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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

1394 – 2012
a tartalomból

Önkormányzati hírek

Iskolai hírek

Megújulás

Felavatták a polgármesteri
hivatal homlokzatára kerülő
Kapu Lajos és Kapu Júlia által
készített bagi címert.
/ 2. oldal

Eseménydúsan zárta az évet
általános iskolánk. Alsósok,
felsősök erdei táborban jártak
Kismaroson, illetve Velencén.
/ 6-7. oldal

Uniós pályázati pénzből újították
fel a Kistérségi Gondozási Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatának irodáit Bagon.
/ 8–9. oldal

Már állnak az állványok a bagi templom tornya körül. Az egyházközség eredetileg az egész tetőzetet szerette volna felújítani, valamint a teljes külső renoválás elvégzése is a tervek
között szerepelt, de a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium csak ötmillió forinttal járult hozzá a költségekhez, így a
teljes költség kétharmadát az egyházközségnek kell állnia. A
beruházás során megújul a templom főhomlokzata és harangtornya. Ez utóbbi teljesen új tetőszerkezetet, fedést kap,
és a torony tetején lévő kereszt is új fényben fog tündökölni.
Az elképzelések szerint a torony a háború előtti állapotát
kapná vissza, a műemlékvédelmi előírások legmesszebbmenőkig történő betartásával. Az előzetes tervek szerint a templom idén augusztus 15-ig újulna meg.
- KM -

Fotó: szt.

Megújul a bagi templom tornya
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az ÖNkormáNyzat hírei
2012. július 5-én tartotta bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a nyári szünet előtti utolsó ülését.
az ülésen nem volt jelen tábik andrásné, aki előre jelezte
távol maradását, illetve dr. Dénes tamás.

Oktatási intézmények beszámolója
Elkészült az Iglice Napközi Otthonos Óvoda, az Arany János
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2011/2012-es nevelési, illetve tanévről szóló beszámolója, illetve az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012/2013-as tanévének munkatervét. A
beszámolókat a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Az óvoda jelenleg küzd azzal, hogy a szükségesnél két
fővel kevesebben látják el a feladatokat. A hiányt az önkormányzat igyekszik közmunkások bevonásával megoldani.
Az ülést megelőzően Szásziné Győri Éva általános iskolánk
igazgatója jelezte az önkormányzat részére, hogy a jelenleg 22
tanulóval induló első osztály az óvodában a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által végzett vizsgálat eredményeképp 9 halmozottan hátrányos gyermekkel bővül, akik gyógypedagógiai fejlesztésre szorulnak. Az
igazgatónő azt javasolta a testületnek, hogy két első osztály induljon a következő tanévben, és a most iskolába kerülő gyerekek külön osztályt alkossanak, hiszen ezek a gyerekek komplex
gyógypedagógiai fejlesztésre, tartós megfigyelésre, szoros
gyógypedagógiai megsegítésre szorulnak, létszám tekintetében mindegyikük két főnek számít. A testület ezt a javaslatot
támogatta, bár Tóth Gábor polgármester úr jelezte, hogy a végső döntést csak később lehet meghozni, amikor is nyilvánosak
lesznek az iskolák működési hátterére vonatkozó rendeletek.

Rendeletmódosítások
2011 decemberében a Magyar Országgyűlés elfogadta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló új törvényét. Ennek értelmében a helyi szabálysértési eljárásokat 2012. április 15-től a
Pest Megyei Kormányhivatal illetékes főosztálya végzi területünkön. Így Bag Nagyközség Önkormányzata nem folytathat a
továbbiakban szabálysértési eljárást (kezdeményezni kezdeményezhet) és rendeleteiben sem szabhat meg a szabálysértési bírságot. Így a jelenleg hatályban lévő rendeleteket, amelyek szabálysértési bírság kiszabásáról rendelkeznek módosítani kell. A képviselő-testület így a helyi állattartás szabályairól, a település környezetvédelméről, szilárd hulladék kezeléséről szóló rendeletét módosította a fentiek fényében.

Az aszódi kistérség területén a fekvőbeteg-ellátás már a hatvani kórházhoz tartozik, a hatékony betegellátás érdekében a
Bag Nagyközség képviselő-testülete kezdeményezi a járó beteg szakellátás módosítást, úgy, hogy az aszódi szakrendelő
továbbra is működjön – hiszen az közlekedési szempontból
jóval előnyösebb távolságra van –, mégpedig a hatvani kórház
kihelyezett rendelőintézeteként. A javaslatot 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a képviselő-testület támogatta.

Vagyonvédelmi szakember-képzés Bagon
A Pest Megyei Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy támogassák a településünkön induló vagyonvédelmi szakemberek képzését azzal, hogy a tanfolyam számára
helyet biztosítanak. A tanfolyam 2012. július 14-én indulna, és
2012 szeptemberében fejeződne be. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy térítésmentesen biztosítsa az önkormányzat a fenti szervezet számára a művelődési ház kistermét, de cserébe beszámoltatási kötelezettség vállalást
kérte a cégtől, hogy a tanfolyamon hány bagi ember vett részt,
illetve a későbbiekben hány bagi embert tudtak alkalmazni.

Településrendezési terv módosítása
Az UVATERV Zrt. Nyerte meg a Budapest-Hatvan vasútvonal
korszerűsítésére kiírt pályázatot. A vasútvonal átépítése miatt
szükséges az érintett szakaszon a településrendezési terv
módosítása. A kivitelező cég kérte az önkormányzatot, hogy
támogassa a településrendezési terv módosítását, amelyet a
képviselő-testület egyhangúlag támogatott.

Fotó: kr.

Az aszódi rendelőintézet sorsa

Bagi címer díszíti a polgármesteri hivatal
homlokzatát
Az ülés előtt Tóth Gábor polgármester úr felavatta Kapu
Lajos és Kapu Júlia által készített és a község számára adományozott bagi címert, amely mostantól a polgármesteri hivatal homlokzatát díszíti.

A ravatalozó felújítása
Javában folyik a ravatalozó felújítása. Bádogozás elkészült a
cserepezés lesz a következő munkafázis. Amennyiben a cserepezés elkészül, akkor a felújítás második üteme lezárul és
szeptemberben folytatódik tovább a munka.

Ebrendész kerestetik
Az ebrendész állásra kiírt pályázat sajnos sikertelen volt, de a korábbi ebrendész Sipos József jelezte, hogy bár korábban felmondott, most ismét szeretné beadni pályázatát. A képviselő-testület
egyetértett abban, hogy a legtöbb kóbor kutya a roma telepről
szabadul el, elszállításuk költségét a kisebbségi önkormányzatra fogják terhelni, akárcsak korábban a szemétszállítást.

Folyik az óvoda villamos hálózatának felújítása
Kihasználva az óvodai szünetet a Deli-Vill Kft. megkezdte az
óvoda villamos hálózatának felújítását. A meleg idő kissé akadályozta a munkát, de remélhetőleg a szünet végére elkészülnek.
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LáTOgATáS A MAgyAR ALApíTáSú páLOS REndI kOLOSTORBAn

Zarándokvonat Lengyelországba

2012. június 25-27-én ismét elindult Lengyelországba a
Fekete Madonna zarándokvonat. A zarándoklaton részt vett
Tóth Gábor országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés
Lengel-Magyar Tagozatának vezetője, falunk polgármestere.

A zarándoklatot Székely János Esztergom-Budapest Főegyházmegye segédpüspöke, Tamás József Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke és Bátor Botond pálos tartományfőnök vezette, fővédnöke dr. Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke, védnöke Soltész Miklós a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumának államtitkára volt.
Az utazás első állomása Wadowice volt, Karol Józef
Wojtyla, az az Boldog II. János Pál pápa szülővárosa. Itt
ünnepélyes felvonulás, szentmise és a pápa szülőházának
megtekintése volt a program. Az út következő állomása
Czestochowa volt.
A résztvevők látogatást tettek a Jasna Góra (Fényes-hegy)
szentélyébe és a magyar alapítású pálosok kolostorában,
amelyet Boldog Özséb pálos rendi szerzetes alapított. Ez a
lengyel nemzet lelki központja, ahová évente sok millióan
zarándokolnak, hogy imádkozzanak a Fekete Madonna égi
közbenjárását kérve. A kegyhelyen szentmiseáldozatot mutattak be a pálos újmisések a Fekete Madonna Kegykápolnában.
A zarándokút Krakkó, Wawel és Kassa érintésével zárult.

