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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja   

a tartalomból

Önkormányzati hírek
Felavatták a polgármesteri
hivatal homlokzatára kerülő
Kapu Lajos és Kapu Júlia által
készített bagi címert.

/ 2. oldal

Iskolai hírek
Eseménydúsan zárta az évet
általános iskolánk. Alsósok,
felsősök erdei táborban jártak
Kismaroson, illetve Velencén.         

/ 6-7. oldal

Megújulás
Uniós pályázati pénzből újították
fel a Kistérségi Gondozási Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatának irodáit Bagon.

/ 8–9. oldal

Már áll nak az áll vá nyok a bagi temp lom tor nya kö rül. Az egy -
ház község ere de ti leg az egész te tő ze tet sze ret te vol na fel újí -
ta ni, va la mint a tel jes kül ső re no vá lás el vég zé se is a ter vek
kö zött sze re pelt, de a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té -
ri um csak ötmil lió fo rint tal já rult hoz zá a költ sé gek hez, így a
tel jes költ ség kéthar ma dát az egy ház kö z ség nek kell áll nia. A
be ru há zás so rán meg újul a temp lom fő hom lok za ta és ha -
rang tor nya. Ez utób bi tel je sen új te tő szer ke ze tet, fe dést kap,
és a to rony te te jén lé vő ke reszt is új fény ben fog tün dö köl ni.
Az el kép ze lé sek szerint a to rony  a há bo rú előt ti ál la po tát
kapná vissza, a mű em lék vé del mi elő írá sok leg messzebb me -
nő kig tör té nő be tar tá sá val. Az elő ze tes ter vek sze rint a temp -
lom idén au gusz tus 15-ig újul na meg.                            - KM -

Megújul a bagi temp lom tornya
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az ÖNkormáNyzat hírei

2012. jú li us 5-én tar tot ta bag Nagy köz ség Ön kor mány za tá -
nak kép vi se lő-tes tü le te a nyá ri szü net előt ti utol só ülé sét.
az ülé sen nem volt je len tábik andrásné, aki elő re je lez te
tá vol ma ra dá sát, il let ve dr. Dé nes ta más.

Ok ta tá si in téz mé nyek be szá mo ló ja
El ké szült az Ig li ce Nap kö zi Ott ho nos Óvo da, az Arany Já nos
Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény
2011/2012-es ne ve lé si, il let ve tan év ről szó ló be szá mo ló ja, il -
let ve az Arany Já nos Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mű vé szet -
ok ta tá si In téz mény 2012/2013-as tan év ének mun ka terv ét. A
be szá mo ló kat a kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag el fo gad ta. 

Az óvo da je len leg küzd az zal, hogy a szük sé ges nél két
fő vel ke ve seb ben lát ják el a fel ada to kat. A hi ányt az ön kor -
mány  zat igyek szik köz mun ká sok be vo ná sá val meg ol da ni.

Az ülést meg elő ző en Szásziné Győ ri Éva ál ta lá nos is ko lánk
igaz ga tó ja je lez te az ön kor mány zat ré szé re, hogy a je len leg 22
ta nu ló val in du ló el ső osz tály az óvo dá ban a Ta nu lá si Ké pes sé -
ge ket Vizs gá ló Szak ér tői és Re ha bi li tá ci ós Bi zott ság ál tal vég -
zett vizs gá lat ered mé nye képp 9 hal mo zot tan hát rá nyos gyer -
mek kel bő vül, akik gyógy pe da gó gi ai fej lesz tés re szo rul nak. Az
igaz ga tó nő azt ja va sol ta a tes tü let nek, hogy két el ső osz tály in -
dul jon a kö vet ke ző tan év ben, és a most is ko lá ba ke rü lő gye re -
kek kü lön osz tályt al kos sa nak, hi szen ezek a gye re kek komp lex
gyógy pe da gó gi ai fej lesz tés re, tar tós meg fi gye lés re, szo ros
gyógy pe da gó gi ai meg se gí tés re szo rul nak, lét szám te kin te té -
ben mind egyi kük két fő nek szá mít. A tes tü let ezt a ja vas la tot
tá mo gat ta, bár Tóth Gá bor pol gár mes ter úr je lez te, hogy a vég -
ső dön tést csak ké sőbb le het meg hoz ni, ami kor is nyil vá no sak
lesz nek az is ko lák mű kö dé si hát te ré re vo nat ko zó ren de le tek.

Az aszó di ren de lő in té zet sor sa
Az aszó di kis tér ség te rü le tén a fek vő be teg-el lá tás már a hat -
va ni kór ház hoz tar to zik, a ha té kony be teg el lá tás ér de ké ben a
Bag Nagy köz ség kép vi se lő-tes tü le te kez de mé nye zi a já ró be -
teg szak el lá tás mó do sí tást, úgy, hogy az aszó di szak ren de lő
to vább ra is mű köd jön – hi szen az köz le ke dé si szem pont ból
jó val elő nyö sebb tá vol ság ra van –, még pe dig a hat va ni kór ház
ki he lye zett ren de lő in té ze te ként. A ja vas la tot 4 igen sza va zat -
tal 1 tar tóz ko dás mel lett a kép vi se lő-tes tü let tá mo gat ta.

Va gyon vé del mi szak em ber-kép zés Bagon
A Pest Me gyei Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gán nyo mo zói
Szak mai Ka ma ra az zal a ké rés sel for dult ön kor mány za tunk -
hoz, hogy tá mo gas sák a te le pü lé sün kön in du ló va gyon vé del -
mi szak em be rek kép zé sét az zal, hogy a tan fo lyam szá má ra
he lyet biz to sí ta nak. A tan fo lyam 2012. jú li us 14-én in dul na, és
2012 szep tem be ré ben fe je ződ ne be. A kép vi se lő-tes tü let egy -
han gú lag tá mo gat ta, hogy té rí tés men te sen biz to sít sa az ön -
kor mány zat a fen ti szer ve zet szá má ra a mű ve lő dé si ház kis -
ter mét, de cse ré be be szá mol ta tá si kö te le zett ség vál la lást
kér te a cég től, hogy a tan fo lya mon hány bagi em ber vett részt,
il let ve a ké sőb bi ek ben hány bagi em bert tud tak al kal maz ni. 

Te le pü lés ren de zé si terv mó do sí tá sa
Az UVATERV Zrt. Nyer te meg a Bu da pest-Hat van vas út vo nal
kor sze rű sí té sé re ki írt pá lyá za tot. A vas út vo nal át épí té se mi att
szük sé ges az érin tett sza ka szon a te le pü lés ren de zé si terv
mó do sí tá sa. A ki vi te le ző cég kér te az ön kor mány za tot, hogy
tá mo gas sa a te le pü lés ren de zé si terv mó do sí tá sát, ame lyet a
kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag tá mo ga tott.

Ren de let mó do sí tá sok
2011 de cem be ré ben a Ma gyar Or szág gyű lés el fo gad ta a sza -
bály sér té sek ről, a sza bály sér té si el já rás ról és sza bály sér té si
nyil ván tar tá si rend szer ről szó ló új tör vé nyét. En nek ér tel mé -
ben a he lyi sza bály sér té si el já rá so kat 2012. áp ri lis 15-től a
Pest Me gyei Kor mány hi va tal il le té kes fő osz tá lya vég zi te rü le -
tün kön. Így Bag Nagy köz ség Ön kor mány za ta nem foly tat hat  a
to váb bi ak ban sza bály sér té si el já rást (kez de mé nyez ni kez de -
mé nyez het) és ren de le te i ben sem szab hat meg a sza bály sér -
té si bír sá got. Így a je len leg ha tály ban lé vő ren de le te ket, ame -
lyek sza bály sér té si bír ság ki sza bá sá ról ren del kez nek mó do -
sí ta ni kell. A kép vi se lő-tes tü let így a he lyi ál lat tar tás sza bá -
lya i ról, a te le pü lés kör nye zet vé del mé ről, szi lárd hul la dék ke -
ze lé sé ről szó ló ren de le tét mó do sí tot ta a fen ti ek fé nyé ben.

A ra va ta lo zó fel újí tá sa
Ja vá ban fo lyik a ra va ta lo zó fel újí tá sa. Bá do go zás el ké szült a
cse re pe zés lesz a kö vet ke ző mun ka fá zis. Amen  nyi ben  a cse -
re pe zés el ké szül, ak kor a fel újí tás má so dik üte me le zá rul és
szep tem ber ben foly ta tó dik to vább a mun ka. 

Ebrendész ke res te tik
Az ebrendész ál lás ra ki írt pá lyá zat saj nos si ker te len volt, de a ko -
ráb bi ebrendész Sipos Jó zsef je lez te, hogy bár ko ráb ban fel mon -
dott, most is mét sze ret né be ad ni pá lyá za tát. A kép vi se lő-tes tü let
egyet ér tett ab ban, hogy a leg több kó bor ku tya a ro ma te lep ről
sza ba dul el, el szál lí tá suk költ sé gét a ki sebb sé gi ön kor mány zat -
ra fog ják ter hel ni, akár csak ko ráb ban a sze mét szál lí tást. 

Fo lyik az óvo da vil la mos há ló za tá nak fel újí tá sa
Ki hasz nál va az óvo dai szü ne tet a Deli-Vill Kft. meg kezd te az
óvo da vil la mos há ló za tá nak fel újí tá sát. A me leg idő kis sé aka dá -
lyoz ta a mun kát, de re mél he tő leg a szü net vé gé re el ké szül nek.  

Bagi cí mer dí szí ti a pol gár mes te ri hi va tal 
hom lok za tát
Az ülés előtt Tóth Gá bor pol gár mes ter úr fel avat ta Ka pu
La jos és Ka pu Jú lia ál tal ké szí tett és a köz ség szá má -
ra ado má nyo zott bagi cí mert, amely mos tan tól a pol -
gár mes te ri hi va tal hom lok za tát dí szí ti. 
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tel je sen ért he tet len a szá munk ra,
hogy egyes föld tu laj do no sok, akik a
föld ből él nek, nö vé nye ket ter mesz te -
nek, az az élő dol gok kal fog lal koz nak
nap mint nap, mi ért tel je sen ér zé ket -
le nek a sa ját la kó kör nye ze tük re?

Mi ért, ho gyan for dul hat elő, hogy a sa ját,
vagy a szom széd föld je szé lé re szem reb -
be nés nél kül do bál nak ki az ott mun kál -
ko dók min den fé le sze me tet, ami a ke -
zük be ke rül? Mi ért jó, hogy hasz nált gu -
mi ab ronccsal, au tó ka rosszé ria da ra bok -
kal, mű anyag csö vek kel, rot ha dó nö vé -
nyek kel, sa lak kal, dög lött ál lat te tem mel,
és min den el kép zel he tő-, és el-nem-

képzelhető sze mét tel te szik te le egye sek
a víz el ve ze tő ár ka in kat, a mű ve lés alatt
épp nem ál ló föl de ket? Mi ért kell a ká -

posz tás ker tek ben, a ken der föl de ken
sza bá lyos sze mét te le pe ket lé te sí te ni?
És ezt nem a ro mák csi nál ják, ha nem az
ott dol go zó föld tu laj do no sok! 

Nyo ma té ko san ké rünk min den kit,
hogy ne csi nál junk sze mét le ra kót a fa -
lunk ha tá rá ból! Aki pe dig azt ta pasz tal -
ja, hogy va la ki ép pen oda hord va la mit,
ak kor – ha le het – azt fo tóz za le, il let ve
je lent se be az il le tőt a hi va tal ban. A
sze me tet le ra kók kal a hul la dé kot el ta -
ka rít tat juk, és sza bály sér té si bír sá got
sza bunk ki rá! Te gyünk va la mit azért,
hogy leg alább az ál ta lunk la kott te rü le -
tek ne süllyed je nek el a szenny be és
mo csok ba! 

