek részt az
egész napos rendezvényen. A rendez-

vény fő szervezői pótháné geier tünde
és szalai zoltán testnevelőtanárok voltak. Az érmek megvásárlásához és a
rendezvény kivitelezéséhez (elválasztó
kötél a medencébe) a Bonifác Alapítvány
és szovics mihály hévízgyörki vállalkozó
nyújtott anyagi támogatást.

ii. kcs. fiú gyors (30 m):
ii. kcs. lány gyors (30 m):
ii. kcs. fiú hát:
iii.kcs. fiú gyors (60 m):
iii. kcs. lány gyors (60 m):
iii. kcs fiú mell:
iii. kcs. fiú hát:
iii. kcs. lány hát:
iV. kcs. fiú gyors ( 90 m):
iV. kcs. lány gyors:
iV. kcs. fiú mell:
iV. kcs. lány mell:
iV. kcs. fiú hát:
iV. kcs. lány hát:

2. Karácsondi soma
2. ódor ágota
2. pajor Lázár
3. Karácsondi soma
2. Oláh zserald
2. sima Lilla
3. szabó jácint
2 .Bagi gergő
2. tóth Vivien
1. petrovics péter
1. Kovács Veronika
2. Katona Anna
3. Bagi györgy
3. Haraszti Dóra
1. petrovics péter
1. Kiss Brigitta
2. Kovács Veronika

A települések sorrendjében
Bag a második helyen végzett.

Sokadik alkalommal emlékeztünk meg
azóvodábanaFöldnapjáról.idénáprilis
20-án, mivel 22-e vasárnapra esett. a
denishayesamerikaiegyetemihallgató
általkitaláltmozgalomaFöldvédelméreimmárvilágméretűvéduzzadt,hiszen
a környezetvédelem fontossága, földünk megóvása minden gondolkodó, a
jövőértaggódóemberszámárafeladat.
Az, hogy az óvodás gyermekek fontosnak érezzék és értsék ennek lényegét, a
mi felelősségünk is. Ha sikerül beléjük

plántálni, vagy csak elindítani a környezetvédelem iránti fogékonyságot, később talán környezettudatos emberként
élve óvják majd a Földet – ki-ki a maga
lehetőségei szerint. mindig meglepődöm
beszélgetéseink során, mennyi információ van gyermekeink fejében egy-egy
témáról, konkrétan most a környezet
védeleméről. Az már a család és a mi
feladatunk, hogy ezeket „rendszerezzük”, értelmezni segítsünk.
A „nagyok” sok mindent tudnak a
Földről, a bolygókról, arról, mit is tudnak
tenni gyermekként a
természet megóvásáért. miután megmutattuk nekik a földgömböt, és beszélgettünk a fenti témáról,
le is rajzolták mindezt.
Volt ott szemétszedés,
ültetés, vizek tisztítása, virágok, fák, bokrok, na és persze maga a FÖLD.
Készítettünk egy
nagy befőttesüvegbe
giliszta-lakhelyet, később megfigyeltük a
járatokat, és hogy hogyan lazítják, puhítják
az állatok a földet. Ül-

tettünk virágokat a kertben, majd az ott
talált gilisztákat is behoztuk a gyűjteményünkbe. megnéztük a bejárati ajtónál
elhelyezett, a témával kapcsolatos kis
gyűjteményt, kiállítást.
A többi csoport is – attól függően,
milyen korú gyerekekből áll – beszélgetve, játékosan közelítette meg a témát: dramatikus játékokkal, amelyek a
bolygók és a nap mozgását, űrutazást
jelenítettek meg, illetve képek nézegetésével és vetítéssel. minden csoport ültetett magokat, palántát – ezek nagy részét kérésünkre a szülők hozták be.
Végeredményben azt hiszem, ez a
nap nálunk is a föld védelméről szólt – a
korosztálynak megfelelő szinten. Reméljük, az évek során, ahogy ráépülnek
a további ismeretek, nemcsak ezen az
egy napon, hanem az összes többin is
óvják majd gyermekeink a körülöttük
geizerné péli melinda
lévő világot.

