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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

a tartalomból

Büszkének lenni...

„Nem gondolom, hogy csak a
statisztikával bizonyítható eredmény
„eredmény”, de nézzünk akkor mégis
egy kis statisztikát, hogy büszkék
lehetünk-e gyermekeinkre?” / 4. oldal

A víz világnapja...

...kiemelkedő esemény volt
óvodánk életében, hiszen nemrégiben nyerte el a „Zöld óvoda”
címet az intézmény.
/ 6. oldal

Születés hete: május 4–12.
Mindennap előadásokkal, beszélgetésekkel,
tanácsadással, foglalkozásokkal várják
az érdeklődőket a szervezők a részletes
program alapján.

/ 8-9. oldal

Havas ünnep
Talánmégalegöregebbeksem
emlékeznekolyanmárcius
15-re,amikorahófúvásokafél
országútjaitjárhatatlanná
tették,ésmindenszabadtéri
programotlekellettmondani
azordidőjárásrahivatkozva.
ÍgyBagoniselmaradtak
azünnepszabadtériprogramjai:
LázárLajossírjánakés
aHősökterénálló1848/49-es
emlékműmegkoszorúzása
valamintfáklyás
felvonulás.
(folytatás a 3. oldalon)

Mostmárbiztosanjönatavasz…
Az idei tavaszon Wass Albert szavai jutottak eszembe. A
Futnielli boszorkány című regényének főhőse, egy
különleges leányzó gyerekkorától az erdélyi havasokban
élt szoros összhangban a természettel, messze, félnapi
járásra minden emberlakta területtől. Amikor már édesapja meghalt, és egyedül élt, akkor gyakran hangzott el
történetében ez a mondat: „Idén későn jött a tavasz.”
Azt sajnos nem tudom, hogy ennyire későn-e, mint idén
nálunk, de lehet, hogy ő sem tapasztalt olyat, hogy
április elején a természet még február végi képét mutatja, hogy márciusban folyamatosan a hóval, hófúvásokkal kell küzdeni. Bizony a szokatlan időjárás
rányomja bélyegét az emberekre. Már mindenki
szomjohúzza a napsütést, nem győzi várni, hogy dolgozhasson végre a kertben, vagy kirándulhasson egyet a

családjával. Az én gyerekeim a szobában már hetek óta
olyan játékokat játszanak, amiket rendesen a szabadban
szoktak: fociznak, kergetőznek, kosaraznak, no persze,
amíg hagyja nekik az ember, mert a lakás berendezése
ezt nem nagyon szereti…
És persze ott a fejekben az aggódás: Mi lesz mindennek
a következménye? A belvízhelyzet már most fenyegető,
folyamatos árhullámok érkeznek, és persze a veteményezés késik, a mezőgazdaság áll, ami minden bizonnyal
az élelmiszerek árának emelkedését hozza majd. Jó lenne,
ha az előző kérdés ellentétét is feltenné magában minden
ember: Minek a következménye mindez? Vajon én, egyes
ember mit tehetek azért, hogy a földi élet feltételei ne
romoljanak tovább.
Könczöl Rita
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Közügy

TájékoztatásaII.sz.OrvosiRendelő(DózsaGyörgyút54.)
bérlakásávalkapcsolatban

Dr. Cséke Ibolya körzeti háziorvosunknak a képviselő-testület bérleményként
felajánlotta a II. sz. orvosi rendelő mellett lévő önkormányzati bérlakást. A
doktornő így közvetlenül a rendelője mellett tudott volna lakni, mint ahogy
azt dr. Perjési György is tette.
Dr. Cséke Ibolya az önkormányzat által felajánlott – viszonylag szerény –
bérleti díjat sajnos nem fogadta el, viszont szerette volna megvásárolni a lakást. A képviselő-testület azonban úgy döntött, hogy a falu nem adhatja el a
rendelő melletti bérlakást, hiszen azt fenn kell tartani a mindenkori, ott rendelő háziorvosnak.
A testületi határozat szerint a jelenleg üresen álló bérlakást bérbe fogjuk
adni, amennyiben igény adódik rá.
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közlemény

a„zártkert”tulajdonosok
részéreaföldhasználati
regisztrációvalkapcsolatosan
Az Országgyűlés várható döntése
értelmében módosulni fog a földtörvény földhasználati bejelentési
kötelezettségre vonatkozó rendelkezése. A benyújtott módosító indítvány értelmében az úgynevezett
„zártkerti” fekvésű földeket tulajdonosként használóknak nem kell
földhasználatukat a földhasználati
nyilvántartásban regisztráltatniuk.
Vagyis a tulajdonos(ok)nak saját
földhasználatukat nem kell bejelenteniük az illetékes földhivataloknál.
A változás nem érinti a zártkerti
ingatlant haszonélvezőként, vagy –
a tulajdonossal ill. haszonélvezővel
kötött – megállapodás alapján használókat, nekik az általános szabályok szerint továbbra is be kell jelenteniük földhasználatukat.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosításával kapcsolatban
szükséges intézkedések folyamatban
vannak, a járási földhivatal azonban már azok hatályba lépéséig is a
fenti szabályok szerint jár el a zártkerti földhasználati bejelentések
kapcsán.
Ezen intézkedések a külterületi
fekvésű termőföldek használóit
nem érintik, a külterületi fekvésű
földek használatát a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
továbbra is be kell jelenteni.
A földhasználati bejelentésekkel
kapcsolatos információk és a szükséges nyomtatványok megtalálhatók
a www.foldhivatal.hu honlapon, a
földvédelem, földhasználat, ill.
a nyomtatványok menüpontok alatt.
Gödöllői Járási Földhivatal

Tájékoztatom Önöket, hogy az Aszódi Járási Hivatal 2013. április 02-tól
az alábbi telefonszámokon érhető el:
Központ, titkárság: 06-28/501-080
és a fenti szám mellékei: 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089.
Ezzel egyidejűleg a korábbi 06-28/500-686, 690, 660, 665 telefonszámok megszűnnek!
Beke Andrea, jegyző
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Zord időjárás a márciusi ünnepen