A fenti képek a Ma lom ut cai víz el ve -
ze tő árok ban, valaminta ken der föl dek
szé lén lé vő il le gá lis le ra kó nál készültek. 

Be ne dek Mik lós
műszaki előadó

Mi ért sze me tel jük te le sa ját fa lun kat?

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 Fő egy -
ház megye segédpüspöke, Tamás József Gyulafehérvári Fő egy -
házmegye segédpüspöke és Bátor Botond pálos tarto mány -
főnök vezette, fővédnöke dr. Kövér László a Magyar Ország -
gyűlés 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 mutat-
tak be a pálos újmisések a Fekete Madonna Kegykápolnában.
A zarándokút Krakkó, Wawel és Kassa érintésével zárult. 

Zarándokvonat Lengyelországba 
LáTOgATáS A MAgyAR ALApíTáSú páLOS REndI kOLOSTORBAn

Szemétteleppé vált az Agyigácsó
Építési törmelék, műanyag szék, vegyszeres üvegek égtelenkednek a temető
végében az Agyigácsóban. Az orrfacsaró bűz pedig arra utal, hogy bizony egy-
két állati tetem is lehet ott. Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselő-
testülete úgy határozott, hogy ismételten megszünteti ezt az állapotot. Ez a
község kasszájából 180 ezer forintot vesz ki. A területet körül árkolják, kamerá-
val látják el, és az önkormányzat mindenkit arra kér, ide ne tegyen le szemetet.
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is ko lai mun kán kat a fenn tar tó ál tal 2011. áp ri lis 5-én meg kül -
dött; a pol gár mes ter úr és a jegy zőasszony ál tal alá írt ala pí tó
ok irat sze rint szer vez tük meg: volt ál ta lá nos is ko lai al só és
fel ső ta go za tunk, va la mint sa já tos ne ve lé si igé nyű ta nu ló kat
fo ga dó és mű vé sze ti ta go za tunk. 

a mű vé sze ti ok ta tás dí ját meg emel te a kép vi se lő-tes tü let 9500
Ft-ra, de eb ben a tan év ben még az ere de ti dí jat (5900 Ft) fi zet ték
a ta nu lók. A mű vé sze ti ok ta tás ban részt ve vők szá ma 54 fő volt.

301 ta nu ló val (eb ből 3 ma gán ta nu ló) kezd tük a tan évet és így
is zár tuk. (Idén nem volt ak ko ra a ván dor lás, mint ta valy.) Volt 15
nor mál ta go za tos osz tá lyunk, 3 gyógy pe da gó gi ai, 3 nap kö zis és 1
ta nu ló szo bai cso por tunk. 

Vol tak sport szak kö re ink, a gye re kek igé nyei és a le he tő sé -
ge ink alap ján az aláb bi sport ágak ban tar tot tunk fog lal ko zá so -
kat: úszás (16 fő), lab da rú gás (25 fő), ké zi lab da (24 fő); íjá szat (2
fő), de ked vel tek vol tak az ECDL (16 nyol ca di kos, 14 he te di kes)
és fu ru lya szak kö rök (12 fő) is.

Az év so rán a nap kö zit és a ta nu ló szo bát 98-an vet ték igény -
be. Raj tuk kí vül még 69-en vol tak csak ebé de lő sek. (Min den reg -
gel össze gyűj töt tük és le je len tet tük a hi ány zó kat. Aki na gyon el -
ké sett, nem tu dott ebé del ni, mert nem volt ben ne a le je len tett
lét szám ban. Ez zel pró bál tuk ele jét ven ni a ké sé sek nek és a fe -
les le ges ki adá sok nak.) Részt vet tünk az al só so kat érin tő Is ko la
Gyü möl cse Prog ram ban és az összes gye re ket érin tő is ko la tej
prog ram ban. Így a ta nu lók in gyen kap tak te jet, ka ka ót, Tú ró Ru -
dit és gyü möl csöt. 

A Pe da gó gi ai szak szol gá lat mun ka tár sai lát ták el (he ti 1-1
nap) a lo go pé di ai fej lesz tést (17 fő) és az is ko la pszi cho ló gu si te -
rá pi át (6fő), valamint a ta nu lá si ne héz ség vizs gá la tot (8 fő –
WISC-IV in tel li gen cia vizs gá lat). Az egyé ni és a tan tár gyi fej lesz -
té se ket az osz tály fő nö kök (al só ban he ti 2 óra) és a fej lesz tő pe -
da gó gu sok (7+3+24 óra) lát ták el. 

ki osz tot tunk az év fo lya mán 548 di csé re tet (ta valy 447 volt)
és 94 fi gyel mez te tőt (ta valy 139 fi gyel mez te tés volt). 

a ta nul má nyi mun ka ered mé nyes sé gét ki tű nő ta nu ló ink
szá ma jel zi (össze sen 34 fő).

Év vé gén 4 ta nu ló ré sze sült mű vé sze ti te vé keny sé gé ért
arany já nos Díj ban: Ka to na An na, Kiss Bri git ta, Zsabin An na -
má ria és Ha rasz ti Dó ra, aki a ter mé szet tu do mány ok te rü le tén is
ki ma gas ló tel je sít ményt nyúj tott.

8 év alat ti ki vá ló tel je sít mé nyé ért ér de mel te meg a ki tün te -
tést: Cse pe li Re ná ta, Ha rasz ti Dó ra, Ka to na An na, Ko vács Ve ro -
ni ka, Somoskői Zsó fia, Szon da Bog lár ka és Zsabin An na má ria.

A 2011/2012-as tan év ben 9 ta nu ló nak van le he tő sé ge pót -
vizs gáz ni au gusz tus ban. 3 ta nu ló az 1993. évi LXXIX. tör vény ér -
tel mé ben iga zo lat lan mu lasz tá sai mi att – a ne ve lő tes tü let ha tá -
ro za ta ér tel mé ben- az év fo lya mot is mé tel ni kö te les. 

8 ta nu ló töl ti be/töl töt te be 2012. 08.31-ig a 16. élet év ét, tan -
kö te le zett ség ük az 1993. évi LXXIX tv. a köz ok ta tás ért 5.§ (1.) ér -
tel mé ben is ko lánk ban meg szű nik. 

Ko moly fel adat és nagy fe le lős ség volt a nyolcadikosok be is -
ko lá zá sa: 14 ta nít vá nyun kat vet ték fel gim ná zi um ba, (ta valy: 5 fő
ment oda). 11-et szak kö zép is ko lá ba, (ta valy 17 főt) 16-ot szak is -
ko lá ba (ta valy 18 főt). 1 fő nem nyert fel vé telt. Az ő ese té ben el -
ment a jel zés a jegy ző asszony nak. 

A nem meg fe le lő ma ga tar tá si, hoz zá ál lá si prob lé mák mi att
1 eset ben fe gyel mi tár gya lást is kel lett tar ta nunk. (Ta valy 6 volt.) 

az idei év vé gi hi ány zás: 4988 nap volt (ta valy 5352 nap volt).
Idén iga zo lat lan volt 1570 nap (ta valy: 1366 nap). Az iga zo lat la nul
hi ány zók ról a jel zés a tör vé nyi kö te le zett ség nek meg fe le lő en el -
ment a szü lők és a hi va tal fe lé is. A so kat hi ány zó ta nu lók szü le it
be hív tuk az is ko lá ba, ahol tá jé koz tat tuk őket a hi ány zá sok kö vet -
kez mé nye i ről: 50 fe let ti iga zo lat lan óra ese tén a ta nu lót vé de -
lem be ve szik és el von hat ják a csa lá di pót lé kot. Volt olyan ta nu ló,
aki a hi ány zá sa i val akar ta el ér ni, hogy ma gán ta nu ló le hes sen.
(Az is ko la CSAK ab ban az eset ben tud ja tá mo gat ni a ma gán ta -
nu lói ké rel met, ha az a ta nu ló ér de ke it szol gál ja!) Sze ren csé re
gyer mek szü lés idén csak 1 SNI-s (sa já tos ne ve lé si igé nyű) lány
ese té ben tör tént. 

Eb ben a tan év ben is si ke rült meg nyer ni az iPr pá lyá za tot,
ami 100%-os tá mo ga tott sá gú, te hát nem kel lett ön részt hoz zá -
ten ni. Eb ből a pénz ből cse rél tük le egy te rem ben a pa do kat, va la -
mint író sze re ket és egyéb fel sze re lést is vet tünk a gye re kek nek.
Tá mo gat tuk be lő le a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű gye re kek ki -
rán du lá sát, tá bo ro zá sát is. (Ak kor szá mít egy gye rek hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tű nek, ha a szülő(k)nek nincs ma ga sabb vég zett -
sé ge, mint 8 ál ta lá nos, és rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga -
tást is kap nak.) Vá sá rol tunk a pénz ből to vább kép zést is, hi szen a
pe da gó gu sok nak kö te le ző 7 éven te 120 órát el vé gez ni. 

Fo lya ma to sak vol tak a szű rő vizs gá lat ok is (ál ta lá nos egész -
ség ügyi vizs gá lat, ol tá sok, fo gá sza ti szű rés, lúd talp szű rés, fel -
nőt tek nél üzem or vo si vizs gá lat). Nagy fi gyel met for dí tot tunk az
egész ség vé de lem mel lett a kör nye zet tu da tos ságra is. (Egész -
ség nap, Drog men tes fu tás elő adá sá nak meg hall ga tá sa, lá to ga -
tás az Ökör te lek-völ gyi Hul la dék ke ze lő Köz pont ban, a Gal ga
menti Víziközmű bagi te le pén és a szenny víz tisz tí tó ban, va la mint
bűn meg elő zé si elő adá son is részt vet tünk a mű ve lő dé si ház ban.

Ok tó ber ben a sze lek tív hul la dék gyűj tés ke re té ben si ke res
pa pír gyűj tést tar tot tunk: 151 200 fo rint volt a be vé tel. En nek fe -
lét meg kap ták az osz tá lyok, a má sik fe lé ből ku ká kat, haj szá rí tót,
pán cél szek rényt vá sá rol tunk. Ta vasszal ke rült sor a kö vet ke ző
pa pír gyűj tés re, mely nek be vé te lé ből (87 200Ft) ki kel lett fi zet -
nünk a má so dik éj sza ka el tu laj do ní tott pony vát (63 245 Ft). A
ma ra dék pénzt (23 955 fo rint) szét osz tot tuk az osz tá lyok kö zött. 

Az elő ző évek be vált gya kor la ta alap ján ál lí tot tuk össze az ez
évi prog ra mun kat; eze ken kí vül az osz tály fő nö kök ha vi egy pro-
g ram ról gon dos kod tak az osz tá lyuk szá má ra. El ső fél év ben a
pén te ki nap kö zi is klub dél utánsze rű en zaj lott. Má so dik fél év ben
vissza kel lett áll ni a pén tek dél utá ni lec ke írás ra, mert ott hon
nem ké szül tek el a há zi fel ada tok. Meg pró bál koz tunk egy zsib -
vá sár ral, ahol a meg unt ap ró sá ga i kon pró bál tak túl ad ni a gye re -
kek, és szin tén a DÖK (Di ák ön kor mány zat) ja vas la tá ra volt is ko -
lai ki mit tud? is.