Miért szemeteljük tele saját falunkat?
teljesen érthetetlen a számunkra,
hogy egyes földtulajdonosok, akik a
földből élnek, növényeket termesztenek, azaz élő dolgokkal foglalkoznak
nap mint nap, miért teljesen érzéketlenek a saját lakókörnyezetükre?
Miért, hogyan fordulhat elő, hogy a saját,
vagy a szomszéd földje szélére szemrebbenés nélkül dobálnak ki az ott munkálkodók mindenféle szemetet, ami a kezükbe kerül? Miért jó, hogy használt gumiabronccsal, autó karosszéria darabokkal, műanyag csövekkel, rothadó növényekkel, salakkal, döglött állattetemmel,
és minden elképzelhető-, és el-nem-

képzelhető szeméttel teszik tele egyesek
a vízelvezető árkainkat, a művelés alatt
épp nem álló földeket? Miért kell a ká-

Szemétteleppé vált az Agyigácsó
Építési törmelék, műanyag szék, vegyszeres üvegek égtelenkednek a temető
végében az Agyigácsóban. Az orrfacsaró bűz pedig arra utal, hogy bizony egykét állati tetem is lehet ott. Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy ismételten megszünteti ezt az állapotot. Ez a
község kasszájából 180 ezer forintot vesz ki. A területet körül árkolják, kamerával látják el, és az önkormányzat mindenkit arra kér, ide ne tegyen le szemetet.

posztáskertekben, a kenderföldeken
szabályos szeméttelepeket létesíteni?
És ezt nem a romák csinálják, hanem az
ott dolgozó földtulajdonosok!
Nyomatékosan kérünk mindenkit,
hogy ne csináljunk szemétlerakót a falunk határából! Aki pedig azt tapasztalja, hogy valaki éppen odahord valamit,
akkor – ha lehet – azt fotózza le, illetve
jelentse be az illetőt a hivatalban. A
szemetet lerakókkal a hulladékot eltakaríttatjuk, és szabálysértési bírságot
szabunk ki rá! Tegyünk valamit azért,
hogy legalább az általunk lakott területek ne süllyedjenek el a szennybe és
mocsokba!
A fenti képek a Malom utcai vízelvezető árokban, valaminta kenderföldek
szélén lévő illegális lerakónál készültek.
Benedek Miklós
műszaki előadó
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a bagi araNy jáNos általáNos iskola hírei

Beszámoló a 2011/2012-es tanévről
iskolai munkánkat a fenntartó által 2011. április 5-én megküldött; a polgármester úr és a jegyzőasszony által aláírt alapító
okirat szerint szerveztük meg: volt általános iskolai alsó és
felső tagozatunk, valamint sajátos nevelési igényű tanulókat
fogadó és művészeti tagozatunk.
a művészeti oktatás díját megemelte a képviselő-testület 9500
Ft-ra, de ebben a tanévben még az eredeti díjat (5900 Ft) fizették
a tanulók. A művészeti oktatásban részt vevők száma 54 fő volt.
301 tanulóval (ebből 3 magántanuló) kezdtük a tanévet és így
is zártuk. (Idén nem volt akkora a vándorlás, mint tavaly.) Volt 15
normál tagozatos osztályunk, 3 gyógypedagógiai, 3 napközis és 1
tanulószobai csoportunk.
Voltak sport szakköreink, a gyerekek igényei és a lehetőségeink alapján az alábbi sportágakban tartottunk foglalkozásokat: úszás (16 fő), labdarúgás (25 fő), kézilabda (24 fő); íjászat (2
fő), de kedveltek voltak az ECDL (16 nyolcadikos, 14 hetedikes)
és furulya szakkörök (12 fő) is.
Az év során a napközit és a tanulószobát 98-an vették igénybe. Rajtuk kívül még 69-en voltak csak ebédelősek. (Minden reggel összegyűjtöttük és lejelentettük a hiányzókat. Aki nagyon elkésett, nem tudott ebédelni, mert nem volt benne a lejelentett
létszámban. Ezzel próbáltuk elejét venni a késéseknek és a felesleges kiadásoknak.) Részt vettünk az alsósokat érintő Iskola
Gyümölcse Programban és az összes gyereket érintő iskolatej
programban. Így a tanulók ingyen kaptak tejet, kakaót, Túró Rudit és gyümölcsöt.
A Pedagógiai szakszolgálat munkatársai látták el (heti 1-1
nap) a logopédiai fejlesztést (17 fő) és az iskolapszichológusi terápiát (6fő), valamint a tanulási nehézség vizsgálatot (8 fő –
WISC-IV intelligencia vizsgálat). Az egyéni és a tantárgyi fejlesztéseket az osztályfőnökök (alsóban heti 2 óra) és a fejlesztő pedagógusok (7+3+24 óra) látták el.
kiosztottunk az év folyamán 548 dicséretet (tavaly 447 volt)
és 94 figyelmeztetőt (tavaly 139 figyelmeztetés volt).
a tanulmányi munka eredményességét kitűnő tanulóink
száma jelzi (összesen 34 fő).
Év végén 4 tanuló részesült művészeti tevékenységéért
arany jános Díjban: Katona Anna, Kiss Brigitta, Zsabin Annamária és Haraszti Dóra, aki a természettudományok területén is
kimagasló teljesítményt nyújtott.
8 év alatti kiváló teljesítményéért érdemelte meg a kitüntetést: Csepeli Renáta, Haraszti Dóra, Katona Anna, Kovács Veronika, Somoskői Zsófia, Szonda Boglárka és Zsabin Annamária.
A 2011/2012-as tanévben 9 tanulónak van lehetősége pótvizsgázni augusztusban. 3 tanuló az 1993. évi LXXIX. törvény értelmében igazolatlan mulasztásai miatt – a nevelőtestület határozata értelmében- az évfolyamot ismételni köteles.
8 tanuló tölti be/töltötte be 2012. 08.31-ig a 16. életévét, tankötelezettségük az 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásért 5.§ (1.) értelmében iskolánkban megszűnik.
Komoly feladat és nagy felelősség volt a nyolcadikosok beiskolázása: 14 tanítványunkat vették fel gimnáziumba, (tavaly: 5 fő
ment oda). 11-et szakközépiskolába, (tavaly 17 főt) 16-ot szakiskolába (tavaly 18 főt). 1 fő nem nyert felvételt. Az ő esetében elment a jelzés a jegyzőasszonynak.
A nem megfelelő magatartási, hozzáállási problémák miatt
1 esetben fegyelmi tárgyalást is kellett tartanunk. (Tavaly 6 volt.)