Az ünneplő közönség a művelődési házba 18 órakor kezdődő
ünnepi műsorra érkezett. Voltak, akik a temetőnél is ott voltak, de a legtöbbekhez az egyik közösségi oldal segítségével eljutott az információ, hogy a kinti programok elmaradnak.
Az ünnepi műsor háziasszonya Baczoniné Felszeghy Katalin
köszöntötte a megjelenteket és felkonferálta Baranyi Richárdot, aki petőfi sándor Föltámadott a tenger versét szavalta
el. Őt követően Antal Ádám mondta el ünnepi beszédét,
amelyben hangsúlyozta, hogy 165 év múlt már el a szabadságharc óta, s azóta a magyar nép története igencsak viszontagságos volt. Mostanra a globális folyamatok miatt rossz
irányba változott a világ, eltorzultak az emberi kapcsolatok,
a közösség háttérbe szorult, az egyén, a karrier vált fontossá
az emberek életében. Majd végigtekintett az elmúlt 165 év
magyar történelmén, és kiemelte, hogy a történelmet az emberek alakítják, ha keserűek vagyunk a történtek miatt, azért
csak mi, magyarok vagyunk a felelősek, elsősorban a különböző szinteken megjelenő ellenségeskedés, a megosztottság
miatt. Magyar a magyarnak farkasa lett, és az a nép, ahol
nincs egyetértés, soha nem fog felemelkedni. Végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország felemelkedésének
záloga az, ha vissza tud térni 1848 eszmeiségéhez: a haza
mindenek előtt jelszavához.
általános iskolánk 5. osztályos diákjai Horváthné Bankó
Edit rendezésében megelevenítették a színpadon ’48 történéseit. A dramatikus játék zenei aláfestését Sima István tanár úr
és alsós furulyások, diákok szolgáltatták. Ezt követően Székely Bernadett Arany János Nemzetőr dal című versét szavalta el, majd az ünnepi műsor zárásaként a Muharay Elemér
Népi Együttes lépett színpadra modern és hagyományos
táncelemeket is tartalmazó műsorszámával.
-kr-

Fotók: Benkó Tibor, Könczöl Rita

1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepe
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arany János általános Iskola és alapfokú művészetI Iskola híreI

Büszkének lenni gyermekeinkre
Húsvét hétfõn együtt a nagy család, gondoltam beszéljünk
a szép és jó dolgokról…
– Annyira büszke vagyok tanítványainkra! – kiáltottam fel.
– Miért? Mit tudnak õk, amit mások nem? – kérdezték.
– Többségükben tisztelettudók, segítõkészek.
– És? Mások is azok.
– A mieink tényleg szót fogadnak.
– Eredményeket mondj, statisztikát! Milyen eredményeket
tudtok felmutatni?
Nem gondolom, hogy csak a statisztikával bizonyítható
eredmény „eredmény”, de nézzünk akkor mégis egy kis statisztikát…és döntse el a kedves Olvasó, hogy jogunk van-e
büszkének lenni gyermekeinkre…
w Petõfi szavalóverseny Aszódon az alsós korcsoportban
I. helyezett lett Katona Janka (2.b);
a felsõs korcsoportban I. helyezett lett székely Bernadett
(7.a).
w Országos zrínyi Ilona matematikaverseny Észak-pest
megye területi fordulóján 15. helyezett lett Sándor Orsolya (7. b). (Kb. 240 logikusan gondolkodó, jó matekos
közül)
w Kazinczy-versenyen II. helyezett lett Gazda Boglárka (5 b).
w Bólyai anyanyelvi csapatverseny körzeti fordulójában a
negyedik osztályosok korcsoportjában Boda Eszter,
Faragó Panna, Halász Lili, Szabados Réka 4.b osztályos
tanulók a 40. helyen, az ötödikesek korcsoportban Sára
Milán, Paltán Csenge, Gazda Boglárka, Pajor Lázár
András 5. osztályos tanulók az 51. helyen végeztek 150
indulóból.
w Országos történelemverseny 7-8. évfolyam megyei fordulóján II. helyesést ért el Sándor Orsolya (7.b),
VI.helzezett lett Benda Dávid 7.a osztályos tanuló.

w Katasztrófavédelmi vetélkedõ (gödöllõ) 2. helyezést
értünk el csapatversenyben. résztvevõk: Bobál Martin,
Furdi Vivien, Hajdu Viktória, Kádár Norbert 8. osztályos
tanulók.
w Kistérségi versenyek (10 település: Aszód, Bag Domony,
galgahévíz, galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Verseg, Tura részvételével)

w Angol nyelvi versenyen III. helyezést ért el csapatun:
Tóth Vivien, Benda Dávid, Sima Lilla 7.a osztályos tanulók.
w Teremfoci versenyen III. helzeyett lett a 4.b osztályosok
csapata: Karácsondi Soma, Nagy Bálint, Jusztinger
Szilárd, Benke Dominik, Koza Gergõ.
w Mezei futóversenyen az 5-6-os fiúk III. helyezést érték el.
A csapat tagjai: Sára Milán, Gyursánszky Máté, Vidák
Lajos, Jónás Tamás.
w Prózamondóversenyen Domonyban Nagy Csenge 8. osztályos tanuló különdíjas lett.
w Természetismereti-versenyen csapatversenyben I. helyezést értünk el. A csapat tagjai egyéniben a következõ
eredményeket érték el:
Sándor Orsolya (7. osztály) biológiából I. helyezett,
Nagy Csenge (8. osztály) biológiából V. helyezett,
Paltán Gergõ (7. osztály) földrajzból II. helyezett
Hajdu Viktória (8. osztály) földrajzból II. helyezett lett.
Játékos sorversenyen Aszódon a bagi csapat IV. helyezést
ért el 9 indulóból.
w A helyi szavalóversenyen a kisebbeknél Katona Janka
(2.b), a nagyobbaknál Gyalus Tünde (3.a) ért el I.
helyezést. (A zsûri tagjai: Baczoniné Felszeghy Katalin, Herr
Piroska és Kustra Éva voltak. Köszönjük munkájukat!)