A ha gyo má nyok nak meg fe le lő en meg em lé kez tünk az ün -
ne pek ről (tan év nyi tó, ok tó be ri ese mé nyek, Szent Mi hály Nap,
szü re ti bál, Tél apó, ka rá csony, far sang, már ci us 15., anyák nap -
ja, bal la gás, tan év zá ró), részt vet tünk a köz sé gi és a kis tér sé gi
ren dez vé nye ken is. 

or szá gos, me gyei ver se nyekre is be ne vez tünk (ka taszt ró fa -
vé del mi ve tél ke dő, kisnyel vész-ver seny, an golver seny, zrí nyis
ma  tek, ter mé szet is me re ti-ver seny, rajz ver se nyek, Ka zin czy-
ver seny, sza va ló ver seny). Ter mé sze te sen mind ezek mel lett a
szo ká sos he lyi ver se nye in ket is meg tar tot tuk.

Vol tak osz tály ki rán du lá sok (56), ke rék pár tú rák, drá ma fog -
lal ko zá sok és er dei is ko lai tá bo ro zás is. Er dei is ko lá ban Csat to -

Be szá mo ló a 2011/2012-es tan év ről
a bagi araNy jáNos általáNos iskola hírei
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ah hoz, hogy ki elé gí tő éle tet él hes sünk, szük sé günk van bi -
zo nyos dol gok ra. el ső sor ban víz re, le ve gő re, élelmi-
szerekre… a XXi. szá zad ban fon tos sze re pet kell, hogy kap -
jon a kör nye zet vé de lem, a gaz da sá gi és a tár sa dal mi fej lő -
dés. mi vel is ko lánk Ökoiskola, dup lán ko mo lyan vesszük a
ter mé sze tes élő vi lág meg tar tá sát, az él he tő kör nye zet
meg te rem té sét és a fenn tart ha tó fej lő dést. 

Az Ökör te lek-völ gyi Hul la dék ke ze lő Köz pont után most le he tő -
sé günk nyílt né hány ta nít vá nyun kat el vin ni a Galgamenti
Víziközmű Kft bagi te le pé re, ahol az ivó víz ről (az em be ri fo gyasz -
tás ra al kal mas víz ről) hal lot tunk ér de kes elő adást, va la mint be -
te kint het tünk a rend szer mű kö dé sé be is. Meg tud tuk, hogy mi -
ért olyan fon tos a szá mí tó gé pes ve zér lés, az em be ri oda fi gye lés. 

Mi vel drasz ti ku san csök ken a Föld ivó víz kész le te (né pes ség -
rob ba nás, víz po csé ko lás és szennye zé sek mi att), nagyon fon tos
a szenny víz meg tisz tí tá sa is, hogy azu tán a csa tor nák ból ki ke rü -
lő fo lya dék – meg fe le lő ál la pot ban – is mét vissza ke rül hes sen a

víz kör for gás ba. Így utunk má so dik ál lo má sa a Troszkásnak ne -
ve zett út mel let ti szenny víz tisz tí tó te lep volt. Az Aszód, Iklad,
Domony, Hé víz györk és Bag ál tal mű köd te tett te lep je len leg is
bő ví tés alatt áll: új mű tár gya kat épí te nek. Meg tud tuk, hogy a tév -
hit tel el len tét ben nemcsak a mu ze á lis ér té ke ket te kint jük mű -
tárgy nak, ha nem az olyan – épü let nek nem mi nő sít he tő – épít -
mé nye ket is, amik meg ha tá ro zott ren del te tés sel jön nek lét re,
mint pél dá ul a köz mű ve ze ték tar to zé kok, vagy a szenny víz tá ro -
lá sá ra, tisz tí tá sá ra szol gá ló me den cék. Az Ökör te lek-völ gyi Hul -
la dék ke ze lő ben és itt is el mond ták, hogy (saj nos) nem hasz nál -
juk min dig meg fe le lő en, ren del te tés sze rű en az esz kö ze in ket: a
ku ká ba nemcsak kony hai hul la dék ke rül, ha nem ál la ti te te mek,
ve szé lyes anya gok is…akárcsak a csatornába… Az zal, hogy ta -
nít vá nya ink nak le he tő vé tesszük, hogy ezek re a he lyek re el jus -
sa nak, re mél jük si ke rül el ér nünk, hogy kör nye zet tu da to sab ban
él je nek. Kö szön jük a szenny víz tisz tí tó, és a víziközmű mun ka -
tár sa i nak az elő adá so kat, és a szí ves lá tást!

Szalai Zol tán, Szásziné Győ ri Éva

Élhető környezet – fenntartható fejlődés

gó-völgy ben 43 al sós, Ve len cén 46 fel sős gye rek volt. Össze sen
99 ta nu ló tá bo ro zott ve lünk 5-5 na pig. 

Vol tak új, köz sé get érin tő ren dez vé nyek is: Katonáné Ko vács
Eri ka és Volterné Jamrik Éva Csa lá dok éve al kal má ból ren de zett
ad ven ti dél utánja, az ál ta luk szer ve zett ol vas ni jó, me sél ni jó! me -
se dél után ok, majd a szü lők nek ren de zett gá la mű sor; volt Nád ud -
va ri An ná val író-ol va só ta lál ko zó, amit Balázsné Győ ri Má ria és pá -
lya vá lasz tá si dél után, amit Kun Richárdné is ko la pszi c ho ló gus
szer ve zett. Em lí tést ér de mel még az egész ség nap, mely re egy
tűz ol tóau tót is si ke rült kér nünk. Ki jött hoz zánk a Fizibusz, hogy ér -
de kes kí sér le tek kel szó ra koz tas son ben nün ket. Részt vet tünk az
SZTK ja vá ra ren de zett jó té kony sá gi ren dez vé nyen is.

Nemcsak mi tá mo gat tunk bi zo nyos ren dez vé nye ket, ha nem
is ko lán kat is tá mo gat ták. Pl.: a kis tér sé gi úszó ver seny re, me -
lyet is ko lánk szer ve zett – az is ko lák ké ré sé re – nem szed het tünk
ne ve zé si dí jat, így az ér me ket és az el vá lasz tó kö te let a Bo ni fác
Ala pít vány és egy hévízgyörki kép vi se lő/vál lal ko zó fel aján lá sá ból
tud tuk meg ven ni. (Szovics Mi hály)

Kap tunk 60 tisz te let je gyet az Ele ven park ba, aho vá is ko lánk
leg jobb ja it vit tük el. 

Az aj tók ra vet tünk be csa pó dás gát ló kat a fény ké pész től ka -
pott ju ta lék ból. 

Jel zés ér ke zett a fa lu be li ek től, hogy gye re kek fir kál tak a há zak
fa lá ra zsír kré tá val, kré tá val. Is ko la gyű lé sen tá jé koz tat tuk a gye re -
ke ket ar ról, hogy a ron gá lá sok nak mi lyen kö vet kez mé nyei le het -
nek. Sze ren csé re a má so dik fél év ben már kap tunk gye rek kí sé rőt,
ta lán en nek is kö szön he tő, hogy ez a faj ta kár oko zás meg szűnt. 

Volt cső tö rés, vil lám csa pás okoz ta kár ja ví tá sa,
csa tor na cse re, bal eset ve szé lyes ga rázs le bon tá sa.
A mun ká la tok hoz Bag Nagy köz ség Ön kor mány za ta
já rult hoz zá, sok eset ben a köz mun ká sok se gí tet tek Mon dok Er -
vin ve ze té sé vel.

Fo lya ma tos volt a kap cso lat tar tás szü lők kel, kis tér sé gi is ko -
lák kal, óvo dá val, gyer mek or vos sal, vé dő nők kel, mű ve lő dé si
ház zal, pa pír bolt tal, pol gár őr ség gel, rend őr ség gel (rend őri be -
avat ko zás ra nem volt szük ség), a Hi va tal lal, a Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat tal, a Kon takt Ala pít vánnyal (fel nőtt kép zés), a Ba gázs
Egye sü let tel (men tor prog ram), ké pes ség vizs gá ló val, Ne ve lé si
Ta nács adó val, Szak szol gá lat tal), Bagi Hír lap munkatársaival… A
szü lők nek nyílt na pot és fo ga dó órát is tar tunk a szü lői ér te kez -
le tek mel lett. Ké ré se ik kel, kér dé se ik kel bár mi kor meg ke res het -
tek min ket, ha tu dunk, se gí tünk. 224 eset ben tör tént csa lád lá to -
ga tás. Egy mást se gít ve vé gez tük a dol gunk.

A do hány zá si ti la lom mi att ki ke rül tek a do hány zást til tó fel -
íra tok, me lye ken 30 000 fo rint bír sá got tün tet tünk fel. Ez a hely -
ben ki szab ha tó (20 000-30 000 fo rin tos összeg leg ma ga sabb ha -
tá ra.) Ez zel si ke rült meg aka dá lyoz ni, hogy a fi úk a mos dó ban ci -
ga ret táz za nak.

El vé gez tük e tan év ben is azo kat a fel ada to kat, amit cé lul tűz -
tünk ki ma gunk nak. Azon mun kál kod tunk, hogy meg te remt sük
az el vá rá sok, igé nyek és a pe da gó gi ai prog ra munk ban meg fo -
gal ma zot tak össz hang ját. Kö szön jük az együtt mű kö dést és a tá -
mo ga tást. Az is ko la dol go zó i nak ne vé ben: 

Szásziné Győ ri Éva
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2012. jú ni us 4-én el utaz tunk Ve len cé re. 52-en 5 na pot töl töt -
tünk a Ve len cei-tó part ján a Xiii. ke rü let if jú sá gi szál lá sán. 

In du lás kor még te le vol tunk iz ga lom mal, vá ra ko zás sal. Mi vel
az ár ban nem vol tak prog ra mok, így azo kat ne künk kel lett
meg szer vez ni úgy, hogy nem vol tunk is me rő sek Ve len ce kör -
nyé kén. Se gít sé gül hív tuk a vi lág há lót és a net-en ke res tünk rá
a le he tő sé gek re. Így si ke rült egyez tet nünk a „Tekerbringa”-val,
egy gár do nyi ke rék pár köl csön ző vel. Se gít sé gük kel le fog lal tunk
egy ke rék pá ro zá si le he tő sé get, egy sár kány ha jó zá si prog ra -
mot és egy tú rát is jó idő ese té re. Mi vel az idő já rás sze szé lyes -
sé ge mi att sem mi ben sem le het tünk biz to sak, ezért kol lé gá im

(Horváthné Ban kó Editke és Szekeresné Fercsik An na) kü lön -
bö ző csa pat ver se nyek kel is ké szül tek... 

Vé gül min den a le he tő leg job ban ala kult: az idő já rás, bár vál -
to za tos volt, volt: eső, szél vi har, ká ni ku la, min den elő re el ter ve -
zett prog ra mot meg tud tunk va ló sí ta ni: ha jó val és 52 köl csön ke -
rék pár ral meg néz tük a Ve len cei tó kör nyé két; sár kány ha jó val
beevez tünk a ná das ba és meg néz tük a vi zek élő vi lá gát; hosszú
sé tá kat tet tünk oda, aho vá vo nat tal nem tud tunk elmenni…

Jú ni us 4-én meg em lé kez tünk a Nem ze ti Össze tar to zás Nap -
já ról, majd egész hé ten tar tott a szo bák ver se nye. A csa pa tok fel -
fe dez ték Ve len cét és a szom széd te le pü lést – Kápolnásnyéket;
ké szí tet tek tab ló kat, éne kel tek, ver set, mo no ló got mondtak…

gyö nyö rű vi dé ken, a bör zsöny lá bá nál, kis ma ros és Ve rő ce kö -
zött te rül el a Csat to gó-völgy. Fa há zai és más épü le tei be le si -
mul nak a ter mé sze ti kör nye zet be. itt az em ber va ló ban ér zi,
hogy a ter mé szet ben és a ter mé szet ből él. 