az idei év végi hiányzás: 4988 nap volt (tavaly 5352 nap volt).
Idén igazolatlan volt 1570 nap (tavaly: 1366 nap). Az igazolatlanul
hiányzókról a jelzés a törvényi kötelezettségnek megfelelően elment a szülők és a hivatal felé is. A sokat hiányzó tanulók szüleit
behívtuk az iskolába, ahol tájékoztattuk őket a hiányzások következményeiről: 50 feletti igazolatlan óra esetén a tanulót védelembe veszik és elvonhatják a családi pótlékot. Volt olyan tanuló,
aki a hiányzásaival akarta elérni, hogy magántanuló lehessen.
(Az iskola CSAK abban az esetben tudja támogatni a magántanulói kérelmet, ha az a tanuló érdekeit szolgálja!) Szerencsére
gyermekszülés idén csak 1 SNI-s (sajátos nevelési igényű) lány
esetében történt.
Ebben a tanévben is sikerült megnyerni az iPr pályázatot,
ami 100%-os támogatottságú, tehát nem kellett önrészt hozzátenni. Ebből a pénzből cseréltük le egy teremben a padokat, valamint írószereket és egyéb felszerelést is vettünk a gyerekeknek.
Támogattuk belőle a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek kirándulását, táborozását is. (Akkor számít egy gyerek halmozottan
hátrányos helyzetűnek, ha a szülő(k)nek nincs magasabb végzettsége, mint 8 általános, és rendszeres gyermekvédelmi támogatást is kapnak.) Vásároltunk a pénzből továbbképzést is, hiszen a
pedagógusoknak kötelező 7 évente 120 órát elvégezni.
Folyamatosak voltak a szűrővizsgálatok is (általános egészségügyi vizsgálat, oltások, fogászati szűrés, lúdtalpszűrés, felnőtteknél üzemorvosi vizsgálat). Nagy figyelmet fordítottunk az
egészségvédelem mellett a környezettudatosságra is. (Egészségnap, Drogmentes futás előadásának meghallgatása, látogatás az Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központban, a Galga
menti Víziközmű bagi telepén és a szennyvíztisztítóban, valamint
bűnmegelőzési előadáson is részt vettünk a művelődési házban.
Októberben a szelektív hulladékgyűjtés keretében sikeres
papírgyűjtést tartottunk: 151 200 forint volt a bevétel. Ennek felét megkapták az osztályok, a másik feléből kukákat, hajszárítót,
páncélszekrényt vásároltunk. Tavasszal került sor a következő
papírgyűjtésre, melynek bevételéből (87 200Ft) ki kellett fizetnünk a második éjszaka eltulajdonított ponyvát (63 245 Ft). A
maradék pénzt (23 955 forint) szétosztottuk az osztályok között.
Az előző évek bevált gyakorlata alapján állítottuk össze az ez
évi programunkat; ezeken kívül az osztályfőnökök havi egy programról gondoskodtak az osztályuk számára. Első félévben a
pénteki napközi is klubdélutánszerűen zajlott. Második félévben
vissza kellett állni a péntek délutáni leckeírásra, mert otthon
nem készültek el a házi feladatok. Megpróbálkoztunk egy zsibvásárral, ahol a megunt apróságaikon próbáltak túladni a gyerekek, és szintén a DÖK (Diákönkormányzat) javaslatára volt iskolai ki mit tud? is.
A hagyományoknak megfelelően megemlékeztünk az ünnepekről (tanévnyitó, októberi események, Szent Mihály Nap,
szüreti bál, Télapó, karácsony, farsang, március 15., anyák napja, ballagás, tanévzáró), részt vettünk a községi és a kistérségi
rendezvényeken is.
országos, megyei versenyekre is beneveztünk (katasztrófavédelmi vetélkedő, kisnyelvész-verseny, angolverseny, zrínyis
matek, természetismereti-verseny, rajzversenyek, Kazinczyverseny, szavalóverseny). Természetesen mindezek mellett a
szokásos helyi versenyeinket is megtartottuk.
Voltak osztálykirándulások (56), kerékpártúrák, drámafoglalkozások és erdei iskolai táborozás is. Erdei iskolában Csatto-
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gó-völgyben 43 alsós, Velencén 46 felsős gyerek volt. Összesen
99 tanuló táborozott velünk 5-5 napig.
Voltak új, községet érintő rendezvények is: Katonáné Kovács
Erika és Volterné Jamrik Éva Családok éve alkalmából rendezett
adventi délutánja, az általuk szervezett olvasni jó, mesélni jó! mesedélutánok, majd a szülőknek rendezett gálaműsor; volt Nádudvari Annával író-olvasó találkozó, amit Balázsné Győri Mária és pályaválasztási délután, amit Kun Richárdné iskolapszichológus
szervezett. Említést érdemel még az egészségnap, melyre egy
tűzoltóautót is sikerült kérnünk. Kijött hozzánk a Fizibusz, hogy érdekes kísérletekkel szórakoztasson bennünket. Részt vettünk az
SZTK javára rendezett jótékonysági rendezvényen is.
Nemcsak mi támogattunk bizonyos rendezvényeket, hanem
iskolánkat is támogatták. Pl.: a kistérségi úszóversenyre, melyet iskolánk szervezett – az iskolák kérésére – nem szedhettünk
nevezési díjat, így az érmeket és az elválasztó kötelet a Bonifác
Alapítvány és egy hévízgyörki képviselő/vállalkozó felajánlásából
tudtuk megvenni. (Szovics Mihály)
Kaptunk 60 tiszteletjegyet az Elevenparkba, ahová iskolánk
legjobbjait vittük el.
Az ajtókra vettünk becsapódás gátlókat a fényképésztől kapott jutalékból.
Jelzés érkezett a falubeliektől, hogy gyerekek firkáltak a házak
falára zsírkrétával, krétával. Iskolagyűlésen tájékoztattuk a gyerekeket arról, hogy a rongálásoknak milyen következményei lehetnek. Szerencsére a második félévben már kaptunk gyerekkísérőt,
talán ennek is köszönhető, hogy ez a fajta károkozás megszűnt.
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Volt csőtörés, villámcsapás okozta kár javítása,
csatorna csere, balesetveszélyes garázs lebontása.
A munkálatokhoz Bag Nagyközség Önkormányzata
járult hozzá, sok esetben a közmunkások segítettek Mondok Ervin vezetésével.
Folyamatos volt a kapcsolattartás szülőkkel, kistérségi iskolákkal, óvodával, gyermekorvossal, védőnőkkel, művelődési
házzal, papírbolttal, polgárőrséggel, rendőrséggel (rendőri beavatkozásra nem volt szükség), a Hivatallal, a Gyermekjóléti
Szolgálattal, a Kontakt Alapítvánnyal (felnőttképzés), a Bagázs
Egyesülettel (mentor program), képességvizsgálóval, Nevelési
Tanácsadóval, Szakszolgálattal), Bagi Hírlap munkatársaival… A
szülőknek nyílt napot és fogadóórát is tartunk a szülői értekezletek mellett. Kéréseikkel, kérdéseikkel bármikor megkereshettek minket, ha tudunk, segítünk. 224 esetben történt családlátogatás. Egymást segítve végeztük a dolgunk.
A dohányzási tilalom miatt kikerültek a dohányzást tiltó felíratok, melyeken 30 000 forint bírságot tüntettünk fel. Ez a helyben kiszabható (20 000-30 000 forintos összeg legmagasabb határa.) Ezzel sikerült megakadályozni, hogy a fiúk a mosdóban cigarettázzanak.
Elvégeztük e tanévben is azokat a feladatokat, amit célul tűztünk ki magunknak. Azon munkálkodtunk, hogy megteremtsük
az elvárások, igények és a pedagógiai programunkban megfogalmazottak összhangját. Köszönjük az együttműködést és a támogatást. Az iskola dolgozóinak nevében:
Szásziné Győri Éva

Élhető környezet – fenntartható fejlődés

ahhoz, hogy kielégítő életet élhessünk, szükségünk van bizonyos dolgokra. elsősorban vízre, levegőre, élelmiszerekre… a XXi. században fontos szerepet kell, hogy kapjon a környezetvédelem, a gazdasági és a társadalmi fejlődés. mivel iskolánk Ökoiskola, duplán komolyan vesszük a
természetes élővilág megtartását, az élhető környezet
megteremtését és a fenntartható fejlődést.
Az Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ után most lehetőségünk nyílt néhány tanítványunkat elvinni a Galgamenti
Víziközmű Kft bagi telepére, ahol az ivóvízről (az emberi fogyasztásra alkalmas vízről) hallottunk érdekes előadást, valamint betekinthettünk a rendszer működésébe is. Megtudtuk, hogy miért olyan fontos a számítógépes vezérlés, az emberi odafigyelés.
Mivel drasztikusan csökken a Föld ivóvízkészlete (népességrobbanás, vízpocsékolás és szennyezések miatt), nagyon fontos
a szennyvíz megtisztítása is, hogy azután a csatornákból kikerülő folyadék – megfelelő állapotban – ismét visszakerülhessen a

vízkörforgásba. Így utunk második állomása a Troszkásnak nevezett út melletti szennyvíztisztító telep volt. Az Aszód, Iklad,
Domony, Hévízgyörk és Bag által működtetett telep jelenleg is
bővítés alatt áll: új műtárgyakat építenek. Megtudtuk, hogy a tévhittel ellentétben nemcsak a muzeális értékeket tekintjük műtárgynak, hanem az olyan – épületnek nem minősíthető – építményeket is, amik meghatározott rendeltetéssel jönnek létre,
mint például a közművezeték tartozékok, vagy a szennyvíz tárolására, tisztítására szolgáló medencék. Az Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelőben és itt is elmondták, hogy (sajnos) nem használjuk mindig megfelelően, rendeltetésszerűen az eszközeinket: a
kukába nemcsak konyhai hulladék kerül, hanem állati tetemek,
veszélyes anyagok is…akárcsak a csatornába… Azzal, hogy tanítványainknak lehetővé tesszük, hogy ezekre a helyekre eljussanak, reméljük sikerül elérnünk, hogy környezettudatosabban
éljenek. Köszönjük a szennyvíztisztító, és a víziközmű munkatársainak az előadásokat, és a szíveslátást!
Szalai Zoltán, Szásziné Győri Éva
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a bagi araNy jáNos általáNos iskola hírei

Erdei iskola a Csattogó-völgyben
gyönyörű vidéken, a börzsöny lábánál, kismaros és Verőce között terül el a Csattogó-völgy. Faházai és más épületei belesimulnak a természeti környezetbe. itt az ember valóban érzi,
hogy a természetben és a természetből él.
Ebben az idilli környezetben lakott, tanult és szórakozott egy héten át (június 4-8-ig) negyvenhárom bagi kisiskolás (3-4. osztályosok) nevelőikkel – Balázsné Győri Máriával, Nagy Tibornéval,
Tóthné Irsán Ágnessel, Volterné Jamrik Évával. A gyerekek napi
két foglalkozáson vettek részt. Volt vadgazdálkodási program, éjjeli túra – ezen belül bátorságpróba – gyakorlati ragadozó madárvédelmi program, természetismereti tanösvény, gyógynövényismeret, kézműves foglalkozás (nemezelés, kosárka készítése pókszövéssel). Kirándultunk Verőcére, ahol megnéztük a szép főteret,
fagyiztunk, még meleg pogácsát is ettünk – amit kifejezetten nekünk készítettek a pékségben –, megcsodáltuk a Dunát, kagylókat, kavicsokat gyűjtöttünk. A napi eseményekről a gyerekek naplót írtak. Reggelente tornával indult a napunk, esténként pizsamapartit tartottunk, számháborúztunk, játszottunk vagy énekeltünk.
Szabadidőben lehetett focizni, kosárlabdázni, játszótéren játszani
és így tovább. Az utolsó napon egy vetélkedővel zártuk a hét programjait. Az oda- és hazautazás autóbusszal történt.
Nagyon jól éreztük magunkat, mert sokat tanultunk, szórakoztunk, sok új barátot szereztünk, és egy teljesen új életformát
Balázsné Győri Mária
próbálhattunk ki.