A nyertes tanulók fogják képviselni iskolánkat az április
11-én meg ren de zés re ke rü lõ kis tér sé gi ver se nyen
Hévízgyörkön.

Szásziné Győri Éva
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„Mikor jön a következő szitakötő?” „láttad a pályázatot a
legújabb szitakötőben?” „Elvihetek 18 szitakötőt órára?”
Ehhez hasonló mondatok gyakran hangzanak el iskolánkban.
Mi is az a szitakötő? Egy oktatási program, amely magyarországi és határon túli általános iskolák számára készült. A
program alapja az évszakonként megjelenő folyóirat.
Iskolánk 3 éve tagja a programnak. Minden számból 25
darabot kapunk teljesen ingyen, amit szabadon használhatnak tanítványaink akár egyéni olvasásra, akár tanórákon,
tanórán kívüli foglalkozásokon, pályázatokon, rejtvények
megoldására. Emellett lehetőség van a felnőttek és a diákok
számára minden héten a program honlapján rejtvényeket
megoldani. Érdemes az oldalt többször megtekinteni, hiszen
már iskolánk dolgozói is nyertek könyveket. (Szekeresné
Fercsik Anna és Horváthné Maczkó Katalin).
Egyre több kolléga használja, és egyre több tanuló találkozik ezzel a rendkívül szép és igényes, tartalmas lappal.
rendszeresen készítünk beszámolót a végzett munkáról, fotókat, rajzokat, feladatokat, óravázlatokat, pályázatokat küldünk a szitakötő program szervezőjének.
Ezeket a munkákat bárki megnézheti, ha ellátogat a honlapra: www.szitakoto.com.
Az idei tanévben több sikeres eseményünk volt a program keretében. A hetedikes tanulók indultak a pocakmese
pályázaton, Székely Bernadett és Benedek Kata 7.a osztályos
tanulók könyvjutalmat nyertek. Január végén az iskola és a
folyóirat felkérésére bemutató órát tartottam a 6.a osztályban „A kerék” címmel. A téli számhoz kapcsolódó foglalkozáson iskolánk pedagógusai vettek rész.

A belső műhelymunka mellett február 4-én továbbképzést
szerveztünk iskolánkban. 12 órától Horgas Judit – a szitakötő program szervezője – gyermekfoglalkozást tartott a 4.a és
4.b osztályos tanítványaink számára, amit gyermekeink nagyon élveztek. A nap délutánja pedig a felnőttekről szólt: a
kistérség általános iskoláiból (Aszódról, Domonyból,
galgahévízről, galgamácsáról, Hévízgyörkről és Kartalról)
érkeztek vendégeink. így összesen 40 pedagógus töltött el
egy szakmailag rendkívül hasznos délutánt Horgas Judittal.
Úgy éreztük valamennyien, nagy szükség van rá, hogy a
környékbeli pedagógusok minél többször összejöjjenek, ismerkedjenek egymással, adják át módszereiket egymásnak,
hogy ezáltal építsük és szépítsük iskoláink belső világát.
Horváthné Maczkó Katalin
szeptemberben kezdte el az 1. osztályos kis csapat: Begidsán
Lilla Boróka, Kajári Máté és Palya Félix az Apáczai Kiadó
által indított Barátaink az állatok című komplex tanulmányi
versenyt Begidsán Melinda felkészítésével.
A csapat, amely a sünök az avarban nevet viselte
bejutott az országos döntőbe. (400 jelentkező csapat közül
ezt 40 csapat mondhatta el magáról.)
Lilla Boróka, Máté és Félix ügyesen vették az akadályokat
és a 22. helyezést érték el. Oklevéllel és egy kis ajándékkal
térhettek haza. Már most találgatják, hogy mi legyen a jövő
évi csapatnevük. grATUlálUNK!
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A BAgi iglice NApköziotthoNoS ÓVodA hírei

Egy KINCs, AMI VAN, DE MI lEsZ,
HA Már NINCs
A víz világnapja sok-sok éven keresztül igen fontos szerepet kap óvodánk életében. Ebben az évben ez még nagyobb jelentőséggel bír, hisz „zöld óvoda” címet elnyert
intézményként kiemelt feladatunk a környezeti nevelés.
Az óvodapedagógusok, dadusok együttműködésével ez a jeles
nap igazán nagyon jelentőssé vált, miután az egyéni kreativitással átszőtt irányított tevékenységformák, spontán helyzetek,
szabad játékok „folyamán” a gyermekek egy varázslatos vízi világba csöppenhettek. Ahogy egy vízcsepp élete is kis érként
duzzadó folyóvá alakul, úgy én is a kisebbekkel kezdeném.
A sünis és Katicás csoportban Csellengő Csellő történetét hallgathatták meg a gyerekek, kísérleteket folytathattak,
találós kérdésekkel ismerkedhettek. A Madaras csoport az
elültetett növényeiken keresztül juthatott el a víz szükségességéig, majd természetvédelmi könyveket nézegethettek. A
Macis csoportban a reggeli vizes játékokat, az óvó nénik által irányított tevékenységek követték. A beszélgetőkörben a

három éltető elemről is ismereteket szerezhettek a gyermekek, majd az aktuális dekorációt közösen készíthették el. A
Méhecskés csoportban az akváriumokat telepíthették újra a
gyerekek. Két halacskának adtak új otthont szorgalmas
munkájuk eredményeképpen. Végül csobbanjunk egy nagyot a nagyokkal. A Kutyás csoport a nyílt vizekre merészkedett, mert ezt a napot nyitottá tettük a szülők részére. A
mese világából kiindulva a legfontosabb kérdésekig is eljutottunk. szenzitív játékokkal gyűjtöttünk tapasztalatokat a
vízről, miközben még a hangunkat is hullámlovassá változtattuk. sokat kísérleteztünk. Az egyik kisfiú ezt mondta:
„óvó néni, olyanok vagyunk, mint Dynamo”.
Dynamonak fantasztikus trükkjei vannak. Nekünk is lehetnek. Az egyik talán az, hogy mi is körforgásban legyünk. Napi szinten érintkezünk a vízzel, így folyamatosan
felhívhatjuk gyermekeink, egymás figyelmét annak jelentőségére és védelmére. A másik… az óceán, a tömeg. Csak
összefogással, együttes gondolkodással leszünk képesek
megvédeni egyik legfontosabb kincsünket.
Zöldike Team
Harmos Piroska

felhívás!