Fotó: a szerző

Föld napja az óvodában
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„Az egész faluval baráti kapcsolatom volt”
minden hónapban igyekszem
olyanembereketkeresniafaluban, akik sokat tettek nagyközségünklakóiért.Ebbenahónapbanbegidsánottónéhoz,Évikéhezlátogattamel,őtkérdeztem
azéletéről,munkásságáról.
– Orosházán születtem. Édesapám
katonatiszt volt. Hatan voltunk
testvérek, én voltam a legkisebb.
A háború után mezőberénybe
költöztünk, ott végeztem el az általános iskolát is.
egész kicsi koromtól éltemhaltam a zenéért, ezért zenei pályára szántak a szüleim. Hatéves
koromtól tanultam hegedülni,
zongorázni, majd később énekelni
is. Az általános iskola mellett
párhuzamosan zeneiskolába is
jártam Békéscsabára. A nyolc általános elvégzése után felvettek
a békéstarhosi zenei gimnáziumba, amely Kodály zoltán alapítványi iskolája volt, és az ő világhírű
módszerével tanultuk a zenét. Begidsán ottóné, Évike
sajnos 1955-ben Rákosi mátyás,
a magyar Dolgozók pártjának akkori vezetője utasítására megszüntették a zeneiskolát, én akkor még csak 2. gimnazista voltam. Kényszerűségből akkor a békéscsabai közgazdasági technikumba mentem át, ott is érettségiztem le. miután végeztem,
Budapestre kerültem utókalkulátornak az Aszfaltútépítő Vállalathoz. 11 évig dolgoztam ott, és mindenféle adminisztratív
munkakörbe jártasságot szereztem ez alatt az idő alatt.
Közben 1965-ben férjhez mentem. Férjemmel egy vállalatnál dolgoztunk, ő belső ellenőr volt. mivel a férjem bagi lakos volt, ezért ide költöztünk a szülői házba. 1966-ban megszületett péter, 1968-ban pedig Ottó nevű fiunk. mivel az utazás rengeteg időt vett el, az akkori tanácselnök lehetőséget
biztosított számomra Bagon, ahol adóügyi előadó lettem 1970.
január 2-tól. Azt itt eltöltött időszak alatt – mivel a szakmámhoz szükséges volt – igen sok továbbképzésen vettem részt.
– másvolt-eazakkoritanácsimunka,mintmanapság?
– teljesen más volt, hiszen minden munkát kézzel, illetve
számólógép és számítógép nélkül kellett elvégezni. gondold
el, hogy 2 falu részére (akkor ugyanis Hévízgyörkkel közös
tanács volt Bagon) kézzel írtuk mindenki részére a csekkeket
és az adóíveket! Ráadásul minden számítást fejben végeztünk
el, mert nem volt még számológép.
Abban az időben szinte minden háznál voltak állatok, és
mi csináltuk a marhalevelek kezelését is. Akkoriban mindenkinek volt saját szőlőterülete, így bora is. A pénzügyőrök leadták nekünk a bormennyiségek ellenőrzési adatait, mi pedig
házról házra jártunk a bormérő pálcával, és a leellenőrzött
mennyiség után vetettük ki a boradót. Képzelheted, ezek
mennyi időt és energiát emésztettek fel!
munkáink közé tartozott az is, hogy ötévente, az adó kivetése miatt, minden egyes házban le kellett mérni az összes