5 NAP A VELENCEI-TÓ PARTJÁN

2012. június 4-én elutaztunk Velencére. 52-en 5 napot töltöttünk a Velencei-tó partján a Xiii. kerület ifjúsági szállásán.
Induláskor még tele voltunk izgalommal, várakozással. Mivel
az árban nem voltak programok, így azokat nekünk kellett
megszervezni úgy, hogy nem voltunk ismerősek Velence környékén. Segítségül hívtuk a világhálót és a net-en kerestünk rá
a lehetőségekre. Így sikerült egyeztetnünk a „Tekerbringa”-val,
egy gárdonyi kerékpárkölcsönzővel. Segítségükkel lefoglaltunk
egy kerékpározási lehetőséget, egy sárkányhajózási programot és egy túrát is jó idő esetére. Mivel az időjárás szeszélyessége miatt semmiben sem lehettünk biztosak, ezért kollégáim

(Horváthné Bankó Editke és Szekeresné Fercsik Anna) különböző csapatversenyekkel is készültek...
Végül minden a lehető legjobban alakult: az időjárás, bár változatos volt, volt: eső, szélvihar, kánikula, minden előre eltervezett programot meg tudtunk valósítani: hajóval és 52 kölcsönkerékpárral megnéztük a Velencei tó környékét; sárkányhajóval
beeveztünk a nádasba és megnéztük a vizek élővilágát; hosszú
sétákat tettünk oda, ahová vonattal nem tudtunk elmenni…
Június 4-én megemlékeztünk a Nemzeti Összetartozás Napjáról, majd egész héten tartott a szobák versenye. A csapatok felfedezték Velencét és a szomszéd települést – Kápolnásnyéket;
készítettek tablókat, énekeltek, verset, monológot mondtak…
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útnak indultak

Szabadidőben a fiúk fociztak – még középiskolásokat is sikerült
megverniük –, a lányok körmöt lakkoztak, közben pedig ment a pókercsata, a métázás, a pizzázás, az éneklés és a strandolás…
Kulturális programokban sem szűkölködtünk, megnéztük a
Vörösmarty Múzeumot Kápolnásnyéken, a Gárdonyi Géza Emlékházat Gárdonyban, a Pákozdi csata színhelyét, majd visszaúton a
királyi sírokat Székesfehérvárott…
Tanítványainkat mindenhol
megdicsérték: az ebédlőben –
ahol nagyon finomakat ettünk –, a
kerékpártúrán és a múzeumokban is. Nagyon büszkék voltunk
(vagyunk) rájuk! Teker Zoltán kerékpáros túravezető 30 km-es kerékpárutat követő szavaival zárom rövid összefoglalómat: „Féltem elvállalni a csapatot. 52 ember! Veszélyes… De most már
örülök, hogy megismerhettelek
benneteket. Köszönöm!”
köszönöm kolléganőimnek:
Balázsné Győri Máriának, Nagy
Tibornénak, Tóthné Irsán Ágnesnek, Volterné Jamrik Évának,
Acsádi Petrának, Dobosné Szilágyi
Gabriellának, Horváthné Bankó
Editnek és Szekeresné Fercsik
Annának, hogy olyan lelkesen
vállalták ezt az 5-ször 24 órás
szolgálatot!
Szásziné Győri Éva

Fotó: könczöl Rita

„Lehet, hogy gyenge még a hangunk,
Lehet, hogy léptünk bizonytalan,
De indulunk, a szépet, jót akarjuk,
S érezzük: hitünknek szárnya van.”
Juhász Gyula

Idén két nyolcadikos osztály búcsúzott az általános iskolánktól, két osztálynyi gyerek folytatja ezentúl falunkon kívül középiskolai tanulmányait. Hogy kik ők?
8.a osztály

8.b osztály

Bagi György
Balugyánszki József Krisztián
Haraszti Dóra
Jamrik Dániel
Kanalas Mihály
Kanalas Szandra
Katona Anna
Kiss Brigitta
Makdsa Dominik Milán
Oláh Károly
Petrovics Péter
Szénási József
Szilágyi Márk
Vidák Alexandra
Zsabin Annamária

Berki Alex
Berki Vilmos
Csejtei Georgina
Csepeli Renáta
Fodor Flóra
Jónás Alexandra
Kanalas Elvira
Katonás Péter
Kovács Dominik
Kovács Veronika Nikoletta
Movik Donát
Ódor Barnabás
Palkovics Nikolett
Somoskői Zsófia Lilla
Szabó Rebeka
Szonda Boglárka
Varga Bianka
Varga Gábor

Akik osztályfőnökként
felkészítették őket
az „útra”:
Pávics Lászlóné,
Volterné Jamrik Éva
és Szalai Zoltán.

Akik osztályfőnökként
felkészítették őket
az „útra”:
Nagy Tiborné,
Horváthné Bankó Edit.

8

BAGI HÍRLAP

kÖzéLET

2012 JúLIUS

Befejeződött a Családsegítő és a Gyer
A pályázat célja a Szolgálatok infrastrukturális fejlesztése volt,
amely a helyiségek célszerű átalakítását és bebútorozását jelentette. Az átalakítással még egy helyiséget kapott a két Szolgálat, amelyet az alábbi célokra is fel tudnak használni:
w délutáni korrepetálás tanulási problémákkal
küzdő gyerekeknek;
w tanfolyamok gyermekgondozás, – nevelés céljából;
w egyéb csoportfoglalkozások: mesélő édesanyák,
prevenciós csoport, stb.;
w kézműves foglalkozások (ünnepek: karácsony Mikulás,
anyák napja, húsvét stb. alkalmából), valamint háztartási alapismeretek családok és gyerekek részére;
w a Bagázs közhasznú egyesülettel való együttműködés
(Mentorprogram);
w a pártfogó felügyelő munkájának segítése a helyszín
biztosításával a fogadóórákhoz;
w nyári szabadidős, napközis táborok lebonyolítása;
w személyiségfejlesztő, önismereti csoport foglalkozásai
gyermekeknek;
w a Születés hete programsorozat lebonyolítása;
w egyéb szolgáltatások helyszínének biztosítása
(pszichológus, jogász);
w szakmai megbeszélések, esetkonferenciák, esetmegbeszélések, gyermekvédelmi tanácskozás lebonyolítása;
w pszichológiai tanácsadás.
Kialakítottak benne egy kis könyvtárat is a fenti céljaik
megvalósítására. Mivel a felújítás sikeresen befejeződött,
felkerestem a Szolgálat dolgozóit, hogy számoljanak be arról, mivel és hogyan segítik munkájukkal a falu lakosságát.
Egyenként az alábbiakat mondták el nekem:

Berdó Lívia
2007 – ben végeztem az akkori
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola (ma: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Vitéz János Kara) négy éves képzésén, szociálpedagógia szakon.
A külkereskedelmi szakközépiskola elvégzése után egy
szaniter gyártó vállalat kereskedelmi osztályán dolgoztam, mint
kereskedő, ügyintéző, és azokban az években fogalmazódott
meg bennem, hogy a segítő szakmát, hivatást szeretném választani, mert úgy éreztem, ez a szakma az, ami igazán közel áll hozzám. Az emberekkel való kommunikáció, foglalkozás, professzionális segítés.
2008. április vége óta dolgozom Bag településen, mint
családgondozó. A felnőtt korú lakossággal foglalkozom, ami
annyit jelent, hogy a 18 év feletti lakosok fordulhatnak hozzám kérdéseikkel, problémáikkal. Leggyakoribb problématípus a foglalkoztatási probléma, a felkeresett ügyfelek

Fotó: könczöl Rita

Úniós pályázati pénzből újították fel a kistérségi gondozási
központ Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatának
irodáit bagon.

többsége ugyanis csak a minimális, általános iskolai végzettséggel rendelkezik, ami a jelenleg kialakult munkaerőpiaci helyzetben már kevés. A munkaerő-piaci helyzetet az
élethosszig tartó tanulás jellemzi, amely azt jelenti, hogy az
ember igyekszik folyamatosan képezni magát, hogy érvényesülni tudjon. A másik probléma a tartós munkanélküliségből adódó pszichés tényező, amely miatt a felkínált képzési lehetőséggel sem tudnak élni az ügyfelek, mivel kulcsképességeit elveszíti, és nem lesz képes egy képzést eredményesen elvégezni. A következő nagy esetkezelési típus, –
ok-okozati összefüggésben az előzőekkel–, az anyagi problémák: egyszeri átmeneti segély ügyintézése, a közüzemi
számlák elmaradásának rendezésében segítségnyújtás, illetve a banki hitelfelvétel törlesztő részlete megemelkedésének következtében a magas összegű tartozásában jogi segítség nyújtás közvetítővel. Ezekben az esetekben már csak
korrekcióra van lehetőség, nagyobb esély a tartozás rendezésére akkor van, ha az ügyfél időben jelzi ezt a tényt. A legkülönfélébb ügyintézésekben keresnek fel a lakosok, értem
ezalatt az egészségkárosodott személyek ellátásával kapcsolatos ügyintézést, a nyugdíjügyintézést, kérelem, fellebbezés megírását és hasonló problémákat.
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mekjóléti Szolgálat irodáinak felújítása
Köztudott, hogy a szociális szakma nem sikerszakma,
napról napra óriáslépésekben nem tudunk haladni… Azt
gondolom, minden egyes apró lépést sikerként könyvelhetünk el, az ügyfél sikerét elsősorban, aztán ez válik egy
– egy saját sikerélménnyé is. A nehézségeket kezdetben
a rendszer működésében láttam, de idővel a különböző
nézetek is közelednek egymáshoz, amely érezhető. Siker
az, amikor egy – egy esetkezelést pozitív kimenettel tudok lezárni, és a végén látom az ügyfél elégedett arcát és
a megkönnyebbülését.
Szeretném a jövőben a pályázati felújításból nyert
eszközök, illetve csoportszoba kihasználásával még hatékonyabbá tenni munkám, illetve az egyre nehezedő
anyagi helyzetre való tekintettel az adományozásra nagyobb figyelmet fordítani.