Eb ben az idil li kör nye zet ben la kott, ta nult és szó ra ko zott egy hé -
ten át (jú ni us 4-8-ig) negy ven há rom bagi kis is ko lás (3-4. osz tá lyo -
sok) ne ve lő ik kel – Balázsné Győ ri Má ri á val, Nagy Tibornéval,
Tóthné Irsán Ág nessel, Volterné Jamrik Évá val. A gye re kek na pi
két fog lal ko zá son vet tek részt. Volt vad gaz dál ko dá si prog ram, éj -
je li tú ra – ezen be lül bá tor ság pró ba – gya kor la ti ra ga do zó ma dár-
vé del mi prog ram, ter mé szet is me re ti tan ös vény, gyógy nö vény is -
me ret, kéz mű ves fog lal ko zás (ne me ze lés, ko sár ka ké szí té se pók -
szö vés sel). Ki rán dul tunk Ve rő cé re, ahol meg néz tük a szép fő te ret,
fagyiztunk, még me leg po gá csát is et tünk – amit ki fe je zet ten ne -
künk ké szí tet tek a pék ség ben –, meg cso dál tuk a Du nát, kagy ló -
kat, ka vi cso kat gyűj töt tünk. A na pi ese mé nyek ről a gye re kek nap -
lót ír tak. Reg ge len te tor ná val in dult a na punk, es tén ként pi zsa ma -
par tit tar tot tunk, szám há bo rúz tunk, ját szot tunk vagy éne kel tünk.
Sza bad idő ben le he tett fo ciz ni, ko sár lab dáz ni, ját szó té ren ját sza ni
és így to vább. Az utol só na pon egy ve tél ke dő vel zár tuk a hét prog -
ram ja it. Az oda- és ha za u ta zás au tó busszal tör tént.

Na gyon jól érez tük ma gun kat, mert so kat ta nul tunk, szó ra -
koz tunk, sok új ba rá tot sze rez tünk, és egy tel je sen új élet for mát
pró bál hat tunk ki.                                         Balázsné Győ ri Má ria

a bagi araNy jáNos általáNos iskola hírei

5 NAP A VELENCEI-TÓ PARTJÁN

Er dei is ko la a Csat to gó-völgy ben
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Sza bad idő ben a fi úk fo ciz tak – még kö zép is ko lá so kat is si ke rült
meg ver ni ük –, a lá nyok kör möt lak koz tak, köz ben pe dig ment a pó -
ker csa ta, a mé tá zás, a piz zá zás, az ének lés és a strandolás…

Kul tu rá lis prog ra mok ban sem szű köl köd tünk, meg néz tük a
Vörösmarty Múzeumot Kápolnásnyéken, a Gár do nyi Gé za Em lék -
há zat Gár dony ban, a Pákozdi csa ta szín hely ét, majd vissza ú ton a
ki rá lyi sí ro kat Székesfehérvárott…

Ta nít vá nya in kat min den hol
meg di csér ték: az ebéd lő ben –
ahol na gyon fi no ma kat et tünk –, a
ke rék pár tú rán és a mú ze u mok -
ban is. Na gyon büsz kék vol tunk
(va gyunk) rá juk! Te ker Zol tán ke -
rék pá ros tú ra ve ze tő 30 km-es ke -
rék pár utat kö ve tő sza va i val zá -
rom rö vid össze fog la ló mat: „Fél -
tem el vál lal ni a csa pa tot. 52 em -
ber! Veszélyes… De most már
örü lök, hogy meg is mer het te lek
ben ne te ket. Kö szö nöm!”

kö szö nöm kol lé ga nő im nek:
Balázsné Győ ri Má ri á nak, Nagy
Tibornénak, Tóthné Irsán Ág nes -
nek, Volterné Jamrik Évá nak,
Acsádi Pet rá nak, Dobosné Szil ágyi
Gab ri el lá nak, Horváthné Ban kó
Edit nek és Szekeresné Fercsik
An ná nak, hogy olyan lel ke sen
vál lal ták ezt az 5-ször 24 órás
szol gá la tot!

Szásziné Győ ri Éva

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

Juhász Gyula

8.a 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

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

8.b osztály

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”:
Nagy Tiborné, 
Horváthné Bankó Edit.

Idén két nyolcadikos osztály búcsúzott az általános is -
kolánktól, két osztálynyi gyerek folytatja ezentúl fa -
lunkon kívül középiskolai tanulmányait. Hogy kik ők?
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2007 – ben vé gez tem az ak ko ri
Vi téz Já nos Ró mai Ka to li kus Ta -
ní tó kép ző Fő is ko la (ma: Páz -
mány Pé ter Ka to li kus Egye tem
Vi téz Já nos Ka ra) négy éves kép -
zé sén, szociálpedagógia sza kon. 

A kül ke res ke del mi szak kö -
zép is ko la el vég zé se után egy
szaniter gyár tó vál la lat ke res ke -
del mi osz tá lyán dol goz tam, mint
ke res ke dő, ügy in té ző, és azok ban az évek ben fo gal ma zó dott
meg ben nem, hogy a se gí tő szak mát, hi va tást sze ret ném vá -
lasz ta ni, mert úgy érez tem, ez a szak ma az, ami iga zán kö -
zel áll hoz zám. Az em be rek kel va ló kom mu ni ká ció, fog lal -
ko zás, pro fesszi o ná lis se gí tés.

2008. áp ri lis vé ge óta dol go zom Bag te le pü lé sen, mint
csa lád gon do zó. A fel nőtt ko rú la kos ság gal fog lal ko zom, ami
annyit je lent, hogy a 18 év fe let ti la ko sok for dul hat nak hoz -
zám kér dé se ik kel, prob lé má ik kal. Leg gya ko ribb prob lé ma -
tí pus a fog lal koz ta tá si prob lé ma, a fel ke re sett ügy fe lek

több  sé ge ugyan is csak a mi ni má lis, ál ta lá nos is ko lai vég -
zett ség gel ren del ke zik, ami a je len le g ki ala kult mun ka erő-
pi a ci hely zet ben már ke vés. A mun ka erő-pi a ci hely ze tet az
élet hosszig tar tó ta nu lás jel lem zi, amely azt je len ti, hogy az
em ber igyek szik fo lya ma to san ké pez ni ma gát, hogy ér vé -
nye sül ni tud jon. A má sik prob lé ma a tar tós mun ka nél kü li -
ség ből adó dó pszi chés té nye ző, amely mi att a fel kí nált kép -
zé si le he tő ség gel sem tud nak él ni az ügy fe lek, mi vel kulcs -
ké pes sé ge it el ve szí ti, és nem lesz ké pes egy kép zést ered -
mé nye sen el vé gez ni. A kö vet ke ző nagy eset ke ze lé si tí pus, –
ok-oko za ti össze füg gés ben az elő ző ek kel–, az anya gi prob -
lé mák: egy sze ri át me ne ti se gély ügy in té zé se, a köz üze mi
szám lák el ma ra dá sá nak ren de zé sé ben se gít ség nyúj tás, il -
let ve a ban ki hi tel fel vé tel tör lesz tő rész le te meg emel ke dé -
sé nek kö vet kez té ben a ma gas össze gű tar to zá sá ban jo gi se -
gít ség nyúj tás  köz ve tí tő vel. Ezek ben az ese tek ben már csak
kor rek ci ó ra van le he tő ség, na gyobb esély a tar to zás ren de -
zé sé re ak kor van, ha az ügy fél idő ben jel zi ezt a tényt. A leg -
kü lön fé lébb ügy in té zé sek ben ke res nek fel a la ko sok, ér tem
ez alatt az egész ség ká ro so dott sze mé lyek el lá tá sá val kap -
cso la tos ügy in té zést, a nyug díj ügy in té zést, ké re lem, fel leb -
be zés meg írá sát és ha son ló prob lé má kat.

Úniós pá lyá za ti pénz ből újí tot ták fel a kis tér sé gi gon do zá si
köz pont Csa lád se gí tő és gyer mek jó lé ti szol gá la tá nak
iro dá it bagon. 

A pá lyá zat cél ja a Szol gá la tok inf rast ruk tu rá lis fej lesz té se volt,
amely a he lyi sé gek cél sze rű át ala kí tá sát és be bú to ro zá sát je -
len tet te. Az át ala kí tás sal még egy he lyi sé get ka pott a két Szol -
gá lat, ame lyet az aláb bi cé lok ra is fel tud nak hasz nál ni:
w dél utá ni kor re pe tá lás ta nu lá si prob lé mák kal 

küz dő gye re kek nek;
w tan fo lyam ok gyer mek gon do zás, – nevelés cél já ból;
w egyéb cso port fog lal ko zá sok: me sé lő édes anyák, 

pre ven ci ós cso port, stb.;
w kéz mű ves fog lal ko zá sok (ün ne pek: ka rá csony Mi ku lás,

anyák nap ja, hús vét stb. al kal má ból), va la mint ház tar -
tá si alap is me re tek csa lá dok és gye re kek részére;

w a Ba gázs köz hasz nú egye sü let tel va ló együtt mű kö dés
(Men tor prog ram);

w a párt fo gó fel ügye lő mun ká já nak se gí té se a hely szín
biz to sí tá sá val a fo ga dó órák hoz;

w nyá ri sza bad idős, nap kö zis tá bo rok le bo nyo lí tá sa;
w sze mé lyi ség fej lesz tő, ön is me re ti cso port fog lal ko zá sai

gyer me kek nek;
w a Szü le tés he te prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sa;
w egyéb szol gál ta tá sok hely szí né nek biz to sí tá sa 

(pszi cho ló gus, jo gász);
w szak mai meg be szé lé sek, eset kon fe ren ci ák, eset meg -

be szé lé sek, gyer mek vé del mi ta nács ko zás le bo nyo lí tá sa; 
w pszi cho ló gi ai ta nács adás.

Ki ala kí tot tak ben ne egy kis könyv tá rat is a fen ti cél ja ik
meg va ló sí tá sá ra. Mi vel a fel újí tás si ke re sen be fe je ző dött,
fel ke res tem a Szol gá lat dol go zó it, hogy szá mol ja nak be ar -
ról, mi vel és ho gyan se gí tik mun ká juk kal a fa lu la kos sá gát.
Egyen ként az aláb bi a kat mond ták el ne kem:

Berdó Lívia

Be fe je ző dött a Csa lád se gí tő és a Gyer               
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Szociálpedagógia sza kon vé gez -
tem a vá ci fő is ko lán. 2007. feb ru ár
1-jé től dol go zom itt, a Kis tér sé gi
Gon do zá si Köz pont Csa lád se gí tő
Szol gá la tá nál.  Több mint egy évig
csa lád se gí tő vol tam, az az a fel nőt -
tek ügye i vel, prob lé má i val fog lal -
koz tam. 2008. már ci us 14-től pe dig
a Gyer mek jó lé ti Szol gá lat csa lád -
gon do zó ja let tem, ami nek azért
örül tem, mert min dig gyer me kek kel sze ret tem vol na fog lal -
koz ni. Azért is vá lasz tot tam ezt a pá lyát, mert lát tam ma gam
kö rül, hogy a gyer me kek mi lyen sok prob lé má val küsz köd nek,
és a fog lal ko zá som le he tő sé get adott ar ra, hogy se gít hes sem
őket és a csa lád ju kat.