helyiség méreteit centire. Azután
mi segítettük minden évben az
ál lator vost az eb-ol tá sok nál,
az ebadó kivetése miatt. Az iparo sok jöve de lem adó ját is mi
ve tettük ki, mi ellenőriztük a
pénztárkönyveiket, tehát úgy
működtünk, mint ma az ApeH.
Az állatok statisztikai összeírását is mi végeztük. A népszámlálás is a feladatunk volt.
– részt vettél-e valamilyen
politikaimozgalombanbagon?
– párttag soha nem voltam,
pontosan azért, mert 1975–85-ig
elvállaltam Bagon a Hazafias népfront titkári teendőit. ez azzal
járt, hogy rengeteg társadalmi
munkát kellett végeznem. segítettem például Filó erzsi néninek
az utcák kövezésének megszervezésében. Ha bármilyen társadalmi munkát kellett szervezni az
óvodáért az iskoláért vagy bármiért, azt mindig én szerveztem.
nekem kellett a tanácstagok és a
Fotó: könczöl Rita tanácselnök megválasztását előkészítenem és levezetnem is.
1989. január 1-jétől szétvált közigazgatásilag Hévízgyörk
Bagtól. Akkor engem Bag VB titkárának választottak meg, majd
felkérésre én lettem a falu jegyzője. ezt a feladatkört 1994. aug.
31-ig végeztem, akkor ugyanis nyugállományba vonultam.
– Volt-eazitteltöltött25évalattvalamilyennagyonkiemelkedőenjóélményed?
– erre csak azt tudom válaszolni, hogy nekem az egész itt
eltöltött 25 évem, minden fáradsága ellenére, nagyszerű időszak volt. tudod, hozzánk bárki bejöhetett bármilyen kéréssel, mi igyekeztünk mindenben és mindenkinek segíteni.
nekem az egész faluval – nyugodtan mondhatom – baráti
kapcsolatom volt, hozzám bárki bizalommal fordulhatott.
ez alatt az idő alatt 8 főnököm volt (3 tanácselnök, 1 polgármester és 5 VB titkár), de mondhatom, hogy soha egyikkel
sem volt a legcsekélyebb nézeteltérésem sem, hiszen tudhatták, hogy minden munkámat igyekszem a tőlem telhető
legjobban elvégezni. erre pedig büszke vagyok!
– mondjvalamit,kérlek,atávlaticéljaidról,elképzeléseidről.
– Amíg az egészségem engedi, segíteni szeretnék a gyerekeimnek és az unokáimnak. ez az egyetlen, legfontosabb
feladata életemnek. szeretek még olvasni, kertészkedem is
egy keveset, és élvezem az életből a családom adta örömöket, hiszen nálunk a családban végtelen az összetartás és a
szeretet.
– köszönömariportot,ésabagihírlapésamagamnevébenkívánom,hogyatovábbiéletedlegyenmindignapfényes,aszeretetkörülöttedsohaelnefogyjon,éshozzáajó
egészségediskitartson!

Baczoniné Felszeghy Katalin

12

BAgi HíRLAp

kÖzügy

2012 május

Legyen Az Ön szíVÜgye is...
azaszódirendelőintézetjaváramájus
6-án vasárnap, 18 órai kezdettel jótékonyságiműsortrendeztekabagidózsa
Györgyművelődésiházban.
mint ismeretes, az aszódi sztK forráshiánnyal küzd, veszélybe került a fennmaradása. A meDCenter Kft. által működtetett rendelőintézet ellátási körzetébe 12
település és 38.500 potenciális beteg tartozik. Az intézmény sorsa jelenleg azon
áll vagy bukik, hogy sikerül-e havonta 3
millió többletforrást előteremteni a működésére. A település élete szempontjából fontos, hogy megmaradjon a rendelőintézet, hiszen ha az eddigi, az egészségügyet érintő elképzelések megvalósulnak, akkor egészen salgótarjánig kellene
ellátásért elvándorolniuk a betegeknek.
mivel eddig nem sikerült a hiányzó összeget Oep-finanszírozásból megoldani,
ezért szükség lenne az érintett önkormányzatok együttműködésére, azaz arra,
hogy a hiányzó havi 3 millió forintot közösen biztosítsák, ami a potenciális betegek
számát tekintve, egy főre és egy hónapra
csupán 77,92 forint költséget jelentene.
A Legyen Az Ön szíVÜgye is elnevezésű alapítvány, amely a rendelőinté-

ANyÁk
NApJA
május 7-én
vasárnap a nagymisén kisgyermekek köszöntötték édesanyjukat verssel,
énekkel, imádsággal, és a
következő verset
is tartalmazó
emléklappal.