Az óvoda kerítése melletti fák kivágásra kerülnek.
A törzs 2 méter magasságban megmarad. Várjuk olyan szülők,
rokonok, ismerősök jelentkezését, akik szívesen faragnának
a gyermekek világához kapcsolódó formákat, szobrokat.
Várjuk a jelentkezőket a mesealakokról vagy a természettel
kapcsolatos jelképekről készült vázlatokkal az óvodában.
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MINdENfÉlE

húsvétI bábelőadás az Iskolában

A színes tojások titka

Immár második alkalommal járt iskolánkban a Palánta gyermek – és Ifjúsági Misszió bábcsoportja. A színes tojások titka
című húsvéti történetükkel szórakoztatták a gyerekeket.
Kedves kerettörténettel kezdődött a bábozás közös éneklés után.
Kotkoda asszonyság tojásai eltűntek a baromfiudvarból, és befestve Mr. Dubu Nyuszipiszkancs úrnál kerülnek elő. A baromfiudvarban rögtönzött bírósági tárgyaláson a nyuszit 100 év börtönre ítéli a bíró, Burkus kutya. szerencsére előkerül a gazdasszony, aki elmondja, hogy a tojásokat ő festette be húsvétra,
majd elmeséli az állatoknak, miért szokás húsvétra tojást festeni.
Elmeséli Jézus húsvéti történetét, feltámadását, hogy mindenki
érthesse a tojás az új élet kezdetének jelképe. A napközis gyerekek érdeklődve figyelték a zenés előadást, és nagyon őrültek az
ajándékba kapott foglalkoztató füzetnek és CD-nek. Mi is köszönjük a missziónak, hogy Bagot ismét útjukba ejtették.
-kr-
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A CsAláDDá Válás ÜNNEpE – Egy
Születéshete
Május 4-12 között mindennap előadásokkal, beszélgetésekkel, tanácsadással, foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket. A rendezvény minden programja ingyenes. Igyekeztünk mind témáiban, mind az előadók tekintetében színessé tenni a rendezvényt,
így a rendezvényen helyi illetve olyan szakemberek is részt vesznek, akik országosan
elismertek, saját szakterületük témáiban könyveket jelentettek meg, stb.
A rendezvényre minden szülőt, nagyszülőt, keresztanyát és más érdeklődőt szeretettel várunk. Amíg a szülők az előadásokat hallgatják, a gyerekek a bagi Iglice óvoda
által kialakított játszóházban tölthetik idejüket. Minden programunkra gyerek(ek)kel
is szeretettel várjuk (kivéve a május 4-i Hellinger családállítás) az érdeklődőket.
A rendezvény két helyszínen is látogatható, mégpedig az Apostolok szállásán illetve az Üzletközpont felső emeletén. A rendezvényt egy díjkiosztó gála zárja, ahol a rajzpályázat eredményhirdetése után a legügyesebb rajzolókat értékes nyeremények várják.

május 8. (szerda)
családI kassza, gazdálkodási tanácsok
Anyagi biztonság? Vágyálom? Hogyan érhetnénk el, hogy ezekben a gazdaságilag
nehéz években is stabilan átlássuk és kezeljük a családi kasszát? Vendégünk Csapó Ida
önismereti tréner, pénzügyi specialista, aki
segít, hogy jobban átláthassuk pénzügyi
helyzetünket, feltárhatjuk mely tényezők
akadályozzák anyagi gyarapodásunkat, és
tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogyan
kezelhetnénk hatékonyabban a családi
kasszát. www. gazdagnok.hu
előadó: csapó Ida – önismereti tréner,
pénzügyi specialista
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 8. 17.00
l

l

Arendezvényprogramja
május 4. (szombat)
hellInger családállítás
Az 1925-ben született Bert Hellinger ismerte fel a közös családi erőtér jelentőségét,
melynek a következő szabályozói vannak:
w Az odatartozás törvénye – (minden közeli és távoli családtagnak egyenlő joga,
hogy a többiek elismerjék odatartozását)
w A hely törvénye – (minden a saját helyén élhet)
w Adok – kapok egyensúly (egyenrangú
baráti és párkapcsolatok működésének
jelentősége)
Ha a fenti törvények sérülnek, annak
súlyos és mélyreható következményei lehetnek a család rendszerében, a generációk
egymás közötti harmóniájában. A „családállítás” folyamata egy családsegítő technika, e rejtett bajok, sérelmek, gondok feltárása, oldása, gyógyítása a „csoport lelkiismeret” működtetésével.
előadó: dr. kiss katalin
helyszín: mozaik pont
dátum: 2013. május 5. 10.00-12.00

l

l

l

május 5. (vasárnap)
család, szeretet, boldogság.
hogyan? (kerekasztal-beszélgetés)
Dukai Éva vajdasági magyar, katolikus
szemléletű, írónő „A boldogság nem ajándék” c. könyve adja az apropóját a beszélgetésnek. Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Van, aki szerencsés a házasságában, gyermekeivel, vagy Ő is dolgozik a boldogságán? Hogyan?
előadó: horváthné görög viktória,
kajáriné gurzó anikó, papp komáromi
Judit
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 5. 17.00