Mi 0-tól 18 éves ko rig gon doz zuk a gyer me ke ket. Ez azt je len -
ti, hogy ha bár mely prob lé má val a gyer mek ma ga, a csa lád ja vagy
az ok ta tá si in téz mé nye, vé dő nő je, a rend őr ség, a párt fo gó fel ügye -
lő, a bí ró ság hoz zánk for dul, ak kor mi min dent meg te szünk an nak
ér de ké ben, hogy – a gyer mek jo ga it és ér de ke it szem előtt tart va
- a prob lé ma vagy ki vál tó oka meg ol dód jon. Mi vel ed dig már sok
gyer mek élet hely ze tén tud tunk se gí te ni, meg nőtt a bi za lom irán -
tunk. Ezt on nan lát juk, hogy egy re töb ben ke res nek fel min ket.

Én sze mély sze rint na gyon örü lök a mos ta ni át ala kí tás nak,
mert kom for to sab bá vált az ügy fe le ink kel va ló fog lal ko zás. Rá -
adá sul na gyobb hang súlyt fek tet he tünk a prevenciós (baj meg -
előző) fog lal ko zá sok ra is. Ez azt je len ti, hogy nem csak a már ki -
ala kult prob lé mát ke zel jük, ha nem igyek szünk a vár ha tó na -
gyobb gon dok lét re jöt tét is meg aka dá lyoz ni, meg előz ni. Ez azért
is fon tos, mert a mos ta ni ne héz gaz da sá gi hely zet mi att egyes
csa lá dok éle te kri ti ku sab bá vált, ami a gye re kek sor sát is je len -
tő sen meg ne he zí ti és be fo lyá sol ja. Nőtt azok nak a gye re kek nek
a szá ma, akik na gyon szo ros csa lád gon do zást igé nyel nek pl. a
nagy szá mú is ko lai iga zo lat lan mu lasz tás mi att, il let ve a szü lők
el ha nya go ló ne ve lé se, gon do zá sa mi att. Egy re több gyer mek
küzd ta nu lá si és ma ga tar tá si prob lé mák kal, ame lyek nem egy
eset ben bűn cse lek mé nyig is el ve zet nek. Ne künk min den eset -
ben az je len ti az örö met, ami kor el in dul a po zi tív vál to zás út ján
a gyer mek és a csa lád ja.

Én na gyon sze re tem ezt a mun kát min den ne héz sé ge el le -
né re, és igyek szem szív vel-lé lek kel kö ze lí te ni min den prob lé -
más em ber hez. 

Itt és most meg ra gad nám az al kal mat ar ra, hogy kö szö ne tet
mond has sak mind azok nak, akik a fel újí tás vég re haj tá sá ban sok
se gít sé get nyúj tot tak: Tóth Gá bor pol gár mes ter úr nak, Beke
And rea jegy ző asszony nak, az ön kor mány za tunk min den al kal -
ma zott já nak és nem utol só sor ban a mű sza ki előadónak és a
köz mun ká sok nak, akik fi zi kai mun ká juk kal (fú rás-fa ra gás, ci pe -
ke dés) se gí tet tek min ket.

Kö szön jük a la kos ság tü rel mét is a mun ká la tok mi at ti kel le -
met len sé gek el vi se lé sé ben. Egyút tal kér jük a ked ves ügy fe le ket,
hogy a gör dü lé keny ügy fél fo ga dás ér de ké ben kér je nek elő ze tes
idő pon tot Szol gál ta tá sa ink tól, és le he tő ség sze rint tö re ked je nek
an nak be tar tá sá ra.

Kö szö nöm a rész le tes tá jé koz ta tást, és a Bagi Hír lap és a
ma gam ne vé ben sok si kert és jó egész sé get kí vá nok az ál do za -
tos mun ká tok hoz! B.F.K.
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Köz tu dott, hogy a szo ci á lis szak ma nem si ker szak ma,
nap ról  nap ra óri ás lé pé sek ben nem tu dunk haladni…  Azt
gon do lom, min den egyes ap ró lé pést si ker ként köny vel -
he tünk el, az ügy fél si ke rét el ső sor ban, az tán ez vá lik egy
– egy sa ját si ker él ménnyé is. A ne héz sé ge ket kez det ben
a rend szer mű kö dé sé ben lát tam, de idő vel a kü lön bö ző
né ze tek is kö ze led nek egy más hoz, amely érez he tő. Si ker
az, ami kor egy – egy eset ke ze lést po zi tív ki me net tel tu -
dok le zár ni, és a vé gén lá tom az ügy fél elé ge dett ar cát és
a meg könnyeb bü lé sét. 

Sze ret ném a jö vő ben a pá lyá za ti fel újí tás ból nyert
esz kö zök, il let ve cso port szo ba ki hasz ná lá sá val még ha -
té ko nyab bá ten ni mun kám, il let ve az egy re ne he ze dő
anya gi hely zet re va ló te kin tet tel az ado má nyo zás ra na -
gyobb fi gyel met for dí ta ni. 

2010. április elseje óta dol go -
zom a Kis tér sé gi Gon do zá si
Köz  pont nál, és lá tom el a
Gyer mek jó lé ti Szol gá lat csa -
lád gon do zói fel a da ta it Bagon
és Hévízgyörkön. Szociálpeda -
gó gus vég zett sé get sze rez tem
az eg ri fő is ko lán. 

Eger ben dol goz tam 3,5 évet,
a RÉV Szen ve dély be teg Se gí tő
Szol gá lat nál, ezt kö ve tő en ke -
rül tem Bagra. Idén mediátor vég zett sé get sze rez tem,
me lyet a konf lik tu sok ke ze lé sé ben tu dok hasz no sí ta ni
mun kám so rán.

Min den kép pen olyan hi va tást sze ret tem vol na, ahol
em be rek kel fog lal koz ha tom, il let ve min dig is ér de kelt a
fi a ta lok meg se gí té se, tá mo ga tá sa, ezért nem volt kér -
dés, hogy szo ci á lis pá lyát vá lasz tok-e az érett sé gi meg -
szer zé sét kö ve tő en.

Bagon több nyi re saj nos az iga zo lat lan is ko lai hi ány -
zás, va la mint az anya gi prob lé mák men tén fo lyik a csa -
lád gon do zás, amit meg ne he zít az, hogy ma gas a szen ve -
dély be te gek ará nya már a fi a ta lok nál, ka ma szok nál is. 

Mint min den mun ká nak, en nek is meg van nak a ne -
héz sé gei, si ke rei. Ne héz sé get okoz a szo ci á lis szak em -
be rek nek or szág szer te, hogy a meg él he tés egy re ne -
he zebb, egy re több szü lő vá lik mun ka nél kü li vé, így a
csa lá dok el le he tet le nül nek, a gyer me kek sor sa egy re
ki lá tás ta la nab bá vá lik. Azon ban si ker ként tud juk el -
köny vel ni, hogy – sze ren csé re egy re gyak rab ban – ke -
re sik fel a gyer me kek ön ként a szol gá la tun kat, és kér -
nek se gít sé get. 

Idén si ke re sen meg pá lyáz tuk az Er zsé bet tá bort, így
Bagról 2 gon do zás ban lé vő gyer mek in gyen üdül het egy
hé tig a Ba la ton part ján. Kö szön jük ez úton is Tábik
Andrásné kép vi se lő asszony és Var ga And rás kép vi se lő
úr tá mo ga tá sát! 

Táv la ti cél ja im kö zött sze re pel, hogy a pre ven ci ó ra,
va gyis a meg elő zés re he lyez zük mun kánk so rán a hang -
súlyt, és egy re több prog ra mot tud junk szer vez ni a bagi
gyer me kek nek, fi a ta lok nak.

kocsis katalin

kissné nemes zsuzsanna

            mek jó lé ti Szol gá lat iro dá i nak fel újí tá sa
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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!

a „hírös vá ros”, kecs ke mét lát ta ven dé gül a Vá ros- és Fa lu -
vé dők szö vet sé ge (hungaria Nostra) XXXi. or szá gos ta lál -
ko zó ját és kon fe ren ci á ját jú li us 5-7-ig. a meg nyi tó ün nep sé -
gen, a mil len ni um tisz te le té re épí tett vá ros há za dísz ter mé -
ben ad ták át a Podmaniczky-díjakat. a ran gos el is me rés ben
ré sze sí tet tek so rá ban ott volt köz sé günk szü lött je, ba lázs
gusz táv, a hely tör té ne ti ba rá ti tár su lat el nö ke.          

A ha rang já ték kal öve zett ese mé nyen Zombor Gá bor pol -
gár mes ter, Rá day Mi hály, a Vá ros- és Fa lu vé dők Szö vet sé -
gé nek el nö ke, Cselovszki Zol tán, a Kul tu rá lis Örök ség vé -
del mi Hi va tal az nap ki ne ve zett ve ze tő je és a Kecs ke mé ti
Vá ros szé pí tő Egye sü let ne vé ben Ki rály Jó zsef el nök mon -
dott kö szön tőt.

Az 1982-ben ala pí tott Podmaniczky-díjat olyan ma gán -
sze mé lyek és kö zös sé gek kap hat ják meg, akik fog lal ko zá -
suk tól, mun ka he lyi kö te le zett sé gük től füg get le nül vagy azt
je len tő sen túl tel je sít ve a leg töb bet tet ték épí tett és ter mé -
sze ti kör nye ze tünk, kul tu rá lis örök sé günk ér té ke i nek vé -
del mé ben.

Ba lázs Gusz táv ki tün te té sé vel a Hely tör té ne ti Ba rá ti
Tár su lat két év ti ze des sok ol da lú te vé keny sé gét is mer ték

el. Ide so rol ha tó a köz ség 600 éves fenn ál lá sá nak em lé ket
ál lí tó em lék mű épí té se, a má so dik vi lág há bo rú ban meg sé -
rült temp lom tor nyot új já é pí tő Ba lázs Ist ván ké pe sí tett ács -
mes ter em lé ké nek őr zé se, ki ál lí tá sok, or go na hang ver se -
nyek szer ve zé se, a nép fő is ko la mű köd te té se.                 -bg-

Podmaniczky-díjat kapott Balázs Gusztáv
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A mi Him nu szunk nem él tet ki rályt, ural ko dót, nem him nu sza
még a hon szer ző Ár pád nak sem, az or szág épí tő IV. Bé lá nak
úgy szin tén nem, de még a di a dalt di a dal ra hal mo zó Má tyást
sem di cső í ti. A mi Him nu szunk az év szá zad okon át szo ron ga -
tott, két ség beesett nép IMÁD SÁ GA a mi meg tar tó Is te nünk höz.
Az iro da lom  tu dós mű ve lői gyak ran nem így em le get ik e cso dá -
la tos 64 sort. Te hát, hogy ez egy KÖZ BEN JÁ RÓ IMÁD SÁG: is ten,
áldd meg a ma gyart! Amíg nem volt Köl csey Him nu sza, ad dig is
volt a ma gyar ság nak össze tar tó, kol lek tív imád sá ga, a nép aj -
kán őr zött éne kek kel. 

Nem min den idő szak ban, nem min dig azo nos bel ső erő vel,
hi szen pl. az el múlt szá zad dik ta tú rái (1919-re gon do lok és az 55
évig tar tó ma gyar bol se viz mus ra) tűz zel-vas sal ir tot tak min dent,
ami nem a pa rancs szó ide o ló gi á ja sze rint szü le tett. De mon dom:
vol tak a nép aj kán őr zött éne kek, pl. a Bol dog-asszony anyánk, a
Szé kely Him nusz (ne hagyd el vesz ni Er délyt Is te nünk), a re for -
má tu sok 90-ik zsol tá ra: (Te ben ned bíz tuk ele i től fog va), vagy az
evan gé li ku sok (Erős vár a mi Is te nünk) kez de tű Lu ther éne ke.
Te hát min dig az Is ten se gít sé gét, ál dá sát kér tük har ca ink, el -
csüg ge dé sünk, el nyo ma tá sa ink ne héz éve i ben, vagy bal sors tép -
te év ti ze de ink alatt. Ilyen Him nuszt te hát egyet len eu ró pai nép
sem mond hat ma gá é nak, mint ami lyet ne künk ha gyott örö kül a
33 éves Köl csey, a szatmárcsekei szo ba csend jé ben. A Nem ze ti
Mú ze um ban őr zött kéz irat ban csak egy-egy pa rá nyi ja ví tás lát -
ha tó, te hát szin te öm lött a tol la alól e fel sé ges 64 sor. 