Benke zoltánné műsorközlő és Dr. Bodó
zsolt főorvos
zet megmentését tűzte ki célul.tóth gábor országgyűlési képviselő, Bag polgármestere javaslatára a környező településeken, ahol az aszódi rendelőintézet
betegei élnek, figyelemfelkeltés és adománygyűjtés céljából jótékonysági esteket szerveztek. Aszód, Domony, iklad,
Hévízgyörk, Kartal után Bagon is sor került ilyen rendezvényre.
A műsor kezdetén Benke zoltánné
műsorközlő Dr. Bodó zsolt főorvos urat, a
Legyen Az Ön szíVÜgye is alapítvány
alapítóját jelentette be, aki ismertette a
rendelőintézet helyzetét és kifejezte bizakodását, hogy a tervezett összefogás meg-

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.

valósul. majd tóth gábor polgármester úr
köszöntötte a jelenlévő édesanyákat, hiszen a rendezvény időpontja egybeesett
anyák napjával. A műsorban a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály
képviseltette magát, keresztmetszetet rajzolva falunk színes kulturális életéről.
A bagi iglice napközi Otthonos óvoda
nagycsoportosai anyák napi köszöntővel
készültek, a kisiskolások Kányádi sándor
verseit hozták el a rendezvényre dalban,
színjátékban és versben. A Fapihe színjátszó csoport petőfi sándor A helység
kalapácsa című darabját mutatta be. A
fergeteges előadással a csoport a tököli
gyermekszínjátszó találkozón arany minősítést kapott. megérdemelten!
Az est második részében szünet és
finom sütemények elfogyasztása után a
szinkron nyugdíjas egyesület tagjai
bagi népdalokat énekeltek, majd Basa
panka néni szólóban is elhozta a galga
menti dalokat a közönség elé. A folytatásban a Faforgács színtársulat A makacs beteg című bohózattal lépett színre tózsegi Lajos és Antal ádám főszereplésével, Baczoniné Felszeghy Katalin Benedek elek Habakuk című meséjét mondta el. Az est a muharay elemér
népi együttes műsorszámaival és tóth
juliska néni népdalcsokrával zárult.
A fellépők szásziné győri Éva iskolaigazgatótól és dr. Balatoni gyöngyi
alpolgármester asszonytól emléklapot
vehettek át szereplésük emlékére. A
doktornő megköszönte Bag 300 000
forintos gyűjtését a rendelőintézet javára.
minden fellépőnek, közreműködőnek,
szervezőnek köszönjük a munkáját,
örölünk, hogy falunk is segíthetett a rendelőintézet megmentéséért folytatott
harcban, és reméljük, ez a harc győze-krlemmel zárul.
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Húsvéti csoda
mintegy 70 néző – kicsik és nagyok – csodálhatták meg a
PalántaGyermek-ésifjúságimisszózenésbábjátékát,nagycsütörtökönabagiművelődésiházban.azelőadásthontvári
annaírtaésrendezte.
egy istenhívő családban a két gyermek azt fejtegeti, hogy mi
a húsvét lényege, üzenete. Az idősebbiknek a locsolkodásból
szerezhető pénz, amin legót akar venni, de a kisebbik anyukájához fordul a válaszért. Anya meséli el a 2000 évvel ezelőtti
eseményeket, amelyet ő is a mamájától hallott. ebbe e kerettörténetbe szőtte bele a rendező a gecsemáné kerti eseményeket, a keresztutat, a keresztre feszítés és a feltámadás pillanatait. megértettük, hogy jézusnak azért kellett meghalnia,
hogy mi, akik hisznek őbenne, üdvösséget nyerjünk.
megtudhattuk, hogy a pirosra festett tojás jézus vérét, a
húsvéti bárány az áldozatát, a főtt tojás pedig egy új életet jelképez. A locsolkodás pedig azért alakult ki, mert amikor hajnalban az asszonyok a sírhoz értek és meglátták az elhengerített
követ, meglepetésükben majdnem elájultak, kiabáltak, ezért a
római katonák, akik a sírt őrizték, egy vödör vízzel locsolták le
őket. sőt, még néhány nagyszerű locsolóverset is hallhattunk.
A bábjáték elején és végén énekeltünk és testjelekkel mutattuk
be jézus irántunk való kimondhatatlan szeretetét.
majd Bocsor péter bizonyságtétele alapján, egy
megindító történettel szemléltette az isten és Fia,
jézus Krisztus szenvedését:
nagy szeretetben élt egy család, soha egy hangos
szó el nem hangzott. Az apa minden reggel – mielőtt
dolgozni ment –, még az ágyban megcsókolta gyermekeit. Azon a napon is így tett, majd a munkába
menet az autójában rádiót hallgatott. Hirtelen megszakították
az adást és bejelentettek egy szörnyű eseményt. Halálos be-