május 6. (hétfő)
testvérem születIk, újabb
gyermekáldás a családban
Hamarosan érkezik Önökhöz a kistestvér?
Nagy öröm és izgalom. Vagy már megszületett, s azóta a nagy testvér viselkedése
megváltozott? Testvéri szeretet és féltékenység párhuzamosan hullámzik? Hogyan
kezelje a többgyermekes szülő a felmerülő
konfliktusokat?
előadó: paltán berandett,
schlegel laura, sebők zsuzsanna
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 6. 10.00
l

l

l

május 7. (kedd)
fogas kérdések
A gyermekkori fogápolás szerves része a
gyermeknevelésnek, de mit tehetünk mi,
szülők annak érdekében, hogy gyermekeink fogazata erős és egészséges legyen? Mikor érdemes elkezdeni a fogápolást és hogyan? Milyen fogkefét és milyen fogkrémet
válasszunk? Hogyan tanítsuk meg fogat
mosni gyermekünket?
előadó: dr. dobos péter
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 7. 10.00

l

május 9. (csütörtök)
hogyan nevelJünk életrevaló
gyereket?
Hogyan neveljünk életre való gyerekeket?
Mi ad biztonságot a kisgyereknek? Milyen
a gyógyító játék? Mi történik a mondatokkal, amiket már 100-szor elmondtam?
Munkálkodó felnőttek – Utánzó gyerekek?
Kérdések és válaszok.
előadó: horváthné gfellner csilla
helyszín: mozaik pont
dátum: 2013. május 9. 17.00
l

l

l

május 10. (péntek)
Utak egymáshoz – ízelítő az erőszakmentes, együttműködő kommunikációból
Mindennapi konfliktusaink rendszerint kisebb-nagyobb erőszakkal végződnek: bántjuk a másikat vagy magunkat. Van harmadik
lehetőség. Te is ismered? Mi volt a megoldás,
amikor sikerült? gondolkodjunk együtt,
hogy ezután még többször sikerüljön.
előadó: ónódi ágnes
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 10. 15.00

l

l

l

l

l

l

áldott állapot születés, szoptatás,
hordozás, anyaság
A cím magáért beszél. Az anyaság kezdeti lépései. gyönyörű, mégis kihívásokkal teli
időszak. Kérdéseitekre asszonytársak válaszolnak. Mindegyikük szült, szoptatott,
hordozott. gyerek, ölelő asszonytársak várnak és felelnek kérdéseidre, kételyeidre…
előadó: szele zsófia - dúla, Werner
katali - dúla és szoptatási tanácsadó,
zsoldos éva - hordozási tanácsadó
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 7. 17.00

l

l

l

l

l

l

május 11. (szombat délelőtt)
vegyszermentes tIsztaság a lakásban
Hogyan érhetünk el tökéletes tisztaságot lakásunkban vegyszerek nélkül. A vegyszerek
mellőzésével sokat tehetünk egészségünk
megőrzése érdekében, csökken az ökológiai
terhelés és gyermekeinket nagyobb környezettudatosságra neveljük. Hogyan készíthetünk házilag mosógélt, mosogatógépbe tisztítószert, aluminiumsó mentes hónaljdezodort? receptek és praktikák.
előadó: papp komáromi Judit
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 11. 10.00-10.30
l

l

l
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HETEs ElŐADássOrOZAT BAgON
Izgó-mozgó meseház
Közös örömteli játék mondókákkal, gyerekdalokkal, ritmushangszerekkel, bábokkal.

kIsmama Jóga
Kismama Jóga – nem csak kismamák számára hasznos mozgásforma, mely kifejezetten a
női test és lélek számára nyújt felüdülést.
előadó: dancs andrea
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 11. 14.00-15.00

l

enyém túl vékony, vagy nem megfelelő színű.
A könyvek révén az lettem, ami a valóságban soha: bátor, merész és természetfeletti
módon gyors. Ezt akartam visszaadni.”
(Melanie gideon)
előadó: polgár Jutka
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 12. 10.30-11.00

l

l

l

l

l

l

l

l

előadó: sápi nóra
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 11. 10.30-11.30

úJrahasznosító Játszóház
Míg az anyukák tornáznak a gyermekek az
otthoni hulladékból szemezgetve készítenek
hasznos, kedves tárgyakat, melyeket mindenki hazavihet szép emlékként.
előadó: papp helga
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 11. 14.00-15.00

l

l

l

zenebölcsI
A zenebölcsi a legkisebbek zenei fejlődését
segítő foglalkozás, melyben a kicsik anyukájukkal (vagy apukájukkal) együtt vehetnek
részt. Játékos formában fejleszti a ritmusérzéket, a hallást, valamint a beszédkészséget!
„A zene lelki táplálék, és semmi mással nem
pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül
nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe
csak a zene világít be.” (Kodály Zoltán)
előadó: vargáné boda bernadett
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 11. 11.30-12.30
l

l

l

május 11. (szombat délután)
születés és halál – egy tőről fakad,
mely az élet vizét issza.
Mindannyiunk életében vannak veszteségek. Hogyan nézzünk szembe érzéseinkkel,
hogyan dolgozzuk fel azokat. Őszinte beszélgetések.
előadó: könczöl zsuzsanna
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 11. 12.30-13.30
l

l

l

gyógyító Illatok – az illóolajok
mindennapi használata
Az aromaterápia növényi olajokat és illóolajokat használ a testi, lelki egészség megőrzése és helyreállítása érdekében. Alkalmazása összeegyeztethető mind a nyugati
medicinával, mind más alternatív gyógymódokkal. Az illóolajokat a növények szintetizálják, melyet lepárlással vagy préseléssel nyernek ki. A jó minőségű illóolajnak
ára van, de a jó minőségű illóolajnak
minden cseppje kincs. Egyszerű praktikák
és receptek az illóolajokkal.
előadó: papp komáromi Judit
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 11. 13.30–14.00
l

l

l

lélek sImogató…
Mitől nő a nő és mitől férfi a férfi? – beszélgetés sok játékkal. szerepekről, helyzetekről, kapcsolatokról, nőiességről…
előadó: papp helga, szalga boglárka
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 11. 15.00-16.30