Saj nos mind má ig nem vé di az Al kot mány nem ze ti imád sá -
gun kat, pe dig rá tört a so rok ra ma ga Rá ko si is az 50-es évek ele -
jén, mond ván: az még sem le het, hogy a dol go zó nép him nu sza,
vagy bár mely ün nep ség az Is ten ne vé vel kez dőd jön. Alat to mos
ter ve cél já ból ma gá hoz ké ret te Ko dály Zol tánt az zal a fel szó lí -
tás sal, hogy ír jon má si kat, a szo ci a liz mus hoz il lőt. Ko dály rö vid
vá laszt adott az élet és ha lál dik tá to rá nak. Ezt mond ta: „Ah hoz
sem hoz zá ten ni sem ab ból el ven ni nem le het.” Ko dály a fe jé vel
ját szott eb ben a perc ben, de ak kor Ő már Ko dály Zol tán volt, a
ma gyar ze ne kul tú ra és mű ve lő dés vi lág szer te meg kér dő je lez -
he tet len te kin té lye. Rá ko si nem nyu go dott. Illyés Gyu lát is ma -
gá hoz in tet te, aki ak kor a köl té szet, a ha la dó ma gyar gon dol ko dás
leg na gyobb ve zé re ként volt szá mon tart va itt hon is, kül hon ban
is, kü lö nö sen Fran ci a or szág ban. Ír jon egy új him nusz szö ve get,
mond ta Rá ko si, majd ke re sünk hoz zá ze ne szer zőt. A fel szó lí -
tás ra Illyés ennyit vá la szolt csu pán: „Meg van az már ír va.” 

Mi ért fon tos ma, hogy a ha mar ár va ság ra ju tó, be teg sé gek -
kel küz dő Köl csey mit ha gyott ránk e nem ze ti imá ban? Azért
fon tos, mert a Him nusz meg írá sá nak nap ját, ja nu ár 22.-ét 1989
óta a Ma gyar Kul tú ra Nap já nak mond juk ugyan – ám a ma gyar
mű vé sze tek, a kul tú ra a sze münk előtt si lá nyul el vagy he ver ro -
mok ban. Ez az ál la pot ki ál lás ra, ki tar tás ra, s ha kell ki ál tás ra
kell, hogy kény sze rít sen min den jó ér zé sű, gon dol ko dó em bert,
a ma gyar  ér tel mi sé get pe dig kö te le ző en. Mert lát ha tó mó don
meg szűnt a tu dás, a kul tú ra, az if jú ság ok ta tá sa és az is ten hit
kö zöt ti sok év szá za dos, meg bont ha tat lan egy ség. Ez nem val lá -
si, még csak nem is val lá sos sá gi és még ke vés bé temp lo mi kér -
dés. Mert ott, ahol az is ko la ügy, te hát a jö vő  nem ze dé ké nek ok -
ta tá sa, ne ve lé se csak tan ter vi fel adat vagy csak mun ka vagy
pénz kér dés, ott ezt az el ső szá mú nem ze ti fel ada tot el árul ták! 

OTT, ahol nem a ma gyar nyelv és tör té ne lem a leg fon to sabb
tárgy, ott a jö vő sír ját ás sák a nem zet ok ta tást el áru ló po li ti ku sok. 

OTT, ahol is ko lá kat zár nak be, vagy sí ne ket szed nek fel po -
li ti kai pa rancs ra – mind egy, hogy mi lyen in dok kal – ott, azo kon
a he lye ken te me tők lesz nek. Ha hagy juk. 

OTT, ahol oly mó don bom lik fel a rend, hogy ta nár ve rést lá -
tunk a kép er nyőn, ott, a ki sebb ség tör vény te len sé ge tob zó dik a
több ség fe lett egy ál lí tó la gos jog ál lam ban. Olyan ki sebb sé gé,
amely a Kár pát-me den cé ben az el múlt 6 év szá zad alatt nem -
hogy egy temp lo mot vagy is ko lát, de még egy ön se gé lye ző ala -
pít ványt sem tu dott lét re hoz ni ma gá nak, leg jobb szán dé kú
ve ze tő i nek erő fe szí té sé vel sem. 

OTT, ahol egy Ma gyar Bá lint ne vű, ma gát a kul tú ra és
ok ta tás  mi nisz te ré nek mon dó em ber ki je lent he ti, hogy nem a
tu dás az el ső ren dű en fon tos az is ko lák ban, ha nem va la mi fé -
le re form anyag ilyen-olyan el sa já tí tá sa, ott a szel le mi ró kák
ga ráz dál kod nak a nem zet ud va rán. 

OTT, ahol a ka bar ében té ma le het az úgy ne ve zett bu ta pa -
raszt – né ni ké nek öl tö zött fér fi ként –, ott or szágide ge nek ural -
ják a te le ví zió és rá dió stú di ó it, akik e ha zá ban nyil ván va ló an,
nem ér zik jól ma gu kat. Ezt a gya lá za tot nem kö vet het nék el
bün te tés nél kül egyet len európai országban sem. Hogy ugyan is
os to ba köz rö hej tár gyá vá te gyék az or szág egyik nem zet  meg -
tar tó ere jét, a pa raszt sá got. 

OTT, ahol a to vább ta nu ló gye rek mi att a csa lá dok tól el vesz -
nek és nem ad nak ne kik, ott szel le mi tol va jok jár kál nak kö zöt -
tünk, és a tár sa da lom leg fon to sabb sejt je, a csa lád el len in téz -
nek, elő re meg fon tolt, sátánitámádást. 

OTT, ahol az emel ke dő árak el le né re – las san SEM tud sza -
po rod ni a csa lá di könyv tár – csak és ki zá ró lag a CD-k és DV D-k, 
– ott már a globalizmus ütött ta nyát. És úgy lesz, mi ként a
globa listák sze ret nék: las san el vész a Pál ut cai fi úk, a Ro bin son,
Fe ke te Ist ván Tüs ke vá ra, Vö rös mar ty, Pe tő fi, Köl csey, Arany
köl té sze te, Jó kai száz meg száz fe lejt he tet len hő se. Ott ap rán -
ként le le het majd ta gad ni Mó ricz Zsig mon dot, s hogy egy ál ta -
lán élt Gyóni Gé za, Nagy Lász ló, Illyés Gyu la, Sü tő And rás, Né -
met Lász ló vagy Kányádi Sán dor.

OTT, ahol az or vost, a rend őrt, a pa pot és kü lö nö sen a pe da -
gó gust az ép pen ural ko dó ha ta lom nem fi ze ti meg kel lő meg be -
csü lés mel lett, ott a nem ze tet a te kin tély nél kü li ség bar bár út já -
ra és cse léd sor ba akar ják lök ni. Wass Al bert ír ja: „aki bánt ja a
ma gyart, Té ged is üt. Nem ze ted jus sát, iga zát vé de ni kö te les sé -
ged. Csak úgy lesz tek erő sek, ha meg vé di tek egy mást. Mert
bár me lyik ma gyar vesz te sé ge – a Te vesz te sé ged is.” Mert, ha
nem így tesszük, úgy né ma sá gunk kal és bé na sá gunk kal hi te -
les sé tesszük va la mennyi ga lád moz du la tu kat. A Ma gyar Kul tú -
ra Nap ján, cso dá la tos nem ze ti köz ben já ró imád sá gunk szü le té -
sé nek év for du ló ján te hát szo mo rú ság gal kell meg ál la pí ta nunk,
hogy Ma gyar or szág baj ban van! S leg el ső ül azért, mert ez a 93
ezer négy zet ki lo mé te res or szág az egyet len a vi lá gon, amely
sa ját or szá gá val van kö rül vé ve. Ma gya ror szá got – vi ha ros, ám
gyö nyö rű tör té nel mé vel, má ig pél dát adó  kul tú rá já val, év szá -
zad ok óta a mai na pig cso dált mű vé sze té vel – a jö vő ma gyar ge -
ne rá ci ó já nak kell át ad nunk. Mert Ma gya ror szá got, a mi Ha zán -
kat, csu pán meg őr zés re kap tuk elő de ink től. Ma gya ror szá got
te hát meg kell men te ni! Köl csey sza va i val kér jük ezt, Him nu -
szunk utol só vers sza ká val: Szánd meg, Is ten, a ma gyart, / Kit
vé szek há nyá nak, / Nyújts fe lé je vé dő kart  / Ten ge rén kín já nak.
/ Bal  sors, akit ré gen tép, / Hozz rá víg esz ten dőt,  /Meg bün höd -
te már e nép / A mul tat s jö ven dőt! 

Mu rá nyi Lász ló 
Ke zet csak meg fog ni sza bad...
El ve szí te ni vé tek... El lök ni átok...
Egy más ba si mu ló ke zek tart ják össze az Eget s a Vi lá got.

Al bert Ca mus 

A MI HIMNUSZUNK MÁS MINT A TÖBBI... (folytatás)



MIndEnnApI kEnyERünk12 BAGI HÍRLAP 2012 JúLIUS

Van-e min den ki nek lel ki is me re te, és
egy for ma-e az? A Bib lia vi lá go san ta nít -
ja, hogy más a hí vők és hi tet le nek lel ki is -
me re te. A hí vők lel ki is me ret ét Krisz tus
vé re tisz tít ja meg (Zsid. 9:14). Ti tusz leve -
lében ezt olvassuk: a hi tet le nek nek sem -
mi sem tisz ta, ha nem meg fer tőz te tett
azok nak mind az el mé jük, mind a lel ki is -
me ret ük. (Tit1:15). Te hát min den ki nek
van lel ki is me re te, de nem egy for ma.

Mi ért ad ta ne künk ezt az „ér zé keny
mű szert” Is ten? Mert enélkül még több
bűnt mer nénk el kö vet ni. Aki nem ve szi
fi gye lem be ezt a „műszert”, an nak lel ki -
is me ret-fur da lá sa van, és nincs bé kes -
sé ge. Van nak em be rek, akik nek lel ki is -
me re te erőt len (1Kor. 8:7). Ezért ké ri Is -
ten, hogy tart suk meg a hi tün ket és a jó
lel ki is me re tün ket (1Tim. 1:19). Jó lel ki -
is me re te tek le gyen! – írja Pé ter első
levelében. „Já rul junk hoz zá igaz szív vel,
hit nek tel jes sé gé vel, mint akik nek szí -
vük tisz ta a go nosz lel ki is me ret től”
(Zsid. 10:22). Ta lán so kan ol vas tá tok
már a Pél da be szé dek 20:27-et. „Az úr -
tól va ló szö vét nek az em ber nek lel ke,
aki meg vizs gál ja a szív nek min den rej -
te két”. Egyik né met for dí tás sze rint ez

így hang zik: „A lel ki is me ret az Is ten
lám pá ja, amely be vi lá gít az em be ri
szív be és an nak el mé jé be”. Egy má sik
for dí tás: „Az em ber szel le me az úr
lám pá sa”. Ez azt je len ti: Is ten a mi
lelkünjön, szelle münkön ke resz tül vi -
lá go sít meg és ve zet ben nün ket. Tehát
Is ten ve ze té se össze függ a lel ki is me -
re tünk kel. Ezért fon tos, hogy hall -
gassunk a lel ki is me re tünkre. 