tegség ütötte fel a fejét a világban, minden országból érkeztek
a jelentések, hogy szinte percenként halnak bele az emberek
ebbe a vírusba. Az orvosok tehetetlenek, nincs ellenszer. A halottak száma rohamosan emelkedik. egyszer megint jött egy
bejelentés: az orvosok találtak egy olyan gént, amelyik megállíthatná e szörnyű kórt. De csak olyan emberben található, aki
nem öreg és nem felnőtt. Kértek minden apát, hogy vigyék el
fiúgyermekeiket a legközelebbi vérvizsgáló állomásra. A történetbeli apa is visszafordult, és elindult haza, mert segíteni
akart. mikor a vérvételen sorra kerültek, megölelték egymást,
és a fiú befeküdt a szobába. Kis idő múlva örömkiáltás hallatszott: megtalálták! Félrehívták az apát, és azt mondták: az
örömben az a baj, hogy nem elég egy kis vér, az egész kell.– Az
egÉsz? Döbbent meg az apa. – De az akkor azt jelenti, hogy…
– csuklott el a hangja. – még egy utolsó találkozást! – könyörgött. sírva borultak egymásra, a fiú is sírt, az apa is. óriási volt
a tét. egy ember élete sokakért, de apa és fia tuda, hogy meg
kell hozni ezt az óriási áldozatot, hogy sok életet mentsenek
meg… ez történt akkor, húsvétkor. nem tudjuk, ki szenvedett
jobban:azatya,vagyaFiú,jézuskrisztus? – így a történet, majd
egy kislány így kiáltott fel: ez többet ért, mint egy templom...
A gyerekeket, szülőket mélyen megérintette ez a történet,
és úgy gondolom, megértettük a húsvét igazi üzenetét: „mert
úgy szerette isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (jn3:16)
Az előadás végén pedig mindenki kapott egy színes foglalkoztató munkafüzetet, ami az evangéliumról szól, és sok-sok
történet, kifestő, fejtörő és egy társasjáték is található benne,
valamint egy CD-t, amin a bábelőadás és jézus példabeszédei hallhatóak, rádiójáték formájában.
mihamarabb visszavárunk benneteket, hogy plántáljatok
szt.
minél többet! Dicsőség istennek!
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SzoLgÁLtAtó

születés hete Bagon 2012., május 11–13
2012május12.
10.00–10.10.megnyitó
10.10.–10.30. A család szerepe a mindennapokban – Karácsondy mihály gondolatai a
családról

azüzlEtközPontFolyoSóján
tanácsadói asztalok (tanácsadás, bemutató,
a termékek kipróbálási és vásárlási
lehetősége)
11.30-13.00 dúla és szoptatási tanácsadás

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

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

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

2012május13.
10.30–11.00 mese születik
polgár jutka mesél

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

11.00–11.30 gyerek táncház

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

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 felnőtteknek. Vezeti: papp Helga, szalga Boglárka
16.00– Hellinger családállítás. A családállítás 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

11.30–12.00 Rajzpályázat eredményhirdetés
és nyereményosztás
12.00–12.30 mackónadrágot a szövetnadrágra – avagy hogyan tovább a munka világába a gyes után
előadó: györe Rita –pálya és karriertanácsadó
13.00–13.30 A korai kötődés jelentősége
előadó: Kántor emese gyermekpszichológus
13.30–14.30 egészséges táplálkozás a
kezdetektől. Bemutatóval és kóstolóval
egybekötött előadás
előadó: szakács Viki-dietetikus

orVoSok

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

állatiüGyEk

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

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

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

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

naPPali,ÉjSzakaiÉShÉtVÉGiüGyElEt
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a turai Központi
Ügyelet látja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek
délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. Címe: tura,
petőfi tér 2. telefon.: 104
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.