l

kerekítő tIppentő
A Kerekítő Tippentőn a babák, kisgyermekek és szüleik az ölbeli játékokon túl kötetlen légkörben, családias hangulatban ismerkedhetnek a magyar néptánc alapmozdulataival. A babákat 0-3 éves korig várjuk, de a nagytestvérek is szeretik a foglalkozást. sok népdal hangzik el közben, és
10 perces néptánctanítás van beleszőve a
foglalkozásba.
előadó: schlegel laura
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 12. 11.00-11.30
l

l

l

l

l

gyermekbetegségek népI
gyógyítása
Az idők során minden népnek saját gyógyító hagyománya alakult ki, amely az adott
tájegység éghajlatához, növény- és állatvilágához, az ott élők lelki beállítottságához
legközelebb álló. Hogyan gyógyították eleink a gyermekbetegségeket?
előadó: tánczos mihály
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 11. 16.30-18.00
l

l

l

május 12. (vasárnap)
a népmese gyógyító ereJe –
meseolvasás begidsán melindával
„A mesemondó szülő lelassítja, lecsendesíti
a külső világot, és egy olyan teret alkot,
amelyben gyermekével a közösen átélt élmény során eggyé válik. Ez a szülő-gyermek kapcsolat egyik fontos pillére, az erre
fordított idő sokszorosan megtérül, ugyanis ez lesz az alapja a későbbi bizalmas beszélgetéseknek is.” (Kádár Annamária)
előadó: begidsán melinda
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 12. 10.00-10.30
l

l

l

mesekönyveInk – polgár Jutka
könyvbemutatója
„Azért írok a gyerekeknek, mert gyerekkoromban a könyvek mentették meg az életem. Megmutatták, hogy ha akarom, erős
lehetek, akár új bőrt is növeszthetek, ha az

gyerek táncháza
Táncolni öröm. Örüljünk hát együtt. Táncház kicsiknek és nagyoknak.
előadó: széphalminé tóth Judit
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 12. 11.30-12.00

l

l

l

raJzpályázat eredményhIrdetés
és nyereményosztás
A rajzpályázat Bag és térségében lett meghirdetve, „Én, édesanyám pocakjában”. A
művek egy része a bagi Iglice óvoda óvodásainak munkái, másik részét pedig a környékbeli gyermekektől várjuk.
helyszín: apostolok szállása
dátum: 2013. május 12. 12.00
l

l

egyéb szolgáltatások:
teaház, pelenkázó, játszóház
A programváltozás jogát fenntartjuk.
szPONzOrAINK:
w Iglice Óvoda Bag
w Vixi – mikroszálas kendők
w írodeák popírbolt-Bag
w panArom Aromaterapeuta és szépségterapeuta
Intézet http://www.panarom.hu/
w 100 HUF-os bolt Bag
w regioplusz TV
w galga TV
w Újperspektíva Kft
w galgamenti Kábeltelevízió
http://www.galgaktv.hu/
w Babahordozó Kft www.hordozo.hu
w Csapó Ida www.gazdagnok.hu
w pintér-Tóth Katalin és Zsolt - Auto-Compaq Kft.
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A fokozott ellenőrzés eredményei
A „JóZAN Húsvét” elNeveZésű kAMpÁNy keretébeN
tArtott FokoZott elleNőrZés eredMéNyeiről
A korábbi évek tapasztalatai alapján a húsvéti ünnepek ideje alatt idén jelentősen
megemelkedett a megyénk útjain közlekedő járművek száma. Mivel a húsvéti időszakra jellemző, hogy az átlagosnál többen hagyják figyelmen kívül az alkoholfogyasztás melletti járművezetés veszélyeit, ezért a kampány ideje alatt kiemelten fontos szempont volt az ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrése, az agresszív,
szabályszegő gépjárművezetők intézkedés alá vonása, valamint a demonstratív
rendőri jelenlét biztosítása. Ennek célja a közlekedési balesetek megelőzése, a közlekedők biztonságérzetének növelése és a zavartalan közlekedés biztosítása a húsvéti
ünnepek alkalmával.
A rendőrök kiemelt figyelmet fordítottak a közúti közlekedés biztonságának fenntartására, melynek során feladataikat az alábbiakra figyelemmel hajtották végre:
– ittas vagy bódult állapotban közlekedő gépjárművezetők, kerékpárosok kiszűrése;
– agresszív, szabályszegő gépjárművezetők intézkedés alá vonása;
– passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése.
2013. március 30. és 2013. április 1. (szombat- hétfő) közötti időszakban 1969
fő ittasságát ellenőrizték kollégáink pest megye útjain, melyek közül 17 járművezető (0, 86%) szervezetében mutattak ki alkoholt. személygépkocsi vezetők 10
esetben, kerékpárosok 6 esetben, segédmotor kerékpárosok, pedig 1 esetben vezettek ittasan, a vezetői engedélyét egy személynek vették el.
Ittas, vagy bódult állapotban történő járművezetővel szemben két esetben intézkedtek, ellenük büntetőeljárás indult. szintén két estben tettek szabálysértési feljelentést olyan személyek ellen, akik alkohol hatása alatt vezették járműveiket.
Hatósági engedély elvételére 17 esetben került sor (műszaki érvényesség hiánya
miatt 10 esetben).
Helyszíni bírságot összesen 390 esetben szabtak ki a rendőrök, szabálysértési
eljárást 44 esetben, közigazgatási eljárást 508 esetben kezdeményeztek.
Három nap alatt a pest megyei rendőrök 17 személyt fogtak el, közülük 11 főt
körözés alapján. Előállításra 22 esetben került sor.
Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság
házIorvosok rendelésI IdeJe
I. számú rendelő:
Hősök tere 1.
dr. balatoni Gyöngyi
tel.: +36/28-504-215
rendel:
hétfő: 8–12
kedd: 8–12
szerda: 14–16 (időpontkérés)
csütörtök: 8–12
péntek (páratlan héten): 8–11
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ELMŰakcióBagon…