kocsis katalin
2010. április elseje óta dolgozom a Kistérségi Gondozási
Köz pont nál, és lá tom el a
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói feladatait Bagon
és Hévízgyörkön. Szociálpedagógus végzettséget szereztem
az egri főiskolán.
Egerben dolgoztam 3,5 évet,
a RÉV Szenvedélybeteg Segítő
Szolgálatnál, ezt követően kerültem Bagra. Idén mediátor végzettséget szereztem,
melyet a konfliktusok kezelésében tudok hasznosítani
munkám során.
Mindenképpen olyan hivatást szerettem volna, ahol
emberekkel foglalkozhatom, illetve mindig is érdekelt a
fiatalok megsegítése, támogatása, ezért nem volt kérdés, hogy szociális pályát választok-e az érettségi megszerzését követően.
Bagon többnyire sajnos az igazolatlan iskolai hiányzás, valamint az anyagi problémák mentén folyik a családgondozás, amit megnehezít az, hogy magas a szenvedélybetegek aránya már a fiataloknál, kamaszoknál is.
Mint minden munkának, ennek is megvannak a nehézségei, sikerei. Nehézséget okoz a szociális szakembereknek országszerte, hogy a megélhetés egyre nehezebb, egyre több szülő válik munkanélkülivé, így a
családok ellehetetlenülnek, a gyermekek sorsa egyre
kilátástalanabbá válik. Azonban sikerként tudjuk elkönyvelni, hogy – szerencsére egyre gyakrabban – keresik fel a gyermekek önként a szolgálatunkat, és kérnek segítséget.
Idén sikeresen megpályáztuk az Erzsébet tábort, így
Bagról 2 gondozásban lévő gyermek ingyen üdülhet egy
hétig a Balaton partján. Köszönjük ezúton is Tábik
Andrásné képviselőasszony és Varga András képviselő
úr támogatását!
Távlati céljaim között szerepel, hogy a prevencióra,
vagyis a megelőzésre helyezzük munkánk során a hangsúlyt, és egyre több programot tudjunk szervezni a bagi
gyermekeknek, fiataloknak.

kissné nemes zsuzsanna
Szociálpedagógia szakon végeztem a váci főiskolán. 2007. február
1-jétől dolgozom itt, a Kistérségi
Gondozási Központ Családsegítő
Szolgálatánál. Több mint egy évig
családsegítő voltam, azaz a felnőttek ügyeivel, problémáival foglalkoztam. 2008. március 14-től pedig
a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója lettem, aminek azért
örültem, mert mindig gyermekekkel szerettem volna foglalkozni. Azért is választottam ezt a pályát, mert láttam magam
körül, hogy a gyermekek milyen sok problémával küszködnek,
és a foglalkozásom lehetőséget adott arra, hogy segíthessem
őket és a családjukat.
Mi 0-tól 18 éves korig gondozzuk a gyermekeket. Ez azt jelenti, hogy ha bármely problémával a gyermek maga, a családja vagy
az oktatási intézménye, védőnője, a rendőrség, a pártfogó felügyelő, a bíróság hozzánk fordul, akkor mi mindent megteszünk annak
érdekében, hogy – a gyermek jogait és érdekeit szem előtt tartva
- a probléma vagy kiváltó oka megoldódjon. Mivel eddig már sok
gyermek élethelyzetén tudtunk segíteni, megnőtt a bizalom irántunk. Ezt onnan látjuk, hogy egyre többen keresnek fel minket.
Én személy szerint nagyon örülök a mostani átalakításnak,
mert komfortosabbá vált az ügyfeleinkkel való foglalkozás. Ráadásul nagyobb hangsúlyt fektethetünk a prevenciós (bajmegelőző) foglalkozásokra is. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a már kialakult problémát kezeljük, hanem igyekszünk a várható nagyobb gondok létrejöttét is megakadályozni, megelőzni. Ez azért
is fontos, mert a mostani nehéz gazdasági helyzet miatt egyes
családok élete kritikusabbá vált, ami a gyerekek sorsát is jelentősen megnehezíti és befolyásolja. Nőtt azoknak a gyerekeknek
a száma, akik nagyon szoros családgondozást igényelnek pl. a
nagyszámú iskolai igazolatlan mulasztás miatt, illetve a szülők
elhanyagoló nevelése, gondozása miatt. Egyre több gyermek
küzd tanulási és magatartási problémákkal, amelyek nem egy
esetben bűncselekményig is elvezetnek. Nekünk minden esetben az jelenti az örömet, amikor elindul a pozitív változás útján
a gyermek és a családja.
Én nagyon szeretem ezt a munkát minden nehézsége ellenére, és igyekszem szívvel-lélekkel közelíteni minden problémás emberhez.
Itt és most megragadnám az alkalmat arra, hogy köszönetet
mondhassak mindazoknak, akik a felújítás végrehajtásában sok
segítséget nyújtottak: Tóth Gábor polgármester úrnak, Beke
Andrea jegyzőasszonynak, az önkormányzatunk minden alkalmazottjának és nem utolsó sorban a műszaki előadónak és a
közmunkásoknak, akik fizikai munkájukkal (fúrás-faragás, cipekedés) segítettek minket.
Köszönjük a lakosság türelmét is a munkálatok miatti kellemetlenségek elviselésében. Egyúttal kérjük a kedves ügyfeleket,
hogy a gördülékeny ügyfélfogadás érdekében kérjenek előzetes
időpontot Szolgáltatásainktól, és lehetőség szerint törekedjenek
annak betartására.
Köszönöm a részletes tájékoztatást, és a Bagi Hírlap és a
magam nevében sok sikert és jó egészséget kívánok az áldozatos munkátokhoz!
B.F.K.
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Podmaniczky-díjat kapott Balázs Gusztáv

A harangjátékkal övezett eseményen Zombor Gábor polgármester, Ráday Mihály, a Város- és Faluvédők Szövetségének elnöke, Cselovszki Zoltán, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal aznap kinevezett vezetője és a Kecskeméti
Városszépítő Egyesület nevében Király József elnök mondott köszöntőt.
Az 1982-ben alapított Podmaniczky-díjat olyan magánszemélyek és közösségek kaphatják meg, akik foglalkozásuktól, munkahelyi kötelezettségüktől függetlenül vagy azt
jelentősen túlteljesítve a legtöbbet tették épített és természeti környezetünk, kulturális örökségünk értékeinek védelmében.
Balázs Gusztáv kitüntetésével a Helytörténeti Baráti
Társulat két évtizedes sokoldalú tevékenységét ismerték

Fotó: Bg

a „hírös város”, kecskemét látta vendégül a Város- és Faluvédők szövetsége (hungaria Nostra) XXXi. országos találkozóját és konferenciáját július 5-7-ig. a megnyitó ünnepségen, a millennium tiszteletére épített városháza dísztermében adták át a Podmaniczky-díjakat. a rangos elismerésben
részesítettek sorában ott volt községünk szülöttje, balázs
gusztáv, a helytörténeti baráti társulat elnöke.

el. Ide sorolható a község 600 éves fennállásának emléket
állító emlékmű építése, a második világháborúban megsérült templomtornyot újjáépítő Balázs István képesített ácsmester emlékének őrzése, kiállítások, orgonahangverse-bgnyek szervezése, a népfőiskola működtetése.

HAJRÁ ÖREGFIúK!

Fotó: szt.

Valamikori Bagi focisták
találkozója a sportpályán

palya János és kékesi János fejében fordult meg az ötlet, hogy össze kellene hívni a valamikori bagi focistákat egy
találkozóra. Az ötlet sok szervezés után 2012. június 16-án megvalósult, a bagi sportpályán egybegyültek a bagi „fiúk” és
feleségeik. A jelenlévőket Boda János a Bagi TC’96 vezetője köszöntötte. A legöregebb focista nagy Jenő volt, aki az 50-es
évek elején volt meghatározó tagja a bagi csapatnak. A találkozó jó hangulatban zajlott, akadtak olyanok is, akik majd’ 30 éve nem
látták egymást. A finom vacsora és az emlékek mellett valamennyien megfogadták, hogy jövőre ismét összejönnek. így legyen!
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hIMnuSz