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
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mi Lett VeLeD BAgi tC ‘96?
FElSőPakony–baG2–1(1–1)

Felsőpakony, 150 néző. Vezette: Hajdú ii g. /6;8/ (Fromm g.,
Berki A.)
FElSőPakonykSE:Kovács t. 6 – Csapó A. 6, Villányi g. 6
(Varga z. 0, 64. p.), tóth t. 6 (Virág V. 0, 70. p.), Bárdos p. 6 –
Bors A. 6 (Horváth g. 0, 68. p.), Krajncz B. 7, szabó g. 7, nagy
R. 6 (Katona p. 0, 64. p.) – Rajz m. 6, tóth á. 6 (mihályi m. 6, a
szünetben). edző: Wendler gábor.
baGitC’96: endrődi p. 6 – nyári g. 6, gráczki p. 6, Ocskai
z. p. 6 (szénási i. 0, 76. p.), száraz R. 6 (tóth Levente 0, 66. p.)
– Hegedűs Cs. 6, Balogh j. 6, maros sz. 7, Fülep n. 6 –
zalaegerszegi R. 6 (erdélyi j. 0, 70. p.), nagy ii péter 6 (simó
L. 0, 66. p.). edző: tóth László.
Gól: Krajncz B., Rajz m., ill. Villányi g. (öngól). SárGa
laP:Bors A., Villányi g., tóth t., Varga z., Katona p., ill. Ocskai
z. p., maros sz., Balogh j.
WEndlErGábor: nem játszottunk igazán jól, de a mérkőzés utolsó húsz percében sokat tettünk a győzelem érdekében.
gratulálok a fiúknak, és további sok sikert kívánok a Bagnak!
tóthláSzló: Úgy érzem, sokkal többet tettünk a három
pont megszerzése érdekében, mint a hazaiak, ugyanis a játék
minden elemében felülmúltuk a Felsőpakonyt – kivéve a gólok
számát. mint tudjuk, a végén viszont csak a számszerű eredmény jelenik meg. sajnálom, hogy egy téves asszisztensi ítélet
fosztott meg bennünket attól, hogy akár a győztes gólt is megszerezzük, persze nem törvényszerű az sem, hogy utána rögtön gólt kell kapni, ezért is rendkívül bosszantó 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, Budai K. 5 (simó A. 6, 59. p.), nyári g. 5 – Balogh j. 0 (szénási i.
6, 9. p.), maros sz. 6, zalaegerszegi R. 6, Fülep n. 6 (nagy ii
péter 0, 68. p.) – szekula F. 6 (erdélyi j. 0, 76. p.), pálinkás g.
6 (száraz R. 0, 68. p.). edző: tóth László.
buGyiSE: gál t. 6 – Kucsák i. 6, józsa m. 5 (pölcz A. 0, 63.
p.), tánczos t. 8, Katus A. 6 – Füry m. 6, tőke K. 6, Kocsi A. 7,
Bajor m. 6 – szmok g. 6, pesti R. 6 (török K. 0, 86. p.). edző:
istók Ferenc.
Gól: szekula F., pálinkás g., maros sz., ill. tánczos t. (2),
Kocsi A. SárGalaP:maros sz., száraz R., ill. Kocsi A., Katus
A., tőke K.
tóthláSzló:ez a Bugyi leginkább ahhoz a szűzlányhoz
volt hasonlítható, aki az elsö aktusára készül. először fájt neki, aztán pedig már élvezte, amit csinálunk vele, és a végén
már nekünk fájt inkább, ami történt. A második félidei teljesítményünk az idény eddigi legrosszabb játéka volt. tény és
való, ellenfelünk már nem azonos az őszi csapatukkal.
iStókFErEnC:Változatos, jó iramú mérkőzésen a második félidei játékunk alapján megérdemelten hoztuk el Bagról
az egyik pontot.
kiSnÉmEdi–baG4–0(3–0)