Isten vezetése
Van nak, akik új já szü let tek és Jé zus vé re
tisz tá ra mos ta a lel ki is me re tü ket. Na -
gyon sok hí vő, ke resz tény em ber vár ja az
Is ten ve ze té sét. Tudd meg, hogy Is ten
na gyon sok szor a lel ki is me re ted ál tal
akar ve zet ni. Pl.: sok szor fel te szed a kér -
dést: „te gyem – ne te gyem”, de be lül azt
súg ja va la mi: ne tedd meg, és még is
meg te szed. Ész re sem ve szed, hogy va -
la ki fi gyel mez te tett té ged. Fi gyelj min dig
a lel ki is me re ted re, és tartsd tisz tán!

Tisz tán tar ta ni – ez mit je lent?
Mi nél tisz tább egy ké szü lék, kü lö nö sen
egy mé rő ké szü lék, an nál pon to sab ban
tud mér ni. Ha be lül po ros, ak kor nem

pon tos, és né ha hasz nál ha tat lan, a szak -
em ber nem tud ve le dol goz ni. Így van ez
a mi „mé rő mű sze rünk kel” is. Is ten ak kor
tud ve zet ni, ha be lül tisz ta vagy. 

Hogyan lehetsz tiszta? Bűnvallás,
igaz bűnbánás által! Bű ne in ket ak kor
bán juk meg iga zán, ha Jé zus ke reszt ál -
do za tát ma gunk előtt lát juk. Ne ki meg
kel lett hal nia a bű ne in kért, és azok kö -
vet kez mé nye i ért. A bűn vég ső kö vet kez -
mé nye ugyan is az élet el pusz tu lá sa. Ak -
kor utál juk meg a bűnt és for du lunk el
tő le, ha lát juk a Gol go tát, mint kö vet kez -
ményt, és azt a ha tal mas sze re te tet,
hogy Is ten kész volt ilyen ál do za tot hoz -
ni mind annyi un kért. 

A bűn egyik fé lel me tes kö vet kez mé -
nye a vak ság, amely el kö ve té se után
meg aka dá lyoz za a be lá tást – a bűn fel is -
me rést, a meg bá nást és a bűn val lo -
mást. Ezért kérjük könyörgésünkben a
Szentlelket, hogy világítson rá bűneink -
re, nyissa meg szemünket.

„Tisz ta szí vet te remts ben nem, oh
Is ten, és az erős lel ket újítsd meg ben -
nem. Ne vess el en gem a te or cád elől
és e te Szent lel ke det (ve ze té se det) ne
vesd el tő lem. Add vissza né kem a te
sza ba dí tá sod nak örö mét, és az en ge -
del mes ség lel ké vel tá mo gass en gem”.
(Zsolt. 51:12-13) 

Ámen. 

JÓ LEL KI IS ME RE TE TEK LE GyEN!

„Bol dog em ber az, aki a kí sér tés ben
ki tart (meg áll)”. Ezt a Ja kab 1:12
mond ja. Min den hí vő nek van kí sér té -
se, csak az egyik nek ilyen, a má sik nak
olyan. A go nosz tud ja, ki hol se bez he tő a leg job ban. „De hű az Is -
ten, aki nem hagy ti te ket fel jebb kí sér te ni, mint el szen ved he ti -
tek, sőt a kí sér tés sel egye tem ben a ki me ne ke dést is megadja…”
(1Kor 10:13). Itt az Ige azt mond ja: „de hű az Isten… Sőt még a ki -
me ne ke dést is meg ad ja.” Az úr nem en ge di meg, hogy olyan
nagy kí sér té sed le gyen, amely ben ve re sé get szen ved hetsz.

Sá tán min den esz közt fel hasz nál ar ra, hogy a bűnt, az ön -
zést nép sze rű vé te gye. Vá ro sa ink ut cá in nem jár ha tunk anél -
kül, hogy ne ta lál koz zunk a bű nök rek lá mo zá sá val... Annyi le -
ala cso nyí tó go nosz sá got hal lunk és ol va sunk, hogy az egy kor
ér zé keny lel ki is me ret, amely bor za lom mal for dult el az ilyen
je le ne tek től, most ér dek lő dés sel te kint ezek re... 

A tisz tá ta lan gon do la tok meg tű ré sé vel úgy ne vel he ti az
em ber az ér tel mét, hogy az egy kor gyű lölt bűn ked ves lesz szá -
má ra. Aki nem akar Sá tán pré dá já vá vál ni, an nak jól kell őriz -
nie a lel ké hez ve ze tő utat. Ke rül nie kell a tisz tá ta lan gon do la -
to kat su gal ma zó dol gok ol va sá sát, szem lé lé sét, vagy meg hall -
ga tá sát. Még vé let le nül se ka lan doz za nak gon do la tai olyan te -
rü le tek fe lé, ame lye ket a lel kek el len sé ge sugall...

„Áll ja tok el le ne az ör dög nek, és el fut elő le tek!” Na gyon so -
kan így imád koz nak: Sá tán, meg pa ran cso lom a Jé zus ne vé ben,

hogy tá vozz tő lem! A go nosz el is
megy, de ta lán még 10 perc sem te lik
el, új ra vissza jön. Ad dig jön, míg el
nem buksz. Le het, hogy ötödjére esel

el. Is me rős ez ne ked? Ha igen, akkor rossz a hoz zá ál lá sod eh -
hez a kér dés hez. Sze ret nél győz ni, de iga zá ból nem akar tál. 
El len áll ni azt je len ti, hogy el dön töd, hogy nem az kell, amit a
go nosz kí nál, csak az, amit Jé zus ad. DÖN te Ni kell – ez na -
gyon fon tos. Ezen áll vagy bu kik, hogy győz tes le szel-e.

Va la mi fe lett igent vagy ne met mon da ni. Vég ér vé nye sen
ha tá ro za tot hoz ni. A dön tés egy ben vá lasz tás is. Egy ma dár el -
re pül het a fe jed fe lett, de fész ket csak a te be le egye zé sed del
rak hat. El len áll ni azt je len ti, hogy dön tesz az úr mel lett.

Az éle tünk dön té sek so ro za ta, amely meg ha tá roz za egész
jö vőn ket. Ha győz ni akarsz kí sér té se id fe lett, ak kor el kell dön -
te ned, hogy ki nek en ge del mes kedsz. A dön tés egy el ha tá ro zás,
ami rá adá sul vég ér vé nyes. A go nosz a gon do la ta in kon ke resz -
tül tá mad. A 2Kor. 10:15 azt mond ja: „…foglyul ejt vén min den
gondolatot…” . Csí rá já ban kell el foj ta ni a rossz gon do la to kat,
mert ak kor még könnyebb.

Ha nem ha tá ro zott, nem vég ér vé nyes a dön té sed, ak kor
biz tos, hogy előbb-utóbb el esel. A kí sér tés egy harc. Jus son
eszed be: Is ten di a dal ra ve zet! „Har cold meg a hit szép har cát,
nyerd el az örök éle tet, amely re hívattál…!” (1Tim. 6:12)

KG – szt

hO gyAn győz hE TEk 
A kí SéR Té SE IM FE LETT?

a lel ki is me ret ér zé keny mű szer! Pál apos tol azt mond ja, hogy tel jes lel ki is me -
ret tel szol gált az is ten nek (apcsel. 23:1, 2tim. 1:3). a ma gyar Ér tel me ző szó tár
sze rint a lel ki is me ret az egyé nek sa ját ma gá ra vo nat ko zó er köl csi tu da ta ill. az
ön ma gá tól meg ítélt er köl csi ál la po ta.
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köVetkező
lapszámunk
szeptemBer

első hetéBen
jelenik meg!

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.
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tó
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öl

 R
ita

úRNAPI KÖRMENET
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állati Ügyek

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

reNDőrÉgi hírek

Bagon lo pott a he lyi fi a tal em ber
A kör ze ti meg bí zott és a pró ba idős rend őr őr -
mes ter fog ta el B. Ádá mot. Csil lag Krisz ti án r.
zász lós és Andó Zsolt r. őr mes ter, va la mint az
Aszó di  Rend őr őrs nyo mo zói ál lí tot ták elő a 19
éves bagi fi a tal fér fit, aki meg ala po zot tan gya -
nú sít ha tó az zal, hogy má jus ban va gyon el le ni
bűn cse lek mé nye ket kö ve tett el Bag te le pü lé -
sen. A fér fit gya nú sí tott ként hall  gat ták ki. 

Lukácsi Zsuzsanna

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

p

Fe le lős ál lat tar tást!
Az eu ró pai el vá rá sok nak meg fe -
le lő, fe le lős ál lat tar tá si szem  lé -
letet szorgalmaz az a kor mány -
ren de let, amely több ál lat vé de -
lem mel kap cso la tos jog sza bályt
mó do sít. Így az eu ró pai gya kor -
lat hoz iga zít ják az ál lat vé del mi
bír ság össze gét. Az emelt
össze gű bün te tés már al kal mas
le het ar ra, hogy a gaz da sá gi ha -
szon ál la to kat tar tó vál lal ko zá -
sok vagy ma gán em be rek szem -
lé le te a fe le lős ál lat tar tás sal
kap cso lat ban megvál toz zon. 

2013-tól min den ku tyát kö -
te le ző lesz chippel el lát ni. A
chippes megjelölésre fél év áll a
tu laj do no sok ren del ke zé sé re,
és ezért a meg je lö lé s ért leg fel -
jebb 3500 Ft kér he tő az ál lat tar -
tó tól, amely ma gá ban fog lal ja a
chip árát, a be ül te tés és az
adat bá zis ba tör té nő re giszt rá -
ció dí ját is. Az új sza bá lyok al -
kal ma zá sá val csök ken het a kó -
bor ku tyák szá ma.

Szi go rod nak a ge rin ces ál la -
tok szá má ra biz to sí tan dó élet tér -
rel kap cso la tos elő írá sok, kü lö -
nö sen a ku tyák tar tá sá nak sza -
bá lyai. 2016-tól egy ál ta lán nem
sza bad majd a ku tyákat tar tó san
lánc ra ver ni. Az új sza bá lyo zás az
ebek fü lét nem en ge di meg kur tí -
ta ni. A ku tyák far kát az ál la tok
hét na pos ko rá ig le het rö vi dí te ni.

Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

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.

Ne tegyeN „rossz fát” a tűzre
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bag – sűlysáP 0–3 (0–3)

Bag, 100 néző. Ve zet te: Kascsák T. /6; 8/ (RichterM., Bí ró R.)
gól: Vasadi R. (2), Nagy Pé ter. sár ga laP: Pá lin kás G.,

ill. Si mon L., Var ga L. 
tóth lász ló: Rö vid, mint egy más fél éves fel nőtt edzői

pá lya fu tá som so rán meg ta nul tam, hogy edzés-lá to ga tott ság
nél kül csak ide ig-órá ig le he tünk si ke re sek, hosszabb tá von
azon ban nem. Köz hely, de igaz, még ezen a szin ten sem le het
ered mé nye ket el ér ni tré nin gek nél kül. Gra tu lá lok a ven dé -
gek nek a győ ze lem hez! 

Fe De les jó zseF: A hely ze tek alap ján meg ér de melt győ -
zel met arattunk.