BAGI HÍRLAP

A MI HIMNUSZUNK MÁS MINT A TÖBBI...
A mi Himnuszunk nem éltet királyt, uralkodót, nem himnusza
még a honszerző Árpádnak sem, az ország építő IV. Bélának
úgyszintén nem, de még a diadalt diadalra halmozó Mátyást
sem dicsőíti. A mi Himnuszunk az évszázadokon át szorongatott, kétségbeesett nép IMÁDSÁGA a mi megtartó Istenünkhöz.
Az irodalom tudós művelői gyakran nem így emlegetik e csodálatos 64 sort. Tehát, hogy ez egy KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG: isten,
áldd meg a magyart! Amíg nem volt Kölcsey Himnusza, addig is
volt a magyarságnak összetartó, kollektív imádsága, a nép ajkán őrzött énekekkel.
Nem minden időszakban, nem mindig azonos belső erővel,
hiszen pl. az elmúlt század diktatúrái (1919-re gondolok és az 55
évig tartó magyar bolsevizmusra) tűzzel-vassal irtottak mindent,
ami nem a parancsszó ideológiája szerint született. De mondom:
voltak a nép ajkán őrzött énekek, pl. a Boldog-asszony anyánk, a
Székely Himnusz (ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk), a reformátusok 90-ik zsoltára: (Te benned bíztuk eleitől fogva), vagy az
evangélikusok (Erős vár a mi Istenünk) kezdetű Luther éneke.
Tehát mindig az Isten segítségét, áldását kértük harcaink, elcsüggedésünk, elnyomatásaink nehéz éveiben, vagy balsors tépte évtizedeink alatt. Ilyen Himnuszt tehát egyetlen európai nép
sem mondhat magáénak, mint amilyet nekünk hagyott örökül a
33 éves Kölcsey, a szatmárcsekei szoba csendjében. A Nemzeti
Múzeumban őrzött kéziratban csak egy-egy parányi javítás látható, tehát szinte ömlött a tolla alól e felséges 64 sor.
Sajnos mindmáig nem védi az Alkotmány nemzeti imádságunkat, pedig rátört a sorokra maga Rákosi is az 50-es évek elején, mondván: az mégsem lehet, hogy a dolgozó nép himnusza,
vagy bármely ünnepség az Isten nevével kezdődjön. Alattomos
terve céljából magához kérette Kodály Zoltánt azzal a felszólítással, hogy írjon másikat, a szocializmushoz illőt. Kodály rövid
választ adott az élet és halál diktátorának. Ezt mondta: „Ahhoz
sem hozzátenni sem abból elvenni nem lehet.” Kodály a fejével
játszott ebben a percben, de akkor Ő már Kodály Zoltán volt, a
magyar zenekultúra és művelődés világszerte megkérdőjelezhetetlen tekintélye. Rákosi nem nyugodott. Illyés Gyulát is magához intette, aki akkor a költészet, a haladó magyar gondolkodás
legnagyobb vezéreként volt számon tartva itthon is, külhonban
is, különösen Franciaországban. Írjon egy új himnusz szöveget,
mondta Rákosi, majd keresünk hozzá zeneszerzőt. A felszólításra Illyés ennyit válaszolt csupán: „Meg van az már írva.”
Miért fontos ma, hogy a hamar árvaságra jutó, betegségekkel küzdő Kölcsey mit hagyott ránk e nemzeti imában? Azért
fontos, mert a Himnusz megírásának napját, január 22.-ét 1989
óta a Magyar Kultúra Napjának mondjuk ugyan – ám a magyar
művészetek, a kultúra a szemünk előtt silányul el vagy hever romokban. Ez az állapot kiállásra, kitartásra, s ha kell kiáltásra
kell, hogy kényszerítsen minden jóérzésű, gondolkodó embert,
a magyar értelmiséget pedig kötelezően. Mert látható módon
megszűnt a tudás, a kultúra, az ifjúság oktatása és az istenhit
közötti sok évszázados, megbonthatatlan egység. Ez nem vallási, még csak nem is vallásossági és még kevésbé templomi kérdés. Mert ott, ahol az iskolaügy, tehát a jövő nemzedékének oktatása, nevelése csak tantervi feladat vagy csak munka vagy
pénzkérdés, ott ezt az első számú nemzeti feladatot elárulták!
OTT, ahol nem a magyar nyelv és történelem a legfontosabb
tárgy, ott a jövő sírját ássák a nemzetoktatást eláruló politikusok.
OTT, ahol iskolákat zárnak be, vagy síneket szednek fel politikai parancsra – mindegy, hogy milyen indokkal – ott, azokon
a helyeken temetők lesznek. Ha hagyjuk.

11

(folytatás)

OTT, ahol oly módon bomlik fel a rend, hogy tanárverést látunk a képernyőn, ott, a kisebbség törvénytelensége tobzódik a
többség felett egy állítólagos jogállamban. Olyan kisebbségé,
amely a Kárpát-medencében az elmúlt 6 évszázad alatt nemhogy egy templomot vagy iskolát, de még egy önsegélyező alapítványt sem tudott létrehozni magának, legjobb szándékú
vezetőinek erőfeszítésével sem.
OTT, ahol egy Magyar Bálint nevű, magát a kultúra és
oktatás miniszterének mondó ember kijelentheti, hogy nem a
tudás az elsőrendűen fontos az iskolákban, hanem valamiféle reformanyag ilyen-olyan elsajátítása, ott a szellemi rókák
garázdálkodnak a nemzet udvarán.
OTT, ahol a kabarében téma lehet az úgynevezett buta paraszt – nénikének öltözött férfiként –, ott országidegenek uralják a televízió és rádió stúdióit, akik e hazában nyilvánvalóan,
nem érzik jól magukat. Ezt a gyalázatot nem követhetnék el
büntetés nélkül egyetlen európai országban sem. Hogy ugyanis
ostoba közröhej tárgyává tegyék az ország egyik nemzet megtartó erejét, a parasztságot.
OTT, ahol a tovább tanuló gyerek miatt a családoktól elvesznek és nem adnak nekik, ott szellemi tolvajok járkálnak közöttünk, és a társadalom legfontosabb sejtje, a család ellen intéznek, előre megfontolt, sátánitámádást.
OTT, ahol az emelkedő árak ellenére – lassan SEM tud szaporodni a családi könyvtár – csak és kizárólag a CD-k és DV D-k,
– ott már a globalizmus ütött tanyát. És úgy lesz, miként a
globalisták szeretnék: lassan elvész a Pál utcai fiúk, a Robinson,
Fekete István Tüskevára, Vörösmarty, Petőfi, Kölcsey, Arany
költészete, Jókai száz meg száz felejthetetlen hőse. Ott apránként le lehet majd tagadni Móricz Zsigmondot, s hogy egyáltalán élt Gyóni Géza, Nagy László, Illyés Gyula, Sütő András, Német László vagy Kányádi Sándor.
OTT, ahol az orvost, a rendőrt, a papot és különösen a pedagógust az éppen uralkodó hatalom nem fizeti meg kellő megbecsülés mellett, ott a nemzetet a tekintélynélküliség barbár útjára és cselédsorba akarják lökni. Wass Albert írja: „aki bántja a
magyart, Téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Mert
bármelyik magyar vesztesége – a Te veszteséged is.” Mert, ha
nem így tesszük, úgy némaságunkkal és bénaságunkkal hitelessé tesszük valamennyi galád mozdulatukat. A Magyar Kultúra Napján, csodálatos nemzeti közbenjáró imádságunk születésének évfordulóján tehát szomorúsággal kell megállapítanunk,
hogy Magyarország bajban van! S legelsőül azért, mert ez a 93
ezer négyzetkilométeres ország az egyetlen a világon, amely
saját országával van körülvéve. Magyarországot – viharos, ám
gyönyörű történelmével, máig példát adó kultúrájával, évszázadok óta a mai napig csodált művészetével – a jövő magyar generációjának kell átadnunk. Mert Magyarországot, a mi Hazánkat, csupán megőrzésre kaptuk elődeinktől. Magyarországot
tehát meg kell menteni! Kölcsey szavaival kérjük ezt, Himnuszunk utolsó versszakával: Szánd meg, Isten, a magyart, / Kit
vészek hányának, / Nyújts feléje védő kart / Tengerén kínjának.
/ Bal sors, akit régen tép, / Hozz rá víg esztendőt, /Megbünhödte már e nép / A multat s jövendőt!
Murányi László
Kezet csak megfogni szabad...
Elveszíteni vétek... Ellökni átok...
Egymásba simuló kezek tartják össze az Eget s a Világot.
Albert Camus
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JÓ LELKIISMERETETEK LEGyEN!
a lelkiismeret érzékeny műszer! Pál apostol azt mondja, hogy teljes lelkiismerettel szolgált az istennek (apcsel. 23:1, 2tim. 1:3). a magyar Értelmező szótár
szerint a lelkiismeret az egyének saját magára vonatkozó erkölcsi tudata ill. az
önmagától megítélt erkölcsi állapota.
Van-e mindenkinek lelkiismerete, és
egyforma-e az? A Biblia világosan tanítja, hogy más a hívők és hitetlenek lelkiismerete. A hívők lelkiismeretét Krisztus
vére tisztítja meg (Zsid. 9:14). Titusz levelében ezt olvassuk: a hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett
azoknak mind az elméjük, mind a lelkiismeretük. (Tit1:15). Tehát mindenkinek
van lelkiismerete, de nem egyforma.
Miért adta nekünk ezt az „érzékeny
műszert” Isten? Mert enélkül még több
bűnt mernénk elkövetni. Aki nem veszi
figyelembe ezt a „műszert”, annak lelkiismeret-furdalása van, és nincs békessége. Vannak emberek, akiknek lelkiismerete erőtlen (1Kor. 8:7). Ezért kéri Isten, hogy tartsuk meg a hitünket és a jó
lelkiismeretünket (1Tim. 1:19). Jó lelkiismeretetek legyen! – írja Péter első
levelében. „Járuljunk hozzá igaz szívvel,
hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől”
(Zsid. 10:22). Talán sokan olvastátok
már a Példabeszédek 20:27-et. „Az úrtól való szövétnek az embernek lelke,
aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét”. Egyik német fordítás szerint ez

így hangzik: „A lelkiismeret az Isten
lámpája, amely bevilágít az emberi
szívbe és annak elméjébe”. Egy másik
fordítás: „Az ember szelleme az úr
lámpása”. Ez azt jelenti: Isten a mi
lelkünjön, szellemünkön keresztül világosít meg és vezet bennünket. Tehát
Isten vezetése összefügg a lelkiismeretünkkel. Ezért fontos, hogy hallgassunk a lelkiismeretünkre.

Isten vezetése
Vannak, akik újjá születtek és Jézus vére
tisztára mosta a lelkiismeretüket. Nagyon sok hívő, keresztény ember várja az
Isten vezetését. Tudd meg, hogy Isten
nagyon sokszor a lelkiismereted által
akar vezetni. Pl.: sokszor felteszed a kérdést: „tegyem – ne tegyem”, de belül azt
súgja valami: ne tedd meg, és mégis
megteszed. Észre sem veszed, hogy valaki figyelmeztetett téged. Figyelj mindig
a lelkiismeretedre, és tartsd tisztán!