Kisnémedi, 60 néző. Vezette: szarvas L. /10; 3/ (szabó i., Viktor F. p.)
kiSnÉmEdimSE: Koszta j. 7 (Hajdú j. 0, 80. p.) – Biczi g.
7, Hiebsch A. 7, Dudás m. 7, Ocztos m.7 – takács s. 8 (pócsik
B. 7, 60. p.), szűcs i. 7, Létai D. 7, Kardos L. 7 (Kénoszt F. 6, 60.
p.) – Héger A. 8 (győri t. 0, 80. p.), Faragó i. 9. edző: Davcsó
Károly.

baGitC’96: endrődi p. 5 – nyári g. 5, szénásii. 3, gráczki
p. 5–2=3, Ocskai z. p. 2 (száraz R. 4,35. p.) – maros sz. 5 (Katona K. 0, 70. p.), Hegedűs Cs. 2, Budai K. 3 (simó A. 5, 50. p.),
Fülep n. 4 – szekula F. 5, nagy ii péter 3 (zalaegerszegi R.
5,50. p.). edző: tóth László.
Gól: Héger A. (2), Faragó i. (2, egyet 11-esből). SárGa
laP:gráczki p. kiállítVa: gráczki p. a 66. percben (a második sárga lap után).
daVCSókároly:Végre azt láttam csapatomtól, amit előzetesen is elvártam. mindenki hajtott, küzdött és odatette magát a győzelemért a jó erőkből álló Bag ellen. további sok sikert kívánok a bagiaknak!
tóth láSzló: Otthon maradtunk... Amit eddig építgettünk és elértünk, azt 45 perc alatt sikerült teljesen lerombolnunk. gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez!
baG– tárnok1–4(1–2)

Bag, 150 néző. Vezette: Fenyvesi A. /9; 8/ (nemes A., Bíró zs.)
baGitC’96:endrődi p. 6 – nyári g. 5 (Katona K. 0, 67. p.),
szénási i. 5 (Hegedűs Cs. 0, 66. p.), Budai K. 5, Ocskai z. p. 5
– maros sz. 5 (erdélyi j. 5, 57. p.), nagy ii péter 5 (Fülep n. 0,
61. p.), zalaegerszegi R. 5, simó A. 5 (száraz R. 5, 57. p.) –
szekula F. 6, pálinkás g. 5. edző: tóth László.
tárnok: Kaszás A. 7 – Veszeli t. 7, pánczél s. 7 (szabó zs. 65. p.),
Béky g. 7, ilyés A. 7 (székely sz. 0, 78. p.) – Csákány g. 7, semsei
m. 8, Váradi g. 0 (gyulay g. 7, 25. p.), Fagyal B. 6 (polákovics A.
0, 70. p.) – nagy i. 7, Lukács s. 7. edző: somogyi gábor.
Gól: szekula F., ill. semsei m., Lukács s., gyulay g.,
polákovics A. SárGalaP:simó A., maros sz., nyári g., száraz R., szekula F., ill. Fagyal B.
tóthláSzló: minden eddigi hibánk kiütközött a mérkőzés folyamán, és most elsősorban nem a kapott góljainkra
gondolok.
– Hanem? A hozzáállásra, és az egész bagi labdarúgáshoz
való viszonyra.
SomoGyiGábor: ilyen különbséggel is megérdemelten
nyertünk. elégedett a csapata teljesítményével? maximálisan,
hiszen remekül játszottunk.
atabEllaálláSa2012májuS8-án
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CSApAt

M gy D

nK Kinizsi tL FC
Alsónémedi se
pilisi LK
Kisnémedi
Újlengyel Dse
gödöllői sK
Budakalászi mse
Veresegyház VsK
bagitC'96
Verőce se
Felsőpakony
Hévizgyörk sC
tárnok KsK
Örkény se
sülysáp KsK
Bugyi se

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V Lg kg gk

18 5 1
14 8 2
11 9 4
11 3 10
9 7 8
9 5 10
7 10 7
8 6 10
8 6 10
8 5 11
6 10 8
8 3 13
6 9 9
5 11 8
6 4 14
4 7 13