A gödöllői rendőrkapitányság Aszódi rendőrőrs járőrei
márciusban Bag településen
az ÉMásZ munkatársaival és
polgárőr jelenlétével az áramlopások megelőzése céljából
akciót hajtottak végre.
A szakemberek részvételével 9 esetben került sor illegális árambekötés felderítésére,
amelyekben az ÉMásZ feljelentése alapján bűntető eljárás
megindítására került sor.
A továbbiakban hasonló
jellegű akciók szervezésére kerül sor annak érdekében,
hogy az életveszélyes, illegális,
szabálytalan áramvételezések
megszüntetésre kerüljenek.

hIrdessen

a BAgI HírlAp-ban!
érdeklődjön
kedvező hirdetési
árainkról:
06-28/409-174-es
telefonszámon
délután 3 órától
ügyeletes állatorvosok

II. számú rendelő:
dózsa Gy. u. 53.
dr. Cséke ibolya
tel.: +36/28-408-031, 06-70/559-48-58
rendel:
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.

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: bfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu
segélykérő szám: 107, 112
aszódi rendőrőrs: 28/400-012
aszódi járőrök:
20/516-5940
bagi körzeti megb.: 20/289-1764
bagi polgárőrség: 30/62-10-210
30/51-56-945
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lABdArúgás

kerepes – bagI tc ’96 0–0
szada, 50 néző. vezette: Kelemen I. /7; 8/ (Török T., simon J.)
KErEPEsI sBE: Nagy T. 6 – szilágyi J. 6, pongó I p.4 (rejlik J. 0, 79. p.), szabós Zs. 6, Fényes B. 5 – pongó r. 6,
pongó II p. 5, Horváth V. 5, Verdes M. 6 – Kis I. 6 (Farsang
D. 0, 82. p.), Horváth B. 6. Edző: pongó Ipéter.
BAgI TC ’96: Endrődi p. 5 – Nyári g. 5, Balogh J. 5, szénási
I. 5, Kolompár l. 5 – száraz r. 5, gergely M.5 (Oláh gy. 0,
67. p.), pávics D. 5 (simó A. 0, 76. p.), Tóth l. 5 – Nagy p.
6, Hegedűs K. 5 (Bozsoki s. 0, 85.p.). Edző: simó lászló.
sárgA lAP: szabós Zs., Fényes B., Horváth B., rejlik J.
PONgó I PÉTEr: gratulálok a csapatnak az eredményhez
és a hozzáálláshoz!
sIMó lászló: gyenge meccset játszottunk. gratulálok a
Kerepesnek a pont szerzéshez!
bagI tc ’96 – gödöllőI eac-szIe 1–0 (0–0)
Bag, 150 néző. vezette: Horváth M. /8; 6/ (dr. Molnár p.,
suscsák J.)
BAgI TC ’96: Endrődi p 6 – Nyári g. 8, BaloghJ. 7, szénási
I. 8, Kolompár l. 6 – Budai K. 6 (száraz r. 0, 75. p.), pávics
D. 6, Hegedűs K. 6 (szekulaF. 0, 65. p.), Tóth l. 6 (Maros
sz. 6, 52. p.; Boda J. 0,88. p.) – Nagy p. 6, Nagy B. 6 (Boda
B. 0, 84. p.). Edző: simó lászló.
gödöllŐ EAC-szIE: Máthé T. 6 – rigó á. 6,rákos B. 6,
Barkóczi á. 6, Csizmeg Zs. 5 – sztriskóI. 6, szilágyi K. 5, Angyal Z. 7, Csapó T. 5 (lorinczyZ. 0, 75. p.) – Busai B. 4
(Vitárius T. 0, 83. p.), szabó gy. 5 (Tóth A. 5, 51. p.). Edző:
Nagy Béla.
gól: szénási I. sárgA lAP: pávics D., Nagy p., szekula F.,
ill. Barkóczi á., sztriskó I., Busai B., lőrinczy
zsIMó lászló: Nehéz talajon megérdemelten tartottuk
itthon a három pontot. gratulálok a csapatomnak!
NAgy BÉlA: Kiegyenlített mérkőzés volt, megítélésem
szerint egy szabályos találattól fosztottak meg minket. Ezután kaptunk egy gyermeteg gólt és ezzel kaptunk ki.
rossz pályán, küzdelmes mérkőzésen legalább egy pontra
rászolgáltunk volna.
bagI tc ’96 – valkó 7–1 (1–0)
gödöllő, 50 néző. vezette: Tóth Z. /8; 8/ (péli á.,péli Zs.)
BAgI TC ’96: Endrődi p. 6 – Nyári g. 7, BaloghJ. 7 (simó A.
0, 70. p.), szénási I. 7, Kolompár l. 7– Budai K. 7, pávics D. 6
(száraz r. 0, 62. p.), Hegedűs K. 6 (Boda J. 0, 63. p.), Tóth l.
8 (szekula F.7, 52. p.) – Nagy p. 7, Maros sz. 7 (Oláh gy. 0,
67.p.). Edző: simó lászló.
vAlKó KsK: Tóth róbert 3 – Tóth gy. 4, Csenteri Cs. 4,
Nagy E. 3, serbán á. 3 (pintér N. 3, a szünetben) – Tóth roland 4, szira A. 4, Barna J. 4 (Mészáros g. 3, 60. p.), pál á. 4
– lakatos s. 3, Kele á. 3. Edző: schmidt lászló.
gól: Nagy p. (2), Kolompár l., Balogh J., szekula F., száraz
r., Csenteri Cs. (öngól), ill. Kele á. sárgA lAP: Nyári g.,
pávics D., Maros sz., ill.Csenteri Cs.
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sIMó lászló: Megérdemelten tartottuk itthon a három
pontot. Amit megbeszéltünk, azt mindenki be is tartotta.
Köszönöm szépen a srácoknak!
sCHMIdT lászló: Két hete, amikor azt mondtam, hogy
nincs lejjebb, kiderült, hogy mégis van. Ha nem figyelünk oda,
a föld másik oldalán fogunk kijönni... Mély kútban vagyunk,
pedig ugyanazok alkotják a csapatot, akik tavaly.
bagI tc ’96 – galgahévíz sk 2–0 (1–0)
gödöllő, 100 néző. vezette: Csáki D. /8; 8/ (KériII Z.,
Kéri I Z.)
BAgI TC ’96: Endrődi p. 0 – Nyári g. 7 (simó A.0, 80.
p.), Balogh J. 7, szénási I. 7, Kolompár l. 6 – Budai K. 7,
pávics D. 6 (száraz r. 0, 71. p.), Hegedűs K. 6 (Boda B.
0, 87. p.), Tóth l. 6 (szekula F.7, 60. p.) – Nagy p. 6, Maros sz. 7 (Nagy B. 0, 87.p.). Edző: simó lászló.
gAlgAHÉvízI sK: Kiss r. 6 – Kuti l. 5 (Maldrik D. 0,
70. p.), száraz T. 6, pázmándi p. 5 (pecze I.0, 76. p.), Muzsik B. 6 – Kovács l. 5, Katona K. 5, Bordi N. 5,
pázmándi B. 5 – Turányi Z. 5, gódor J.5 (Aczél A. 5, a
szünetben). Edző: Albert Flórián.
gól: Tóth l., szekula F. sárgA lAP: Balogh J., Budai
K., szekula F., ill. Kiss r., Kuti l., pázmándi B., Turányi
Z., gódor J., pecze I.
sIMó lászló: szimpatikus ellenfelet győztünk le megérdemelten. További sok sikert kívánok a galgahévíznek!
AlBErT flórIáN: gratulálok a Bagnak, nagyon jól
játszottak! Nekünk pedig nagyon nem fekszik a műfű...