Tisztán tartani – ez mit jelent?
Minél tisztább egy készülék, különösen
egy mérőkészülék, annál pontosabban
tud mérni. Ha belül poros, akkor nem

„Boldog ember az, aki a kísértésben
kitart (megáll)”. Ezt a Jakab 1:12
mondja. Minden hívőnek van kísértése, csak az egyiknek ilyen, a másiknak
olyan. A gonosz tudja, ki hol sebezhető a legjobban. „De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja…”
(1Kor 10:13). Itt az Ige azt mondja: „de hű az Isten… Sőt még a kimenekedést is megadja.” Az úr nem engedi meg, hogy olyan
nagy kísértésed legyen, amelyben vereséget szenvedhetsz.
Sátán minden eszközt felhasznál arra, hogy a bűnt, az önzést népszerűvé tegye. Városaink utcáin nem járhatunk anélkül, hogy ne találkozzunk a bűnök reklámozásával... Annyi lealacsonyító gonoszságot hallunk és olvasunk, hogy az egykor
érzékeny lelkiismeret, amely borzalommal fordult el az ilyen
jelenetektől, most érdeklődéssel tekint ezekre...
A tisztátalan gondolatok megtűrésével úgy nevelheti az
ember az értelmét, hogy az egykor gyűlölt bűn kedves lesz számára. Aki nem akar Sátán prédájává válni, annak jól kell őriznie a lelkéhez vezető utat. Kerülnie kell a tisztátalan gondolatokat sugalmazó dolgok olvasását, szemlélését, vagy meghallgatását. Még véletlenül se kalandozzanak gondolatai olyan területek felé, amelyeket a lelkek ellensége sugall...
„Álljatok ellene az ördögnek, és elfut előletek!” Nagyon sokan így imádkoznak: Sátán, megparancsolom a Jézus nevében,

pontos, és néha használhatatlan, a szakember nem tud vele dolgozni. Így van ez
a mi „mérőműszerünkkel” is. Isten akkor
tud vezetni, ha belül tiszta vagy.
Hogyan lehetsz tiszta? Bűnvallás,
igaz bűnbánás által! Bűneinket akkor
bánjuk meg igazán, ha Jézus keresztáldozatát magunk előtt látjuk. Neki meg
kellett halnia a bűneinkért, és azok következményeiért. A bűn végső következménye ugyanis az élet elpusztulása. Akkor utáljuk meg a bűnt és fordulunk el
tőle, ha látjuk a Golgotát, mint következményt, és azt a hatalmas szeretetet,
hogy Isten kész volt ilyen áldozatot hozni mindannyiunkért.
A bűn egyik félelmetes következménye a vakság, amely elkövetése után
megakadályozza a belátást – a bűnfelismerést, a megbánást és a bűnvallomást. Ezért kérjük könyörgésünkben a
Szentlelket, hogy világítson rá bűneinkre, nyissa meg szemünket.
„Tiszta szívet teremts bennem, oh
Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől
és e te Szentlelkedet (vezetésedet) ne
vesd el tőlem. Add vissza nékem a te
szabadításodnak örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem”.
(Zsolt. 51:12-13)
Ámen.

hogy távozz tőlem! A gonosz el is
megy, de talán még 10 perc sem telik
el, újra visszajön. Addig jön, míg el
nem buksz. Lehet, hogy ötödjére esel
el. Ismerős ez neked? Ha igen, akkor rossz a hozzáállásod ehhez a kérdéshez. Szeretnél győzni, de igazából nem akartál.
Ellenállni azt jelenti, hogy eldöntöd, hogy nem az kell, amit a
gonosz kínál, csak az, amit Jézus ad. DÖNteNi kell – ez nagyon fontos. Ezen áll vagy bukik, hogy győztes leszel-e.
Valami felett igent vagy nemet mondani. Végérvényesen
határozatot hozni. A döntés egyben választás is. Egy madár elrepülhet a fejed felett, de fészket csak a te beleegyezéseddel
rakhat. Ellenállni azt jelenti, hogy döntesz az úr mellett.
Az életünk döntések sorozata, amely meghatározza egész
jövőnket. Ha győzni akarsz kísértéseid felett, akkor el kell döntened, hogy kinek engedelmeskedsz. A döntés egy elhatározás,
ami ráadásul végérvényes. A gonosz a gondolatainkon keresztül támad. A 2Kor. 10:15 azt mondja: „…foglyul ejtvén minden
gondolatot…” . Csírájában kell elfojtani a rossz gondolatokat,
mert akkor még könnyebb.
Ha nem határozott, nem végérvényes a döntésed, akkor
biztos, hogy előbb-utóbb elesel. A kísértés egy harc. Jusson
eszedbe: Isten diadalra vezet! „Harcold meg a hit szép harcát,
nyerd el az örök életet, amelyre hívattál…!” (1Tim. 6:12)
KG – szt

hOgyAn győzhETEk
A kíSéRTéSEIM FELETT?

hAgyOMány
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Fotó: könczöl Rita
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úRNAPI KÖRMENET
Az úr Testének és Vérének ünnepe a húsvéti időt lezáró pünkösd vasárnap után két
héttel érkezik el. Szerte a világon a katolikusok körmenettel ünneplik, ahogyan
a mi falunkban is. Az úrnap ünnepe abból a vágyból fakadt, hogy megünnepeljük
a valós jelenlétbe vetett hitünket, és a köztünk lakó Ige áldását kérjük.

köVetkező
lapszámunk
szeptemBer
első hetéBen
jelenik meg!
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SzOLgáLTATó
állati Ügyek

Bagon lopott a helyi fiatalember

Felelős állattartást!

A körzeti megbízott és a próbaidős rendőr őrmester fogta el B. Ádámot. Csillag Krisztián r.
zászlós és Andó Zsolt r. őrmester, valamint az
Aszódi Rendőrőrs nyomozói állították elő a 19
éves bagi fiatal férfit, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy májusban vagyon elleni
bűncselekményeket követett el Bag településen. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki.
Lukácsi Zsuzsanna

Az európai elvárásoknak megfelelő, felelős állattartási szemléletet szorgalmaz az a kormányrendelet, amely több állatvédelemmel kapcsolatos jogszabályt
módosít. Így az európai gyakorlathoz igazítják az állatvédelmi
bírság összegét. Az emelt
összegű büntetés már alkalmas
lehet arra, hogy a gazdasági haszonállatokat tartó vállalkozások vagy magánemberek szemlélete a felelős állattartással
kapcsolatban megváltozzon.
2013-tól minden kutyát kötelező lesz chippel ellátni. A
chippes megjelölésre fél év áll a
tulajdonosok rendelkezésére,
és ezért a megjelölésért legfeljebb 3500 Ft kérhető az állattartótól, amely magában foglalja a
chip árát, a beültetés és az
adatbázisba történő regisztráció díját is. Az új szabályok alkalmazásával csökkenhet a kóbor kutyák száma.
Szigorodnak a gerinces állatok számára biztosítandó élettérrel kapcsolatos előírások, különösen a kutyák tartásának szabályai. 2016-tól egyáltalán nem
szabad majd a kutyákat tartósan
láncra verni. Az új szabályozás az
ebek fülét nem engedi megkurtítani. A kutyák farkát az állatok
hétnapos koráig lehet rövidíteni.
Vidékfejlesztési Minisztérium

bagi PolgárőrsÉg teleFoNszáma :
06-30/62-10-210, 06-30/51-56-945
aszóDi reNDőrőrs teleFoNszáma:
28/400-012

Ne tegyeN „rossz fát” a tűzre
Ne égessen se a szabadban, se zárt térben:
– műanyagot (palackot, fóliát, kábelt, elektromos
készüléket, szőnyegpadlót)
– festéket, oldószert,
– bútort, ajtót, ablakot
– gumiabroncsot,
– kerti hulladékot.

az égetéskor keletkező füst
– szennyezi a levegőt, a talajt,
– a vizeket,
– mérgez minden élőlényt,
– balesetet, tüzet okozhat!

Megoldás: szelektív
hulladékgyűjtés
keresse a helyi önkormányzat rendeletét az égetéssel
kapcsolatban, és a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeit.