Veresegyház – bag 4:2 (2:1)
Ve res egy ház, 200 néző. Vez.: Demeter M. /5; 6/ (Ba lázs Á., Ber ki A.)

gól: Havrán J. (2), De ák B., Má té Z., ill. Pá lin kás G., Er dé lyi
J. sár ga laP: Bencze Zs., Leidál Á., Ta má si Z., ill. Ma ros Z.,
He ge dűs Cs., Ma ros Sz. 

jeNei sáN Dor: A já ték kal nagy részt elé ge dett vol tam, hi -
szen a csa pat jól tel je sí tett, igaz, is mé tel ten zic ce re ket hagy -
tunk ki, és ahe lyett, hogy gól kü lönb sé get ja ví tot tunk vol na,
kis sé el szó ra koz tuk a mér kő zést. 

tóth lász ló: Mind két csa pat nyílt si sak kal ját szott, a
ha za i ak egy les gól lal sze rez tek ve ze tést, amit még si ke rült
ki egyen lí te nünk. Ha öt perc cel az el ső fél idő vé ge előtt be lő -
jük az adó dó zic ce rün ket, akár for dí tott ered mény is le he tett
vol na. To vább ra is meg lé vő prob lé ma ná lunk, hogy fel nőtt
szin ten is ,,serdülős” gó lo kat kapunk.

bag – buDakalász 3:2 (2:0)
Bag, 100 né ző. Ve zet te: Pán ti T. /8; 8/ (Tí már M., Váczi G.) 

gól: Za la eger sze gi R., Pá lin kás G., Nagy II Pé ter, ill. Eross
T. (2). sár ga laP: Ma ros Sz., Nyá ri G., Nagy II Pé ter, ill. Szász
T., Sallai Gy. A 70. perc ben, 2-0-s ál lás nál a bu da ka lá szi Szász
Ta más 11-esét ki véd te a ha za i ak ka pu sa, endrődi Pé ter.

tóth lász ló: Ez a mér kő zés is hű en tük röz te az egész
éves tel je sít mé nyün ket. Volt, hogy sír tunk, és volt, hogy örül -
het tünk. A sze zon vé gi bú csú leg alább szép re si ke re dett. Igen,
ez igaz, eh hez gra tu lá lok is csa pa tom nak. Az el nö künk nek,
boda já nosnak pe dig ez úton is sze ret nék na gyon bol dog szü -
le tés na pot kí ván ni. 

ara Nyos im re: A má so dik fél idei já té kunk alap ján a
dön tet lent meg ér de mel tük vol na. Min mú lott a pont szer zés?
Saj nos sok hely ze tet ki hagy tunk, emel lett 11-est is hi báz tunk.
Mind két csa pat nak jó pi he nést kí vá nok a nyá ri szünetre.

A Sportszelet c. lap nyomán

a  tabella  állása  jÚlius  1-ÉN

CSApAT M gy d V Lg kg gk p
1. NK Kinizsi TL FC 30 24 5 1 106 25 81 77
2. Alsónémedi SE 30 16 8 6 70 51 19 56
3. Pilisi LK 30 13 11 6 57 38 19 50
4. Kisnémedi 30 14 5 11 62 53 9 47
5. Veresegyház VSK 30 12 7 11 49 47 2 43
6. újlengyel DSE 30 11 9 10 56 58 -2 42
7. bagi tC '96 30 11 6 13 49 59 -10 39
8. Hévizgyörk SC 30 11 5 14 58 62 -4 38
9. Örkény SE 30 9 11 10 39 39 0 38

10. Gödöllői SK 30 9 9 12 40 42 -2 36
11. Tárnok KSK 30 8 10 12 40 54 -14 34
12. Budakalászi MSE 30 8 10 12 40 56 -16 34
13. Verőce SE 30 9 6 15 49 62 -13 33
14. Felsőpakony 30 7 12 11 49 49 0 33
15. Bugyi SE 30 8 6 16 46 86 -40 30
16. Sülysáp KSK 30 8 4 18 40 69 -29 28

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

„FELNŐTT SZINTEN IS SERDÜLŐS GÓLOKAT KAPUNK”

orVosok

há zi or Vos ok reN De lÉ si iDe je

NaP Pa li, Éj sza kai És hÉt VÉ gi Ügye let
A hétvégi ügyelet mellett a nap pa li és éj sza kai ügye le tet is a Turai Köz ponti
Ügye let lát ja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek
délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel. Cí me: Tura,
pe tő fi tér 2. Te lefon.: 104 

a Fog or Vos reNDelÉsi iDeje 
dr. Szabó Melánia (Bag, Hősök tere 1.) Telefon: +36/28-409-670
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-19.00 óráig, 
szerda, péntek: 9.00-14.00 óráig. 

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

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

ii. számú  rendelő: Dózsa gy. u. 53. 
Dr. Cséke ibolya 
tel.: +36/28-408-031

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

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.

FIGyELEM!



tóth gá bor
or szág gyű lÉ si kÉP Vi se lő

Te le fon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu

*
kép vi se lői fo ga dó órák: 

Tura, Ta bán u. 42. 
min den hó nap utol só pén tek 

16-18 órá ig, vagy
Bag, Szent Im re u. 52. 
(Pol gár mes te ri Hi va tal) 

min den hét csü tör tök dél előtt.
Be je lent ke zés, elő ze tes 

időpontegyeztetés szükséges.

FogaDóórák

kiadó: Bag nagyközség önkormányzata  
Szerkesztők: könczöl rita, Baczoniné 
felszeghy katalin, szabados tamás.
nyomdai munkák: rosental kft. 
Megjelenik: 500 példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás: 
06-28-409-174-es telefonszámon
E-mail: t.szabados@galgaktv.hu
laPzárta: minden hónap utolsó napja

imPresszum
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HEly szÍN: galgahévíz, ii. Rá kó czi Fe renc ál ta lá nos is ko la, szé che nyi u. 1.
Na Pi PRog Ram:
w 2 x 1 óra já té kos ön vé del mi- és kö zel harc fog lal ko zás

w sport já té kok

w ke rék pá ros ter mé szet já rás, ma dár meg fi gye lés

w sakk

w 3x-i ét ke zés (tí zó rai, ebéd, uzson na)

a Tá BoR DÍ ja: 10.000 Ft/fő/tur nus, 

test vé rek nek 15.000 Ft/2 fő/tur nus

jE lENT KE zÉ si Ha TáR iDŐ: 2012. jú li us 16.

szÜK sÉ gEs FEl szE RE lÉs: ke rék pár, sport ru há zat,

há ti zsák, sap ka, tö rül kö ző, pa pucs, táv cső

jE lENT KE zÉs És iN FoR má Ció:
Fási Ti bor, E-mail: fasytibor@gmail.com,  

Telefon: 06-30/272-05-47

NaP KÖ zis sPoRT- És HaRC mű VÉ szE Ti
Tá BoR galgaHÉVÍzEN

iDŐ PoNT: 2012. jú li Us 23–27  (Hét fő től–pén te kig 8.30–17.00)

mi is az a pol len al ler gia? a leg egy sze rűb ben így le -
het össze fog lal ni: a fák, fü vek, gyo mok vi rág po -
rai, 15-20 mik ron nagy sá gú ré szecs kéi a nyál -
ka hár tyák ra (szem, fel ső- és al só lég utak) ke -
rül ve im mu no ló gi ai fo lya ma to kat in dí ta nak
be az ér zé kennyé vált szer ve zet ben.

Azok a nö vé nyek je len te nek iga zi ve szélyt, me -
lye ket a szél po roz be, így a vi rág zá suk so rán
nagy tö meg ben jut tat ják pol len je i ket a le ve gő be.
Ilye nek az üröm fé lék, par lag fű, mo gyo ró, stb.

A me leg, szá raz, sze les idő kü lö nö sen ked vez a vi -
rág por ter je dé sé nek, mert a szél lel több száz ki lo mé ter re
is el jut hat nak a pol le nek. Az al ler gi ás be teg sé gek nap ja ink ban
nép be teg ség nek szá mí ta nak. Az elő re jel zé sek sze rint az el kö -
vet ke ző tíz év ben je len tő sen emel ke dik az ez zel küsz kö dők
szá ma. Még egy szé na nát ha is igen kel le met len le het, rá adá -
sul a be teg ség sú lyos bod hat, és ki ala kul hat az aszt ma, amely
saj nos nemcsak az élet mi nő sé get, de az évek szá mát is ked -
ve zőt le nül be fo lyá sol hat ja. A bőr gyógy ásza ti al ler gi ás be teg -
sé gek szá ma is nö ve ke dést mu tat.

Saj nos a le ve gő mi nő sé ge egy re rom lik, nem csak a vá ro -
sok ban, de vi dé ken is (a ki pu fo gó gáz, az avar és a kü lön bö ző
hul la dé kok ége té se), ami fo koz za az al ler gi á ra va ló haj la mot.
Az élel mi sze rek kel is sok mé reg anyag ke rül a szer ve ze tünk -
be: a vegy sze rek, tar tó sí tó sze rek, ízfokozók mind-mind nö ve -
lik az al ler gi á ra va ló haj la mot.

Az ere de ti ki vál tó ok tu laj don kép pen nem az a sze gény nö -
vény, amely szét szór ja a pol le ne ket, ha nem a mé reg anya gok,
ame lyek a szer ve zet be ke rül nek. Ezen kí vül, mint min den be -

teg ség nek, en nek is lel ki okai van nak (stressz, szo -
ron gás, stb.). Ma már egy re több al ter na tív gyógy -

mód lé te zik az al ler gia ke ze lé sé re, pl. ho me o pá -
tia, pszi cho te rá pi ás ke ze lé sek, mé reg te le ní tés,
aku punk tú ra, stb.

A ter mé szet ere je a ne ga tív io ni zá ció ré vén
so kat se gít het. A tü ne tek ja vul nak friss he gyi
le ve gőn, ten ger par ton, s ha za ér kez ve még he -

te kig pa nasz men te sek le he tünk.
A ne ga tív io nok ról tud ni kell, hogy mi vel kör -

nye ze tünk a kü lön bö ző kör nye ze ti ár tal mak (mér -
gek, elekt ro mos ki su gár zás, stb.) mi att po zi tív io nok -

kal te lí tett, a ne ga tív io nok ezek ha tá sát kö zöm bö sí tik.
A sóterápia csak nem min den eset ben eny hü lést hoz. Sze -

ren csé re már egy re több he lyen el ér he tő olyan komp lex só -
terápia, ahol a tisz ta, sós, allergénektől men tes le ve gő va ló ban
ter mé sze tes kő só ból szár ma zik, min táz va a va ló di sóbarlan-
gok klí má ját. A fény- és hang tech ni kai ki egé szí tők, a ne ga tív
io ni zá ció ere je a tisz ta, sós le ve gő ha tá sát fel erő sí tik.

Az Aszó di Kis tér ség ben a Kar ta lon ta lál ha tó Kuc kó Só -
barlang és Egész ség cent rum nyújt le he tő sé get az al ler gi ás
be  te gek nek a gyógy ulás ra. Rend sze re sen al kal maz va a só te -
rá piával csök kent het jük a szük sé ges gyógy sze rek mennyi sé -
 gét, va la mint azok mel lék ha tá sát. A gyer me kek szer ve ze te
pe dig még ked ve zőb ben re a gál a ter mé sze tes gyógy mód ok ra.

A sóbarlangokról és a sóterápiáról bő veb ben ol vas hat nak
a www.kuckosobarlang.hu ol da lon, il let ve sze mé lye sen is fel -
ke res he tik a Kuc kó Sóbarlangot Kar ta lon, a Bar tók Bé la ut ca
14. szám alatt.

Ruszkainé Bódai Ju li an na

Allergia – gyógyuljunk sóterápiával!

TűzgyújTási Tilalom július 5-től visszavonásig!