A Vácduka–Bag, illetve a püspökhatvan–Bag
meccset elhalasztották!
a tabeLLa áLLása ápriLis 8-án
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

csapat
Csomád KSK
Bagi TC ’96
Kistarcsai VSC
Erdõkertesi SE
Aszód FC
Vác-Deákvár SE
Iklad KFC
Püspökhatvan SE
Nagymaros FC
Valkó KSK
Vácrátóti KSE
Gödöllõi EAC-SZIE
Fortuna SC-Kism.
Vácduka-BetonLM
Galgahévíz SK
Kerepesi SBE

M
21
19
20
20
20
20
19
19
20
19
18
21
20
19
20
19

GY D V
16 3 2
13 5 1
12 3 5
11 4 5
10 6 4
11 1 8
9 4 6
10 0 9
9 1 10
8 3 8
7 1 10
6 2 13
5 3 12
4 5 10
3 3 14
0 2 17

LG
80
55
56
64
53
40
47
48
33
43
44
45
31
40
19
14

KG GK
21 59
22 33
31 25
34 30
27 26
28 12
35 12
50
2
52 19
59 16
35
9
63 18
53 22
57 17
65 46
80 66

p
51
44
39
37
36
34
31
30
28
27
22
20
18
17
12
2

M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, LG: Lőtt gól,
KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont

Minden kedden
és pénteken:
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Ez+Az

2013 áprIlIs

Bagon is él a 2013-as év madara, a gyurgyalag
A bAGi öNkorMÁNyZAt MeGviZsGÁlJA A terÜlet védeleMbe voNÁsÁNAk leHetőséGét

Nem tudjuk, hogy a bagi lakosság részére mennyire közismert,
hogy a település közelében több helyen is szép számban él a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) által 2013-ban az év madarának választott gyurgyalag.
A gyurgyalag (Merops apiaster) az egyik legszínesebb, a szalakótaalakúak rendjébe tartozó hazai madárfaj, mely a löszös és
homokos domboldalakat választja fészkelőhelyül. Megtelepszik homok- és agyagbányákban egyaránt, de ritkább és alacsonyabb növényzetű löszgyepek talajába is szívesen vájja kb.
1,5-2 méter mély költőüregét. rovarevő madár, tápláléka elsősorban a poszméh-, lepke- és szitakötőfajok közül kerül ki,
de szívesen fogyasztja az aranyos rózsabogár egyedeit is.
Vonuló madár, Magyarországra viszonylag későn, májusban érkezik vissza telelőterületéről, és elég hamar, szeptember elején már újra úton van Afrika felé.
Május közepétől Bag határában is találkozhatunk velük.
Bár bagi költőterületei nem állnak természetvédelmi oltalom
alatt, fontos tudni, hogy fokozottan védett madárfajról van
fogadóórák

tóth gábor
országgyűlésI képvIselő
telefon: 06-30-9325-821
e-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
képviselői fogadóórák:
bag, szent imre u. 52.
(polgármesteri Hivatal)
minden héten csütör tökön délelőtt.
bejelentkezés, előzetes
időpontegyeztetés szükséges.
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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

szó, melynek eszmei értéke 100.000 Ft. A faj egyedeinek
bármiféle bántalmazása, költőhelyének lerombolása, költési
időben történő megzavarása szigorúan tilos.
Bagon 2006 óta követjük éves rendszerességgel a gyurgyalag állomány alakulását. Két nagyobb fészkelő telepen
(szeméttelep és cross-pálya környéke) együtt átlagosan kb.
60 pár fészkel partifecskék társaságában, az utóbbi évek
adatai szerint pl. 2009-ben 55, 2010-ben 56, 2011-ben 64,
2012-ben 75 pár. Mivel hazánkban a gyurgyalagok a telepek
90%-ában 20 pár alatti kolóniákat hoznak létre, ezért a két
bagi költőterület különösen jelentősnek mondható, hiszen
azon telepek közé esnek, ahol évről évre 20 pár feletti madár
él. Mindeddig szerencsére nem tapasztaltuk, hogy fészkelésüket bármilyen szándékos emberi zavarás hátráltatta volna,
viszont a cross-pályán a motorozás, a quadhasználat és az
esetleges nem körültekintő homokelhordás veszélyeztetheti
fennmaradásukat.
Kerényi Zoltán
(MME gödöllői Helyi Csoport)