83
59
51
44
47
34
35
36
38
41
44
41
34
24
33
37

p

23 60 59
38 21 50
28 23 42
44
0 36
47
0 34
33
1 32
41 -6 31
38 -2 30
44 -6 30
46 -5 29
39
5 28
56 -15 27
43 -9 27
30 -6 26
54 -21 22
77 -40 19

m: mérkőzés, Gy: győzelem, d: Döntetlen, V:Vereség, lG: Lőtt gól,
kG: Kapott gól, Gk: gólkülönbség, P: pont
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Ez+Az

Sportnap, gyermeknap
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

aziGliCEóVodába

PótbEíratáSi
napottartunk
2012.májuS14-Én,
8órától16óráig.
kérjükagyermekektaj
kártyáját,Születési
anyakönyvikivonatot,
lakcímkártyát.
FoGadóórák
tóthGábor
orSzáGGyŰlÉSikÉPViSElő
telefon: 06-30-9325-821
e-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
képviselőifogadóórák:
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
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

Pünk0SdiüzEnEt

A szent élet
a szentlélektől származik
lélekszerintjárjatokésatestkívánságait véghez ne vigyétek. mert a test
kívánsága a lélek ellen tör, a léleké
pedig a test ellen, ezek viaskodnak
egymással, hogy ne azt tegyétek, amit
szeretnétek(Gal5:16–17)
Ha a szentlélek munkáját figyelembe
vesszük, még világosabban látjuk, hogy
megszentelődésünk teljesen isteni alapon nyugszik. test vagy lélek; a velünk
született gyenge, bűnös természet, vagy
az új természet és isteni erő, amivel a
szentlélek ajándékoz meg – két hatalmas ellentét. Amíg nincs új lelki életünk,
nem tudunk úrrá lenni a bűn felett, és
isten akaratát sem tudjuk véghezvinni.
még ha akarjuk is a jót, hiányzik a véghezvitel; jó szándékunkat mindig keresztezi valami. A bűn az a törvény vagy
megkötöző hatalom, ami alatt állunk
(Róm 7:23). Csupán a Krisztusba vetett
hit által ural minket a szentlélek, és mint
új törvény jelentkezik a bűn törvényével
szemben (Róm 8:2). ezzel az új belső
hajtóerővel győzhetjük le a test indulatait. Azelőtt a bűn szomorú kényszere alatt
álltunk, most új, szent kényszer érvényesül. A test a maga bűnös hajlamával
és szenvedélyével még érvényesülni kíván, bár megfeszíttetett jézussal. mert
akik hisznek benne, azok a testet megfe-

szíttették indulataival és kívánságaival
együtt (gal 5:24).
A Lélek a test ellen törekedik, a test
pedig a Lélek ellen. Hála istennek, nem
vagyunk többé adósok, hogy engedelmeskedjünk a testnek (Róm 8:12). engedjük
hát, hogy a Lélek kormányozzon minket.
„A Lélek a test ellen törekedik, hogy ne
azokat cselekedjétek, amiket akartok." A
Lélek ellenáll, hogy bűnös önfejűségünk
érvényre ne jusson (gal 5:17–18).
A mi dolgunk, hogy a szentlélek munkájának helyet adjunk, és engedelmesen
alárendeljük magunkat neki. Hogyan
uralkodhat bennünk? ő nem zsarnok, aki
erőszakoskodik; nekünk kell meghallanunk intését, figyelmeztetéseit, és engednünk kell az ő szelíd és mégis erős
ösztönzéseinek. isten a szentlélekben
nyújtja nekünk az erőt, de nem tudja és
nem akarja levenni rólunk az engedelmességet. ez a mi dolgunk, és az is marad. Ha restség és hűtlenség által nem
szomorítjuk meg vagy nem űzzük el a
szentlelket, hanem sokkal inkább a megváltónak való határozott hitbeli átadással
teljes hatalmát kifejtheti bennünk, akkor
lesz a gyümölcs: szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, szívesség, hűség,
szelídség, mértékletesség. jól figyeljük
meg: mindez az ő gyümölcse!
C. e. nyomán
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