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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„FELNŐTT SZINTEN IS SERDÜLŐS GÓLOKAT KAPUNK”
bag – sűlysáP 0–3 (0–3)

Bag, 100 néző. Vezette: Kascsák T. /6; 8/ (RichterM., Bíró R.)
gól: Vasadi R. (2), Nagy Péter. sárga laP: Pálinkás G.,
ill. Simon L., Varga L.
tóth lászló: Rövid, mintegy másfél éves felnőtt edzői
pályafutásom során megtanultam, hogy edzés-látogatottság
nélkül csak ideig-óráig lehetünk sikeresek, hosszabb távon
azonban nem. Közhely, de igaz, még ezen a szinten sem lehet
eredményeket elérni tréningek nélkül. Gratulálok a vendégeknek a győzelemhez!
FeDeles józseF: A helyzetek alapján megérdemelt győzelmet arattunk.
Veresegyház – bag 4:2 (2:1)
Veresegyház, 200 néző. Vez.: Demeter M. /5; 6/ (Balázs Á., Berki A.)
gól: Havrán J. (2), Deák B., Máté Z., ill. Pálinkás G., Erdélyi
J. sárga laP: Bencze Zs., Leidál Á., Tamási Z., ill. Maros Z.,
Hegedűs Cs., Maros Sz.
jeNei sáNDor: A játékkal nagyrészt elégedett voltam, hiszen a csapat jól teljesített, igaz, ismételten ziccereket hagytunk ki, és ahelyett, hogy gólkülönbséget javítottunk volna,
kissé elszórakoztuk a mérkőzést.
tóth lászló: Mindkét csapat nyílt sisakkal játszott, a
hazaiak egy lesgóllal szereztek vezetést, amit még sikerült
kiegyenlítenünk. Ha öt perccel az első félidő vége előtt belőjük az adódó ziccerünket, akár fordított eredmény is lehetett
volna. Továbbra is meglévő probléma nálunk, hogy felnőtt
szinten is ,,serdülős” gólokat kapunk.
bag – buDakalász 3:2 (2:0)
Bag, 100 néző. Vezette: Pánti T. /8; 8/ (Tímár M., Váczi G.)
gól: Zalaegerszegi R., Pálinkás G., Nagy II Péter, ill. Eross
T. (2). sárga laP: Maros Sz., Nyári G., Nagy II Péter, ill. Szász
T., Sallai Gy. A 70. percben, 2-0-s állásnál a budakalászi Szász
Tamás 11-esét kivédte a hazaiak kapusa, endrődi Péter.

tóth lászló: Ez a mérkőzés is hűen tükrözte az egész
éves teljesítményünket. Volt, hogy sírtunk, és volt, hogy örülhettünk. A szezonvégi búcsú legalább szépre sikeredett. Igen,
ez igaz, ehhez gratulálok is csapatomnak. Az elnökünknek,
boda jánosnak pedig ezúton is szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni.
araNyos imre: A második félidei játékunk alapján a
döntetlent megérdemeltük volna. Min múlott a pontszerzés?
Sajnos sok helyzetet kihagytunk, emellett 11-est is hibáztunk.
Mindkét csapatnak jó pihenést kívánok a nyári szünetre.
A Sportszelet c. lap nyomán
a tabella állása jÚlius 1-ÉN

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
Veresegyház VSK
újlengyel DSE
bagi tC '96
Hévizgyörk SC
Örkény SE
Gödöllői SK
Tárnok KSK
Budakalászi MSE
Verőce SE
Felsőpakony
Bugyi SE
Sülysáp KSK

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

24
16
13
14
12
11
11
11
9
9
8
8
9
7
8
8

5
8
11
5
7
9
6
5
11
9
10
10
6
12
6
4

V Lg kg gk
1 106
6 70
6 57
11 62
11 49
10 56
13 49
14 58
10 39
12 40
12 40
12 40
15 49
11 49
16 46
18 40

25
51
38
53
47
58
59
62
39
42
54
56
62
49
86
69

81
19
19
9
2
-2
-10
-4
0
-2
-14
-16
-13
0
-40
-29

p
77
56
50
47
43
42
39
38
38
36
34
34
33
33
30
28

m: Mérkőzés, gy: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, lg: Lőtt gól,
kg: Kapott gól, gk: Gólkülönbség, P: Pont

orVosok

háziorVosok reNDelÉsi iDeje
i. számú rendelő: hősök tere 1.
Dr. balatoni gyöngyi.
tel.: +36/28-504-215.

ii. számú rendelő: Dózsa gy. u. 53.
Dr. Cséke ibolya
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, Éjszakai És hÉtVÉgi Ügyelet
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a Turai Központi
Ügyelet látja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek
délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. Címe: Tura,
petőfi tér 2. Telefon.: 104
a FogorVos reNDelÉsi iDeje
dr. Szabó Melánia (Bag, Hősök tere 1.) Telefon: +36/28-409-670
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig,
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig.

FIGyELEM!
Tájékoztatjuk a Tisztelt
lakosságot, hogy a Dózsa
György úti (2. számú)
orvosi rendelőben, DR.
CsÉke ibolya 2012.
szePtember 3. És 18.
kÖzÖtt szabaDságoN
lesz. Ezen idő alatt dr.
Balatoni Gyöngyi fogja őt
helyettesíteni a Hősök
terei (1. számú) orvosi
rendelőben.
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Allergia – gyógyuljunk sóterápiával!
mi is az a pollenallergia? a legegyszerűbben így lehet összefoglalni: a fák, füvek, gyomok virágporai, 15-20 mikron nagyságú részecskéi a nyálkahártyákra (szem, felső- és alsó légutak) kerülve immunológiai folyamatokat indítanak
be az érzékennyé vált szervezetben.
Azok a növények jelentenek igazi veszélyt, melyeket a szél poroz be, így a virágzásuk során
nagy tömegben juttatják pollenjeiket a levegőbe.
Ilyenek az ürömfélék, parlagfű, mogyoró, stb.
A meleg, száraz, szeles idő különösen kedvez a virágpor terjedésének, mert a széllel több száz kilométerre
is eljuthatnak a pollenek. Az allergiás betegségek napjainkban
népbetegségnek számítanak. Az előrejelzések szerint az elkövetkező tíz évben jelentősen emelkedik az ezzel küszködők
száma. Még egy szénanátha is igen kellemetlen lehet, ráadásul a betegség súlyosbodhat, és kialakulhat az asztma, amely
sajnos nemcsak az életminőséget, de az évek számát is kedvezőtlenül befolyásolhatja. A bőrgyógyászati allergiás betegségek száma is növekedést mutat.
Sajnos a levegő minősége egyre romlik, nemcsak a városokban, de vidéken is (a kipufogógáz, az avar és a különböző
hulladékok égetése), ami fokozza az allergiára való hajlamot.
Az élelmiszerekkel is sok méreganyag kerül a szervezetünkbe: a vegyszerek, tartósítószerek, ízfokozók mind-mind növelik az allergiára való hajlamot.
Az eredeti kiváltó ok tulajdonképpen nem az a szegény növény, amely szétszórja a polleneket, hanem a méreganyagok,
amelyek a szervezetbe kerülnek. Ezen kívül, mint minden beFogaDóórák
tóth gábor
országgyűlÉsi kÉPViselő
Telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
képviselői fogadóórák:
Tura, Tabán u. 42.
minden hónap utolsó péntek
16-18 óráig, vagy
Bag, Szent Imre u. 52.
(Polgármesteri Hivatal)
minden hét csütörtök délelőtt.
Bejelentkezés, előzetes
időpontegyeztetés szükséges.

imPresszum
kiadó: Bag nagyközség önkormányzata
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: minden hónap utolsó napja

tegségnek, ennek is lelki okai vannak (stressz, szorongás, stb.). Ma már egyre több alternatív gyógymód létezik az allergia kezelésére, pl. homeopátia, pszichoterápiás kezelések, méregtelenítés,
akupunktúra, stb.
A természet ereje a negatív ionizáció révén
sokat segíthet. A tünetek javulnak friss hegyi
levegőn, tengerparton, s hazaérkezve még hetekig panaszmentesek lehetünk.
A negatív ionokról tudni kell, hogy mivel környezetünk a különböző környezeti ártalmak (mérgek, elektromos kisugárzás, stb.) miatt pozitív ionokkal telített, a negatív ionok ezek hatását közömbösítik.
A sóterápia csaknem minden esetben enyhülést hoz. Szerencsére már egyre több helyen elérhető olyan komplex sóterápia, ahol a tiszta, sós, allergénektől mentes levegő valóban
természetes kősóból származik, mintázva a valódi sóbarlangok klímáját. A fény- és hangtechnikai kiegészítők, a negatív
ionizáció ereje a tiszta, sós levegő hatását felerősítik.
Az Aszódi Kistérségben a Kartalon található Kuckó Sóbarlang és Egészségcentrum nyújt lehetőséget az allergiás
betegeknek a gyógyulásra. Rendszeresen alkalmazva a sóterápiával csökkenthetjük a szükséges gyógyszerek mennyiségét, valamint azok mellékhatását. A gyermekek szervezete
pedig még kedvezőbben reagál a természetes gyógymódokra.
A sóbarlangokról és a sóterápiáról bővebben olvashatnak
a www.kuckosobarlang.hu oldalon, illetve személyesen is felkereshetik a Kuckó Sóbarlangot Kartalon, a Bartók Béla utca
14. szám alatt.
Ruszkainé Bódai Julianna

NaPKÖzis sPoRT- És HaRCműVÉszETi
TáBoR galgaHÉVÍzEN
iDŐPoNT: 2012. júliUs 23–27 (Hétfőtől–péntekig 8.30–17.00)
HElyszÍN: galgahévíz, ii. Rákóczi Ferenc általános iskola, széchenyi u. 1.
NaPi PRogRam:
w 2 x 1 óra játékos önvédelmi- és közelharc foglalkozás
w sportjátékok
w kerékpáros természetjárás, madármegfigyelés
w sakk
w 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
a TáBoR DÍja: 10.000 Ft/fő/turnus,
testvéreknek 15.000 Ft/2 fő/turnus
jElENTKEzÉsi HaTáRiDŐ: 2012. július 16.
szÜKsÉgEs FElszERElÉs: kerékpár, sportruházat,
hátizsák, sapka, törülköző, papucs, távcső
jElENTKEzÉs És iNFoRmáCió:
Fási Tibor, E-mail: fasytibor@gmail.com,
Telefon: 06-30/272-05-47

TűzgyújTási Tilalom július 5-től visszavonásig!

